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Nie zawsze to „jedynie” problem skóry

BARIERA SKÓRNA: UKŁAD W RÓWNOWADZE 
Skóra jest organem dynamicznym i złożonym, charakteryzującym się wieloma elementami, które 
współdziałają ze sobą oraz ze środowiskiem, które je otocza. Dynamiczna równowaga jej elementów  
i ich integralność pozwalają skórze pełnić ważne funkcje. Jednym z zadań, jakie pełni skóra, jest ochrona 
przeciwbakteryjna organizmu, która jest możliwa dzięki barierze mechanicznej (zbudowanej z warstw 
naskórka i jego płaszcza lipidowego), niskiemu pH i elementom układu immunologicznego skóry.

BARIERA JELITOWA: UKŁAD OBRONY IMMUNOLOGICZNEJ
Bariera jelitowa, czyli jednostka funkcjonalna składająca się z mikroflory jelitowej, warstwy śluzowej, 
nabłonka jelitowego, elementów naturalnej i nabytej odporności, układu endokrynologicznego i układu 
nerwowego, układu naczyniowego i limfatycznego oraz enzymów trawiennych, umożliwia utrzymanie 
w równowadze ładunku elektrycznego antygenu ze światła jelita wraz ze złożoną organizacją układu 
immunologicznego i nieimmunologicznego błony śluzowej jelita. Układ immunologiczny jelita, oprócz 
pełnienia funkcji ochronnej przed patogenami i zapobiegania penetracji składników immunogennych 
(funkcja bariery) pełni także funkcję polegającą na indukcji braku reakcji odporności systemowej na 
antygeny pokarmowe i składniki antygenowe bakterii komensalnych (tolerancja doustna błony śluzowej).

SKÓRA I JELITA W DOSKONALEJ SPRAWNOŚCI
DLA WSPARCIA ZDROWIA CAŁEGO ORGANIZMU

DBAMY O ZDROWIE TWOJEGO PUPILA

www.ilovet.pl
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BARIERA SKÓRNA A ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
Wiele badań wykazało, że u psów z atopowym zapaleniem skory dochodzi do zmiany struktury 
i funkcji bariery skórnej, co zwiększa przepuszczalność i możliwość nieprawidłowego kontaktu  
z środowiskiem zewnętrznym i powoduje większe przenikanie alergenów i czynników bakteryjnych 
(Olivry, 2011; Roussel et al, 2015; Kim et al, 2016).

WADY STRUKTURALNE

Wady strukturalne takie jak dezorganizacja lipidów międzykomórkowych, redukcja ceramidów 
i sfingozyno-1-fosforanu, odgrywają ważną rolę w zmianie bariery naskórka u zwierząt z atopowym 
zapaleniem skóry (Bizikova, 2015; Inman 2001; Chervet 2010; Shimada 2009).

Atopowe zapalenie skóry: 
redukcja ceramidów i wpływ 
na barierę skórną
Zmniejszenie ilości ceramidów 
powoduje zmianę funkcji 
barierowej (warstwa rogowa)  
i sprzyja wzrostowi TEWL.
Proces ten wyzwala odpowiedź 
immunologiczną wraz ze 
zwiększeniem produkcji cytokin 
oraz uwiecznieniem stanu 
zapalnego skóry właściwej 
(Sugarrman, 2008; Iwasaki, 
2010).
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TRANS EPIDERMAL WATER LOSS (TEWL)
Pomiar TEWL (Przeznaskórkowa utraty wody), zwiększonej u psów z atopowym zapaleniem skóry, 
może być pomocny w ocenie utraty funkcjonalności bariery skórnej (Marsella, 2012; Cornegliani, 
2012).

ZAPALENIE SKÓRY A ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
Świąd jest charakterystycznym objawem atopowego zapalenia skóry i jest spowodowany powstawaniem 
procesu zapalnego skóry. W skórze psów z atopowym zapaleniem skóry występuje mieszanina 
reakcji zapalnych spowodowana odpowiedzią komórek Th1, Th2 i Th17 oraz ich cytokin zapalnych 
(Olivry, 2015).

Atopowe zapalenie skóry jest rozpoznawane głównie na podstawie obrazu 
klinicznego i po wykluczeniu wszelkich chorób, których obrazy kliniczne 
się pokrywają. Atopowe zapalenie skóry i niepożądane reakcje na pokarm 

często charakteryzują się podobnymi objawami (Olivry T et al, 2010).

ZMIENIONA WARSTWA ROGOWA I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNA U ZAWIERZĄT Z AZS*
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BARIERA JELITOWA
Bariera jelitowa wraz z wszystkimi swoimi elementami funkcjonalnymi przyczynia się do utrzymania 
prawidłowej i selektywnej przepuszczalności jelitowej, hamując przenikanie substancji potencjalnie 
niebezpiecznych.

