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> Περίληψη

Η παχυσαρκία είναι το συχνότερο διατροφικό νόσημα που εμφανίζεται, τουλάχιστον στον ανεπτυγμένο κόσμο, υπό μορφή πανδημίας στο σκύλο και τη γάτα και προκαλείται όταν η πρόσληψη της
ενέργειας υπερβαίνει την απώλειά της με τελικό αποτέλεσμα τη συγκέντρωση λίπους στον οργανισμό και τη διαταραχή της υγείας του. Ο κατάλογος των ορμονών, των νευροδιαβιβαστών αλλά και
των ουσιών που εκκρίνονται από τον ίδιο τον λιπώδη ιστό και που αποδεδειγμένα έχουν ενεργό
συμμετοχή στη ρύθμιση του βάρους του οργανισμού είναι εκτενής. Στους προδιαθετικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση του νοσήματος συμπεριλαμβάνονται η ηλικία, το φύλο, η
φυλή και οι συνθήκες διαβίωσης. Οι συνηθέστερες καταστάσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία
είναι η οστεοαρθρίτιδα, τα νοσήματα του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, η
υπέρταση, η λιποείδωση του ήπατος και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. Η αξιολόγηση του βαθμού
της παχυσαρκίας στηρίζεται στα ευρήματα της επισκόπησης και της ψηλάφησης του ζώου λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένες κλείδες. Στόχος του θεραπευτικού πλάνου που εφαρμόζεται για
την αντιμετώπισή της είναι η μείωση της πρόσληψης και η αύξηση της απώλειας ενέργειας. Αυτό
επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της μείωσης της κατανάλωσης των ημερησίως προσλαμβανόμενων θερμίδων και της αύξησης της σωματικής δραστηριότητας του ζώου. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπισή της είναι η κατανόηση του προβλήματος του ζώου από μεριάς του ιδιοκτήτη και η
προθυμία του να συνεργαστεί με τον κτηνίατρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τέλος, η επανεκτίμηση
του σωματικού βάρους θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία διαστήματα έτσι ώστε το διατροφικό σχήμα
να αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

> Τι είναι αλήθεια η παχυσαρκία;
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Η παχυσαρκία είναι το συνηθέστερο διατροφικό νόσημα που εμφανίζεται υπό μορφή πανδημίας στο
σκύλο και τη γάτα στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. Προκαλείται όταν η πρόσληψη
ενέργειας μέσω της τροφής υπερβαίνει την απώλεια,
γεγονός που παραστατικά αποδίδεται ως η αποθήκευση θερμίδων υπό μορφή λίπους.1 Τελικά όμως πώς
ορίζεται η παχυσαρκία; Ως παχυσαρκία ορίζεται η
συγκέντρωση αυξημένης ποσότητας λίπους στον οργανισμό, με αποτέλεσμα την αναστρέψιμη διαταραχή
της φυσιολογικής λειτουργίας του, δηλαδή της υγείας
του ζώου.2 Οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία
του ζώου είναι παρόμοιες με εκείνες άλλων χρόνιων
νοσημάτων και γι’ αυτό επιβάλλεται να λαμβάνει την
ίδια προσοχή και φροντίδα με αυτά.3
Για να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος παχύσαρκος θα
πρέπει να ζυγίζει 20-25% περισσότερο από το ιδανικό
σωματικό του βάρος. Κάτι ανάλογο θεωρείται αποδεκτό για τον σκύλο και τη γάτα χωρίς όμως να έχει κα-
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θοριστεί με ακρίβεια. Σε μία μακροχρόνια μελέτη σε
σκύλους διαπιστώθηκε ότι ακόμη και η μέτρια αύξηση
του σωματικού βάρους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την κατάσταση της υγείας των ζώων και το προσδόκιμο ζωής τους.4
Τα ποσοστά εμφάνισης της παχυσαρκίας στον σκύλο και τη γάτα ποικίλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχεται η μελέτη. Για
παράδειγμα σε δύο εμπεριστατωμένες μελέτες στις
ΗΠΑ, ως υπέρβαροι χαρακτηρίστηκαν το 29-34% των
σκύλων και ως παχύσαρκοι το 5-8%,5 ενώ υπέρβαρες
ήταν το 19-29% των γατών και παχύσαρκες το 6-8%.6
Τα ποσοστά αυτά ήταν ακόμη μεγαλύτερα στα μεσήλικα ζώα, όπου σχεδόν το 50% των σκύλων και γατών
ηλικίας 5-10 ετών ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.5,6
Δυστυχώς παρόμοια δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας στον σκύλο και τη
γάτα δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Σύμφωνα όμως με
την προσωπική εμπειρία των συγγραφέων το πρόβλημα της παχυσαρκίας δεν φαίνεται να είναι σημαντικό