Bariera jelitowa pełni funkcję dychotomiczną, zasadniczą i odróżniającą dla:
- absorpcji i przepuszczalności (woda, składniki odżywcze i elektrolity)
- obrony (patogeny i antygeny)

Uszkodzenie bariery jelitowej powoduje niekontrolowany wzrost 
przepuszczalności jelitowej (leaky gut) wraz z przenikaniem cząsteczek 

bakteryjnych, nadaktywnością immunologiczną i wystąpieniem objawów 
biegunki

Do głównych uszkodzeń bariery jelitowej zalicza się:
- na poziomie błony śluzowej jelita: aktywacja układu immunologicznego (alergie)
- na poziomie warstwy śluzowej: uszkodzenie nabłonka i aktywacja immunologiczna
- na poziomie mikroflory  jelitowej: dysbioza jelit

Bariera jelitowa odgrywa również kluczową rolę w pobudzaniu układu immunologicznego, stanowiąc 
gniazdo przynajmniej 60% komórek odpornościowych; w przypadku “dysbiozy” jelit, czyli 
stanu, w którym dochodzi do utraty równowagi w mikroflorze jelitowej, zabraknie modulacji układu 
immunologicznego ze strony bakterii jelitowych.

Kosmki

Śluz

Mikroflora

Mikrokosmki

Enterocyty

TS

JELITO KOSMKI NABŁONEK

Bariera jelitowa wraz z wszystkimi swoimi elementami funkcjonalnymi przyczynia się do utrzymania prawidłowej i selektywnej 
przepuszczalności jelitowej, hamując przenikanie substancji potencjalnie niebezpiecznych.

UKŁAD IMMUNOLOGICZNY BŁONY ŚLUZOWEJ (GALT)
Układ immunologiczny błony śluzowej odgrywa zasadniczą rolę obronną i jest nieustannie narażony 
na działanie dużej ilości antygenów egzogennych (na przykład tych wprowadzonych wraz z dietą)  
i endogennych (na przykład bakterie) (Jump RL, 2004). GALT musi być w stanie odróżnić patogeny, które 
wymagają odpowiedzi immuno-ochronnej i normalnej flory bakteryjnej od antygenów pokarmowych, 
dla których potrzebny jest rozwój i utrzymanie stanu charakteryzującego się brakiem reakcji (tolerancja 
doustna) (Wershil BK, 2008).

Galt
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NIEPOŻĄDANE REAKCJE NA POKARM
Nietolerancje i alergie pokarmowe to dolegliwości określane jako niepożądane reakcje na pokarm, 
czyli stany, które powodują cierpienie organizmu lub jego części na skutek spożycia danego pokarmu, 
co często występuje u psów i kotów.
Pierwsza klasyfikacja niepożądanych reakcji na pokarm oddziela alergie o podłożu immunologicznym 
od nietolerancji o podłożu nieimmunologicznym.

NIEPOŻĄDANE REAKCJE NA POKARM

IMMUNOLOGICZNA NIEIMMUNOLOGICZNA

ANAFILAKSJA NA 
TLE POKARMOWYM

ALERGIA 
POKARMOWA

NIETOLERANCJA 
POKARMOWA

ZABURZENIE 
ODŻYWANIA

Reakcja pokarmowa 
metaboliczna

Zatrucie
pokarmowe

Idiosynkrazja 
pokarmowa

Reakcja pokarmowa 
farmakologiczna

Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej zaproponowała bardziej adekwatną 
klasyfikację niepożądanych reakcji na pokarm, dzieląc je na toksyczne i nietoksyczne. Zatrucia 
pokarmowe zależą od dawki substancji szkodliwej, która została spożyta (dodatki, insektycydy, metale 
ciężkie, mykotoksyny, itd.), a nie od indywidualnej podatności na daną substancję.

NIETOLERANCJE I ALERGIE POKARMOWE
Niepożądane reakcje pokarmowe typu nietoksycznego nie zależą od spożytej dawki, ale od 
indywidualnej podatności na jeden lub więcej pokarmów. Niepożądane reakcje na pokarm typu 
nietoksycznego dzielą się następnie na dwie kategorie, alergie i nietolerancje pokarmowe.

OBJAWY SKÓRNE I GASTROENTEROLOGICZNE
Niepożądane reakcje pokarmowe mogą być przyczyną zmian skórnych, którym często towarzyszą 
łagodne objawy ze strony układu pokarmowego (Rosser EJ, 1993). Dominującym objawem 
niepożądanych reakcji na pokarm jest świąd, który prowadzi do samookaleczania. Objawy 
gastroenterologiczne towarzyszące 15-20% przypadków (Jackson HA, 2009) mogą zostać 
niezauważone przez właściciela, ponieważ występują okazjonalnie lub są mało poważne, jednakże już 
dokładny wywiad anamnestyczny może wykryć wzdęcia, brak apetytu, epizody wymiotów i biegunki 
(Muller & Kirk’s 2001). W badaniu wykazano, że 32,7% psów, u których stwierdzono niepożądane 
reakcje na pokarm cierpiało jednocześnie na atopowe zapalenie skóry (Chesney C.J., 2002).