Η παχυσαρκία στο σκύλο και τη γάτα

στα μικρά ζώα στην Ελλάδα, παρόλο που σύμφωνα με
στατιστικές, στον άνθρωπο κατέχουμε τα πρωτεία στην
συχνότητα εμφάνισης της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
Από μια πρόχειρη αναδρομή στα αρχεία της Μονάδας
Παθολογίας της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς του
Α.Π.Θ. προέκυψε ότι το ποσοστό των υπέρβαρων/παχύσαρκων σκύλων που προσκομίσθηκαν για διάφορους
λόγους από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2011
ήταν 11% και των γατών 15%.
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η διεξοδική ανασκόπηση του ρόλου της παχυσαρκίας στη λειτουργία των
διαφόρων οργάνων ή συστημάτων του οργανισμού των
σκύλων και γατών και της αποτελεσματικής θεραπευτικής της αντιμετώπισης.

> Πώς προκύπτει η παχυσαρκία;

Παλαιότερα θεωρούνταν ότι ο αριθμός των λιποκυττάρων καθιερωνόταν κατά την παιδική ηλικία και ότι
ο βαθμός συσσώρευσης των τριγλυκεριδίων στα κύτταρα αυτά ήταν υπεύθυνος για την εμφάνιση ή μη της
παχυσαρκίας. Από τα αποτελέσματα όμως νεότερων
μελετών προέκυψε ότι στον λιπώδη ιστό κάθε ατόμου
υπάρχει μεγάλη αποθήκη μητρικών κυττάρων και προλιποκυττάρων από όπου ο οργανισμός «στρατολογεί»
νέα λιποκύτταρα σε περίπτωση που τα ήδη υπάρχοντα
εμφανίσουν σημαντικό βαθμό υπετροφίας.7 Σημαντικό
βήμα στην αποσαφήνιση της παθοφυσιολογίας της παχυσαρκίας αποτελεί η κατανόηση του μηχανισμού που
ρυθμίζει την όρεξη ενός ζώου.1 Το όργανο που κατέχει
κυρίαρχο ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης είναι ο υποθάλαμος,1 στον οποίο υπάρχουν τα κέντρα της πείνας και
του κορεσμού.8 Τα κέντρα αυτά ελέγχονται από διάφορες ορμόνες, γαστρεντερικά πεπτίδια και άλλες ουσίες
που κυκλοφορούν στο αίμα, καθώς και από το κεντρικό
και το αυτόνομο νευρικό σύστημα, ρυθμίζοντας έτσι την
όρεξη του ζώου.1
Οι ορμόνες που παίζουν ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της
όρεξης είναι η χολοκυστοκινίνη, η λεπτίνη, η γκρελίνη,
το παγκρεατικό πεπτίδιο ΥΥ, η λιπονεκτίνη κ.ά.1 Η κάθε
μία από αυτές δρα με διαφορετικό μηχανισμό, με σκοπό
την διέγερση της πείνας, την αύξηση του αισθήματος
του κορεσμού ή την ενεργοποίηση των μηχανισμών
απώλειας ενέργειας. Ειδικότερα, η χολοκυστοκινίνη που
εκκρίνεται στο δωδεκαδάκτυλο με κύριο σκοπό τη διέγερση της έκκρισης της χολής καταστέλλει την όρεξη,
ενώ η λεπτίνη που εκκρίνεται από τα λιποκύτταρα θεωρείται ότι διεγείρει το αίσθημα του κορεσμού3 με αποτέλεσμα να συμβάλλει στη μείωση της πρόσληψης τροφής
και στην απώλεια ενέργειας.1 Η γκρελίνη παράγεται από
τα καλυπτήρια κύτταρα του στομάχου και είναι υπεύθυνη για τη διέγερση του αισθήματος της όρεξης. Για τον
λόγο αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται και ως « ορμόνη της
πείνας». Τέλος, το παγκρεατικό πεπτίδιο ΥΥ φαίνεται ότι
διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το αίσθημα του κορεσμού.1
Η όρεξη ρυθμίζεται επίσης από διάφορους νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη, η νορεπινεφρίνη και η
δοπαμίνη,8 που μπορούν να κινητοποιηθούν από ποικίλους παράγοντες, όπως η σύσταση, η γευστικότητα και
η θέαση της τροφής, καθώς και η πλήρωση του στομάχου και η καταπόνηση του ζώου επηρεάζοντας έτσι την
όρεξη του.
Τέλος, η δραστηριότητα του συμπαθητικού και του πα-

ρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος ρυθμίζει την
πρόσληψη, την αποθήκευση και την κινητοποίηση της
ενέργειας από το λιπώδη ιστό, το ήπαρ ή τους μυς.8
Ο συνηθέστερος τρόπος πρόκλησης της παχυσαρκίας είναι η πρόσληψη τροφής σε μεγαλύτερη από την
απαιτούμενη ποσότητα ή με μεγαλύτερη από την απαιτούμενη ενέργεια, που σε συνδυασμό με την ελλειμματική σωματική δραστηριότητα, έχει ως αποτέλεσμα
η πλεονάζουσα ενέργεια να αποθηκεύεται υπό μορφή
τριγλυκεριδίων στα λιποκύτταρα του λιπώδη ιστού.1 Ως
γενικός κανόνας πρόκλησης της παχυσαρκίας θεωρείται
η συμβολή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γεννετικών
και των περιβαλλοντικών παραγόντων.9 Σε σπανιότερες
περιπτώσεις διάφορα μεταβολικά νοσήματα μπορεί να
οδηγήσουν σε παχυσαρκία. Για παράδειγμα στον υποθυρεοειδισμό του σκύλου κατά τον οποίο η έλλειψη
θυροξίνης προκαλεί μείωση του μεταβολικού ρυθμού.3
Στον υπερφλοιοεπινεφριδισμό παρατηρείται ανακατανομή και εναπόθεση λίπους κυρίως στον κορμό και
ιδιαίτερα στην κοιλιακή κοιλότητα και στη βάση της ουράς. Λόγω της ανακατανομής αυτής προκαλείται ψευδώς η εντύπωση πως το σωματικό βάρος του ζώου έχει
αυξηθεί, ενώ στην πραγματικότητα μόνο σε ποσοστό
μικρότερο του 50% των περιστατικών με υπερφλοιοεπινεφριδισμό εμφανίζεται αληθής αύξηση του σωματικού
βάρους. Η αύξηση του σωματικού βάρους που αντανακλά την αύξηση του λιπώδους ιστού οφείλεται στην
πολυφαγία που προκαλείται από την αρνητική δράση
της αυξημένης συγκέντρωσης των γλυκοκορτικοειδών
στον εκλυτικό παράγοντα της ACTH στον υποθάλαμο.
Η υπερινσουλιναιμία σε περιστατικά ινσουλινώματος ή
υπερδοσίας ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς προκαλεί πολυφαγία προφανώς λόγω της συνεπακόλουθης
υπογλυκαιμίας. Η αυξημένη συγκέντρωση της αυξητικής ορμόνης σε περιστατικά ακρομεγαλίας προκαλεί
αύξηση της μάζας του συνδετικού και του οστίτη ιστού
με αποτέλεσμα το ζώο να μοιάζει παχύσαρκο. Παρόλα
αυτά επειδή η αυξητική ορμόνη προκαλεί και πολυφαγία, στα ζώα αυτά παρατηρείται επιπλέον αύξηση του
λιπώδους ιστού και εξ αυτού παχυσαρκία.6
Προδιαθετικοί παράγοντες της παχυσαρκίας θεωρούνται η ηλικία, το φύλο, η φυλή και οι συνθήκες διαβίωσης. Η παχυσαρκία αυξάνεται σε συχνότητα στα