Z chorób pochodzenia alergicznego, atopowe zapalenie skóry i niepożądane 
reakcje na pokarm często charakteryzują się pokrywającymi się objawami, co 

może utrudniać proces diagnostyczny (Olivry T et al, 2010). Zatem konieczne jest 
wykluczenie i/lub stwierdzenie występowania niepożądanych reakcji na pokarm  

w trakcie wywiadu dotyczącego chorób pochodzenia alergicznego.
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MOŻNA JEDNOCZEŚNIE WPŁYWAĆ NA SKUTECZNOŚĆ 
DWÓCH BARIER: SKÓRNEJ I JELITOWEJ

FUNKCJA BARIEROWA
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) są bardzo 
ważne dla integralności naskórka i jego funkcji barierowej; 
ponadto przyczyniają się do zmniejszenia przezskórnej utraty 
wody, co jest zasadnicze dla funkcji barierowej.

REGULACJA I PŁYNNOŚĆ BŁONY
Kwas linolowy, kwas alfa-linolenowy, kwas gamma-
linolenowy i kwas stearydynowy, zwiększają produkcję 
cząsteczek przeciwzapalnych (PG1, PG3 i LTB5) i zapewniają 
odpowiednią płynność błony komórkowej.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ JELITOWA
Tlenek cynku, oddziałując na połączenia ścisłe, zapobiega 
zwiększaniu przenikalności jelitowej, co prowadzi do 
przywrócenia prawidłowego funkcjonowania bariery jelitowej.

DZIAŁANIE TROFICZNE
Nukleotydy oddziałują bezpośrednio na komórki tkanki 
nabłonkowej jelit, sprzyjając ich normalnemu funkcjonowaniu 
i w konsekwencji wzmacniając skuteczność bariery jelitowej.

HOMEOSTAZA IMMUNOLOGICZNA
Cząsteczki bakterii mlekowych wraz z nukleotydami 
umożliwiają przywrócenie normalnych warunków tolerancji 
immunologicznej. 

EUBIOZA JELIT
Bakterie mlekowe wraz z tlenkiem cynku i nukleotydami 
przeciwstawiają się dysbiozie jelit, przyczyniając się także do 
zmniejszenia objawów  biegunki.

Dzięki współdziałaniu niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (kwasu 
linolowego i kwasu linolenowego), kwasów tłuszczowych wielonienasyconych (kwas 

gamma-linolenowy i kwas stearydynowy), bakterii Lactobacillus reuteri (NBF 1* i 
NBF2*), tlenku cynku i nukleotydów, można działać jednocześnie na poziomie skóry i 

jelit, aby wspierać ogólny stan zdrowia zwierząt.

BUDOWA BŁONY ŚLUZOWEJ JELITA

Kosmki jelitoweKomórka nabłonka

Żyła

Naczynie 
limfatyczne

Tętnica

Warstwa podstawna

Warstwa rogowa

Warstwa ziarnista

Warstwa kolczysta

Skóra właściwa

Blaszka 
właściwa

cane 
gatto

BUDOWA 
NASKÓRKA
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SKŁAD
OLEJ Z PESTEK CZARNEJ PORZECZKI
Olej z pestek czarnej porzeczki, otrzymany w wyniku procesu ekstrakcji na zimno, 
jest olejem naturalnie bogatym w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe:  
kwas linolowy (LA), główny kwas grupy Omega-6 i kwas linolenowy, główny 
kwas grupy Omega-3 oraz kwasy tłuszczowe wielonienasycone: kwas gamma-
linolenowy (GLA), długołańcuchowy kwas tłuszczowy z grupy Omega-6 - 18:3 
n-6, prekursor prostaglandyn przeciwzapalnych PGE1 oraz kwas stearydynowy 
(SA), długołańcuchowy kwas tłuszczowy z grupy Omega-3 - 18:4 n-3, prekursor 
prostaglandyn przeciwzapalnych PGE3. Ponadto proporcje Omega 6 i Omega 3 
wynoszą 4:1.

Lactobacillus reuteri NBF 1(*) – Ribes Pet Symbio cane
Lactobacillus reuteri NBF 2(*) – Ribes Pet Symbio gatto
Bakterie Lactobacillus reuteri NBF 1* i bakterie Lactobacillus reuteri NBF 2*, 
fizjologiczne składniki mikroflory jelitowej psów i kotów, stanowią bazę na 
podstawie której, na poziomie jelita, odbudowywane jest podłoże do regeneracji 
flory symbiotycznej i jednocześnie dochodzi do rozróżnienia między osadzaniem 
a rozwojem wszelkich szczepów patogennych i szkodliwych. Części komórkowe 
wraz z substancjami normalnego metabolizmu szczepów (witaminy, glikoproteiny, 
mikroelementy), mogą okazać się skuteczne w przypadku dysbiozy jelit.

NUKLEOTYDY

TLENEK CYNKU

Lactobacillus reuteri NBF 1* i 2* 
(*) termicznie inaktywowane

NUKLEOTYDY
Nukleotydy to prekursory i składniki kwasów nukleinowych DNA i RNA, ale także 
mediatory fizjologiczne, składniki koenzymów i źródło energetyczne. Składają się 
z zasady purynowej (adenina, guanina, hipoksantyna, ksantyna) lub pirymidynowej 
(uracyl lub cytozyna lub tymina), pentozy i jednej lub więcej grup fosforanowych. 
Uważane są za niezbędne składniki odżywcze, gdyż ich synteza w niektórych 
przypadkach (szybki wzrost, ograniczone spożycie lub zmiany immunologiczne) może 
być trudna lub niewystarczająca. Nukleotydy odgrywają główną rolę w odżywianiu 
komórek jelitowych, umożliwiając szybki zwrot i przyspieszając gojenie się ran po 
infekcjach lub stanach zapalnych.

TLENEK CYNKU
Cynk odgrywa ważną rolę dla różnych funkcji organicznych: ekspresji genu, stabilizacji 
struktury białka, replikacji komórkowej, stabilizacji błony i cytoszkieletu oraz struktury 
niektórych hormonów. Pełni ważne funkcje na poziomie bariery jelitowej, oddziałując 
na przepuszczalność jelitową z bezpośrednim działaniem na połączenia ścisłe; 
ponadto wpływa pośrednio na poprawę stanu mikroflory jelitowej, zmniejszając liczbę 
bakterii enteropatogennych z grupy coli. W postaci tlenku ma działanie ściągające, 
antyseptyczne i zwilżające na poziomie jelita.

cane 
gatto
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NUKLEOTYDY

TLENEK CYNKU

Lactobacillus reuteri NBF 1* i 2* 
(*) termicznie inaktywowane

MECHANIZM DZIAŁANIA
OLEJ Z PESTEK CZARNEJ PORZECZKI
Działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne: dzięki właściwościom 
kwasu gamma-linolenowego, prekursora prostaglandyn przeciwzapalnych 
PGE1, które kontrolują produkcję limfocytów Th2, olej z czarnej porzeczki 
zachowuje płynność błony komórkowej i integralność keratynocytów (Calder, 
2001-2002; Zibo VA, 2000; Olivry, 2001; Simopoulos, 2002);
Działanie przeciwzapalne: dzięki zawartości kwasu gamma-linolenowego 
i kwasu stearydynowego, kwasów tłuszczowych Omega 3, olej z czarnej 
porzeczki jest w stanie przeciwdziałać tworzeniu się wysoce zapalnych 
leukotrienów (LTB4), pobudzając tworzenie się leukotrienów przeciwzapalnych 
(LTB5), (Calder, 2001-2002; Innis, 1996; James, 2000; Mead 1986; 
Simopoulos, 2002).

TLENEK CYNKU
- przeciwdziała przyczepności bakterii patogennych do jelit i ich proliferacji
- chroni komórki jelit, zapobiegając zwiększaniu przepuszczalności połączeń 
ścisłych i modulując ekspresję genów cytokin prozapalnych
- w sytuacjach zaburzeń przepuszczalności jelit dochodzi do niedoboru cynku 
i niezbędna jest jego suplementacja

NUKLEOTYDY
- mają działanie troficzne wobec komórek nabłonka jelitowego
- poprawiają odpowiedź immunologiczną, swoistą i nieswoistą, zwiększając 
odpowiedź leukocytów na infekcje, fagocytozę i produkcję interleukin
- mają działanie probiotyczne i bifidogeniczne, gdyż na poziomie jelita 
pobudzają rozwój mikroflory bogatszej w bakterie o działaniu probiotycznym, 
jak bifidobakterie i bakterie kwasu mlekowego

Lactobacillus reuteri NBF 1(*) – Ribes Pet Symbio cane
Lactobacillus reuteri NBF 2(*) – Ribes Pet Symbio gatto
- zapobiegają lub opóźniają rozwój bakterii patogennych
- pobudzają błonę śluzową jelit (zwiększenie wydzielania Ig-A)
- wspierają rozwój kwasogennej flory obronnej
- mają działanie hamujące adhezję i wzrost patogennych szczepów 
bakteryjnych w przewodzie jelitowym, co prowadzi do poprawy 
funkcjonowania jelit i ogólnego stanu zdrowia zwierząt.

cane 
gatto
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cane

ZALETY
Ribes Pet Symbio cane jest preparatem uzupełniającym, który pomaga przywrócić główne składniki 
bariery skórnej i jelitowej.
Ribes Pet Symbio cane pobudza wyższe kwasy tłuszczowe wielonienasycone, kwas gamma-
linolenowy i stearydynowy, prekursory prostaglandyny PGE1 i PGE3, do działania przeciwzapalnego 
bez hamowania odpowiedzi immunologicznej.
Ribes Pet Symbio cane dzięki współdziałaniu składników wspomaga skuteczność bariery skórnej 
poprzez poprawę nawodnienia i w konsekwencji zmniejszenie TEWL.
Ribes Pet Symbio cane ułatwia przywrócenie równowagi w mikroflorze jelitowej, sprzyjając 
funkcjonowaniu bariery jelitowej, która stanowi pierwszą linię obrony przed objawami biegunki.
Ribes Pet Symbio cane dzięki substancjom aktywnym wspomaga tolerancję doustną, która stanowi 
główny proces, za pomocą którego jelito zachowuje homeostazę immunologiczną na poziomie 
miejscowym i systemowym.

WSKAZANIA
Niepożądane reakcje na pokarm z objawami skórnymi i jelitowymi.
Wsparcie w protokołach dietetycznych eliminacyjnych.
W procesie diagnozowania niepożądanych reakcji na pokarm także w przypadku terapii 
towarzyszących.
Wsparcie w zwalczaniu nawrotów niepożądanych reakcji na pokarm z objawami 
gastroenterologicznymi i/lub dermatologicznymi.
U zwierząt ze modyfikowaną przepuszczalnością jelitową.
W przypadkach hiperaktywności układu immunologicznego.
U zwierząt ze zmniejszoną tolerancją doustną/błony śluzowej.

DAWKOWANIE
Masa w kg ilość kapsułek
Do 20 kg 1

Od 21 do 40 kg 2

Powyżej 40 kg 3

Czas trwania leczenia
Podawać psu bezpośrednio do pyska lub dodawać 
do pokarmu codziennie przez okres 2 miesięcy.
Czas trwania leczenia może ulec zmianie na 
podstawie oceny weterynarza lub występowania 
objawów.

Skład kapsułki
Olej z nasion czarnej porzeczki 625 mg
Lactobacillus reuteri NBF 1* 200 mg
Tlenek cynku 25 mg
Nukleotydy 50 mg

(*) termicznie inaktywowane

• Synergiczne i kompleksowe działanie na barierę skórną i jelitową
• Wsparcie nutraceutyczne w diecie eliminacyjnej
• Wsparcie w leczeniu niepożądanych reakcji na pokarm
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Czas trwania leczenia
Podawać kotu bezpośrednio do pyska lub dodawać 
do pokarmu codziennie przez okres 2 miesięcy.
Czas trwania leczenia może ulec zmianie na 
podstawie oceny weterynarza lub występowania 
objawów.

Skład kapsułki
Olej z nasion czarnej porzeczki 625 mg
Lactobacillus reuteri NBF 2* 100 mg
Tlenek cynku 15 mg
Nukleotydy 25 mg

(*) termicznie inaktywowane

DAWKOWANIE
Masa w kg ilość kapsułek

Do 5 kg 1

Powyżej 5 kg 2

ZALETY
Ribes Pet Symbio gatto jest preparatem uzupełniającym, który pomaga przywrócić główne składniki 
bariery skórnej i jelitowej.
Ribes Pet Symbio gatto pobudza wyższe kwasy tłuszczowe wielonienasycone, kwas gamma-
linolenowy i stearydynowy, prekursory prostaglandyny PGE1 i PGE3, do działania przeciwzapalnego 
bez hamowania odpowiedzi immunologicznej.
Ribes Pet Symbio gatto dzięki współdziałaniu składników wspomaga skuteczność bariery skórnej 
poprzez poprawę nawodnienia i w konsekwencji zmniejszenie TEWL.
Ribes Pet Symbio gatto ułatwia przywrócenie równowagi w mikroflorze jelitowej, sprzyjając 
funkcjonowaniu bariery jelitowej, która stanowi pierwszą linię obrony przed objawami biegunki.
Ribes Pet Symbio gatto dzięki substancjom aktywnym wspomaga tolerancję doustną, która stanowi 
główny proces, za pomocą którego jelito zachowuje homeostazę immunologiczną na poziomie 
miejscowym i systemowym.

WSKAZANIA
Niepożądane reakcje na pokarm z objawami skórnymi i jelitowymi.
Wsparcie w protokołach dietetycznych eliminacyjnych.
W procesie diagnozowania niepożądanych reakcji na pokarm także w przypadku terapii 
towarzyszących.
Wsparcie w zwalczaniu nawrotów niepożądanych reakcji na pokarm z objawami 
gastroenterologicznymi i/lub dermatologicznymi.
U zwierząt ze modyfikowaną przepuszczalnością jelitową.
W przypadkach hiperaktywności układu immunologicznego.
U zwierząt ze zmniejszoną tolerancją doustną/błony śluzowej.

• Synergiczne i kompleksowe działanie na barierę skórną i jelitową
• Wsparcie nutraceutyczne w diecie eliminacyjnej
• Wsparcie w leczeniu niepożądanych reakcji na pokarm



Suter M.M., Muller E.J, Structure of the skin barrier and its relevance for 
skin disease; 26° annual congress of the ESVD/ECVD, 2013 

Nishifuji K., et al “The stratum corneum the rampart of the mammalian 
body” Vet Dermatology 2013

Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al “Treatment of canine atopic derma-
titis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force 
on Canine Atopic Dermatitis” Vet Dermatology 2010 

Rosser EJ, Diagnosis of food allergy in Dogs, J Am Vet Med Assoc, 
1993

Carlotti DN, et al., Food Allergy in dogs and cats a review and report of 
43 cases, Vet Dermatology 1990 

Jackson HA, Food allergy in dog- clinical signs and diagnosis, EJCAP 
2009;

Scott DW, Miller WH, Griffin CE: Muller & Kirk’s Small Animal Dermato-
logy, 6Th ed. Philadelphia; Saunders, WB 2001

Chesney C.J., “Food sensitivity in the dog: a quantitative study” J. Small 
Animal Practice, 2002

ESVD/ECVD Congress Bordeaux, 2016

Olivry T., Wofford J, Paps JS., et al “Stratum corneum removal facilitates 
experimental sensitization to mite allergens in atopic dogs” Vet Derma-
tology 2011

Olivry T., Dunston SM., “Expression patterns of superficial epidermal 
adhesion molecules in an experimental dog model of acute dermatitis 
skin lesions” Vet Dermatology, 2015

Roussel AJ, Bruet V., Marsella R, et al., “Tight junction proteins in the 
canine epidermis: a pilot study on their distribution in normal and in high 
IgE-producing canines” Can J Vet Res ,2015

Kim HJ, Cronin M., Ahrens K., et al “ A comparative study of epidermal 
tight junction proteins in a dog model of atopic dermatitis” Vet derma-
tology, 2016

Bizikova P, et al., “ Review: Role of genetics and the environment in the 
pathogenesis of canine atopic dermatitis” Vet Dermatology, 2015

Inman AO; Olivry T et al., “ Electron microscopic observations of stratum 
corneum intercellular lipids in normal and atopic dogs” Vet Pathol 2001

Chervet L et al “Missing C-terminal fillagrin expression, NFKappaB ac-
tivation and hyperproliferation identify the dog as a putative model to 
study epidermal dysfunction in atopic dermatitis” Exp Dermotolgy 2010

Shimada K, et al “Increased epidermal water loss and decreased cera-
mide content in lesional and non lesional skin of dogs with atopic der-
matitis” Vet Dermatology 2009

Marsella R. “Are transepidermal water loss and clinical signs correlated 
in canine atopic dermatitis? A compilation of studies” Vet Dermatology, 
2012

Cornegliani L., Vercelli A., Sala E., et al., “Transepidermal water loss in
healthy and atopic dogs, treated and untreated: a comparative prelimi-
nary study” Vet Dermatology, 2012

Calder PC "Omega 3 polyunsaturated fatty acids, inflammation and im-
munity" World Rev Nutr Diet 2001; 88:109-16

Calder PC "Dietary modification of inflammation with lipids" Proc Nutr
Soc 2002; 61:345-358

Fuhrmann H, Zimmermann A, et al "Erythrocyte and plasma fatty acid
patterns in dogs with atopic dermatitis and healthy dogs in the same
household" The Canadian Journal Of Veterinary Research; 70: 191-196;
2006

Innis SM, "Essential dietary lipids" Cap 7. In: Present Knowledge in Nu-
trition. 7th ed Ziegler EE, Sciences Institute; 1996: 58-66

James MJ, Gibson RA, Cleland LG "Dietary polynsaturated fatty acids
and inflammatory mediator production" Am J Cl Nutr 2000; 71 (s) 343s-
348s.

Marsh KA, Ruedisueli FL, Coe S, Watson TDG "Effects of zinc and lino-
leic acid supplementation on the skin and coat quality of dogs receiving
a complete and balanced diet" Veterinary Dermatology 11;277-284,
2000

Mead JF, Alfin-Slater RB, Howton DR, Popjak G "Lipids- Chemistry,
Biochemistry and Nutrition" Plenum Press, New York, 1986

Olivry T, Marsella R, Hillier A "The ACVD task force on canine atopic der-
matitis" Cap xxiii: are essential fatty acids effective. Olivry T ed Veterinary
immunology and Immunopathology 81:347-62; 2001

Simopoulos AP "Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune
diseases" J Am Coll Nutr 2002; 21:495-505

Zibo VA, Miller CC, Cho Y "Metabolism of polynsaturated fatty acids by
skin epidermal enzymes: generation of antiinfiammatory and antiproli-
ferative metabolites " Am J Cl Nutr 2000: 71 (s): 361s-66s.

Chrzastowska M, Kander M, Depta A. “ Prospects for the use of pro-
biotic bacteria in the treatment of gastrointestinal diseases in dogs” Pol
J Vet Sci. 2009;12(2):279-84.

Wang X, Valenzano MC, Mercado JM, Zurbach EP, Mullin JM.  ”Zinc
supplementation modifies tight junctions and alters barrier function of
CACO-2 human intestinal epithelial layers” Dig Dis Sci. 2013
Jan;58(1):77-87.

Prasad AS ”Zinc: role in immunity, oxidative stress and chronic inflam-
mation” Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009 Nov;12(6):646-52.

Domeneghini C, Di Giancamillo A, Savoini G, Paratte R, Bontempo V,
Dell'Orto V. ”Structural patterns of swine ileal mucosa following L-gluta-
mine and nucleotide administration during the weaning period. An hi-
stochemical and histometrical study” Histol Histopathol. 2004
Jan;19(1):49-58.

®
RibesPet

12° Ribes pet Symbio:Layout 1  24/05/17  14:48  Pagina 10

RibesPet
Microbiotal

®
RibesPet

RibesPet

RibesPet

RibesPet

12° Ribes pet Symbio:Layout 1  24/05/17  14:48  Pagina 11

BIBLIOGRAFIA

cane 
gatto



Suter M.M., Muller E.J, Structure of the skin barrier and its relevance for 
skin disease; 26° annual congress of the ESVD/ECVD, 2013 

Nishifuji K., et al “The stratum corneum the rampart of the mammalian 
body” Vet Dermatology 2013

Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al “Treatment of canine atopic derma-
titis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force 
on Canine Atopic Dermatitis” Vet Dermatology 2010 

Rosser EJ, Diagnosis of food allergy in Dogs, J Am Vet Med Assoc, 
1993

Carlotti DN, et al., Food Allergy in dogs and cats a review and report of 
43 cases, Vet Dermatology 1990 

Jackson HA, Food allergy in dog- clinical signs and diagnosis, EJCAP 
2009;

Scott DW, Miller WH, Griffin CE: Muller & Kirk’s Small Animal Dermato-
logy, 6Th ed. Philadelphia; Saunders, WB 2001

Chesney C.J., “Food sensitivity in the dog: a quantitative study” J. Small 
Animal Practice, 2002

ESVD/ECVD Congress Bordeaux, 2016

Olivry T., Wofford J, Paps JS., et al “Stratum corneum removal facilitates 
experimental sensitization to mite allergens in atopic dogs” Vet Derma-
tology 2011

Olivry T., Dunston SM., “Expression patterns of superficial epidermal 
adhesion molecules in an experimental dog model of acute dermatitis 
skin lesions” Vet Dermatology, 2015

Roussel AJ, Bruet V., Marsella R, et al., “Tight junction proteins in the 
canine epidermis: a pilot study on their distribution in normal and in high 
IgE-producing canines” Can J Vet Res ,2015

Kim HJ, Cronin M., Ahrens K., et al “ A comparative study of epidermal 
tight junction proteins in a dog model of atopic dermatitis” Vet derma-
tology, 2016

Bizikova P, et al., “ Review: Role of genetics and the environment in the 
pathogenesis of canine atopic dermatitis” Vet Dermatology, 2015

Inman AO; Olivry T et al., “ Electron microscopic observations of stratum 
corneum intercellular lipids in normal and atopic dogs” Vet Pathol 2001

Chervet L et al “Missing C-terminal fillagrin expression, NFKappaB ac-
tivation and hyperproliferation identify the dog as a putative model to 
study epidermal dysfunction in atopic dermatitis” Exp Dermotolgy 2010

Shimada K, et al “Increased epidermal water loss and decreased cera-
mide content in lesional and non lesional skin of dogs with atopic der-
matitis” Vet Dermatology 2009

Marsella R. “Are transepidermal water loss and clinical signs correlated 
in canine atopic dermatitis? A compilation of studies” Vet Dermatology, 
2012

Cornegliani L., Vercelli A., Sala E., et al., “Transepidermal water loss in
healthy and atopic dogs, treated and untreated: a comparative prelimi-
nary study” Vet Dermatology, 2012

Calder PC "Omega 3 polyunsaturated fatty acids, inflammation and im-
munity" World Rev Nutr Diet 2001; 88:109-16

Calder PC "Dietary modification of inflammation with lipids" Proc Nutr
Soc 2002; 61:345-358

Fuhrmann H, Zimmermann A, et al "Erythrocyte and plasma fatty acid
patterns in dogs with atopic dermatitis and healthy dogs in the same
household" The Canadian Journal Of Veterinary Research; 70: 191-196;
2006

Innis SM, "Essential dietary lipids" Cap 7. In: Present Knowledge in Nu-
trition. 7th ed Ziegler EE, Sciences Institute; 1996: 58-66

James MJ, Gibson RA, Cleland LG "Dietary polynsaturated fatty acids
and inflammatory mediator production" Am J Cl Nutr 2000; 71 (s) 343s-
348s.

Marsh KA, Ruedisueli FL, Coe S, Watson TDG "Effects of zinc and lino-
leic acid supplementation on the skin and coat quality of dogs receiving
a complete and balanced diet" Veterinary Dermatology 11;277-284,
2000

Mead JF, Alfin-Slater RB, Howton DR, Popjak G "Lipids- Chemistry,
Biochemistry and Nutrition" Plenum Press, New York, 1986

Olivry T, Marsella R, Hillier A "The ACVD task force on canine atopic der-
matitis" Cap xxiii: are essential fatty acids effective. Olivry T ed Veterinary
immunology and Immunopathology 81:347-62; 2001

Simopoulos AP "Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune
diseases" J Am Coll Nutr 2002; 21:495-505

Zibo VA, Miller CC, Cho Y "Metabolism of polynsaturated fatty acids by
skin epidermal enzymes: generation of antiinfiammatory and antiproli-
ferative metabolites " Am J Cl Nutr 2000: 71 (s): 361s-66s.

Chrzastowska M, Kander M, Depta A. “ Prospects for the use of pro-
biotic bacteria in the treatment of gastrointestinal diseases in dogs” Pol
J Vet Sci. 2009;12(2):279-84.

Wang X, Valenzano MC, Mercado JM, Zurbach EP, Mullin JM.  ”Zinc
supplementation modifies tight junctions and alters barrier function of
CACO-2 human intestinal epithelial layers” Dig Dis Sci. 2013
Jan;58(1):77-87.

Prasad AS ”Zinc: role in immunity, oxidative stress and chronic inflam-
mation” Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009 Nov;12(6):646-52.

Domeneghini C, Di Giancamillo A, Savoini G, Paratte R, Bontempo V,
Dell'Orto V. ”Structural patterns of swine ileal mucosa following L-gluta-
mine and nucleotide administration during the weaning period. An hi-
stochemical and histometrical study” Histol Histopathol. 2004
Jan;19(1):49-58.

®
RibesPet

12° Ribes pet Symbio:Layout 1  24/05/17  14:48  Pagina 10

RibesPet
Microbiotal

®
RibesPet

RibesPet

RibesPet

RibesPet

12° Ribes pet Symbio:Layout 1  24/05/17  14:48  Pagina 11

Często głównym objawem niepożądanych reakcji na pokarm jest świąd, któremu towarzyszą nawet 
łagodne objawy gastroenterologiczne.

Staranny wywiad i obraz kliniczny są bardzo ważne, a proces diagnostyczny, który często bywa 
długi i złożony, ma na celu wykluczenie wszelkich chorób, którym towarzyszy swędzenie skóry i 
których objawy się nakładają, zanim zacznie się rozważać problem alergiczny.

WYWIAD

BADANIE KLINICZNE

LECZENIE

DIETA ELIMINACYJNA

Test ponownego wprowadzenia w 
celu potwierdzenia niepożądanych 

reakcji na pokarm

Zbadać występowanie 
atopowego zapalenia skóry

WYZDROWIENIE BRAK POPRAWY

WAŻNE OBJAWY 
GASTROENTEROLOGICZNE

świąd i łagodne objawy gastroenterologiczne

świąd i łagodne objawy gastroenterologiczne

gdy to nie „jedynie” problem skóry...

badanie przedmiotowe ogólne i badanie przedmiotowe szczegółowe 
z przeprowadzeniem badań systemowych (np. badanie kału)  i 

dermatologicznych

leczenie ewentualnych infekcji wywołanych uszkodzeniami 
w wyniku samookaleczenia i/lub uszkodzeniami wtórnymi, 

ektoparazytozy

świąd

Carobin PET

świąd

cane 
gatto
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