μεσήλικα και υπερήλικα ζώα.3 Κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες στις ηλικιακές αυτές ομάδες παρατηρείται
ολοένα και μεγαλύτερη μείωση της μυϊκής μάζας και της
σωματικής δραστηριότητας προς όφελος του λιπώδους
ιστού.8
Η παχυσαρκία εμφανίζεται συχνότερα στους στειρωμένους θηλυκούς σκύλους και στους στειρωμένους αρσενικούς γάτους. Ως προς την παχυσαρκία στον σκύλο
θεωρείται ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση. Αναφέρεται
ότι η παχυσαρκία εμφανίζεται συχνότερα σε ορισμένες
φυλές σκύλων, όπως τα Golden retriever, τα Dachshund,
τα Shetland sheepdog, τα Labrador retriever, τα Cocker
spaniel, τα Cavalier King Charles Spaniel, τα Beagle και
τα Δαλματίας.3 Δεν αναφέρεται σαφής προδιάθεση ως
προς τη φυλή στις γάτες. Αντίθετα, γάτες της φυλής Σιάμ
και Αβυσσινίας φαίνεται να είναι πιο αδύνατες από γάτες
άλλων φυλών.8
Άλλοι προδιαθετικοί παράγοντες της παχυσαρκίας είναι ο ήπιος και «καθιστικός» τρόπος ζωής με μειωμένη
σωματική δραστηριότητα, καθώς και η κατά βούληση
κατανάλωση υψηλής θερμιδικής αξίας τροφής.3
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Ένας από τους σημαντικότερους προδιαθετικούς παράγοντες, που από μερικούς ερευνητές θεωρείται αιτιολογικός, είναι η στείρωση.3 Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι η στείρωση αυξάνει την πρόσληψη τροφής και
επιβραδύνει το μεταβολικό ρυθμό,3 με αποτέλεσμα την
αύξηση του σωματικού βάρους,10 ενώ αντίθετα σε άλλη
μελέτη δεν τεκμηριώθηκε η επίδραση της στείρωσης
στην πρόσληψη της τροφής.11 Ωστόσο, η συγκέντρωση
των οιστρογόνων και της προγεστερόνης στον ορό του
αίματος σε ένα σκύλο στην περίοδο του άνοιστρου είναι
παρόμοια με εκείνη ενός στειρωμένου θηλυκού σκύλου,
με αποτέλεσμα να μην τίθεται συγκεκριμένος ιατρικός
λόγος που να επιβάλλει την αποφυγή της ωοθηκυστερεκτομής.

> Τι προκαλεί η παχυσαρκία;

Μέχρι πρόσφατα ο λιπώδης ιστός θεωρούνταν ως μία
απλή ενεργειακή αποθήκη με παθητική συμπεριφορά.3
Δεν άργησε όμως να αποδειχτεί ότι στην πραγματικότητα αποτελεί ένα πολύπλοκο ενεργό ενδοκρινές όργανο,
το οποίο παράγει κυτταροκίνες που ονομάζονται λιποκίνες (adipokines).7 Τα πεπτίδια αυτά προέρχονται αποκλειστικά από τα λιποκύτταρα. Στην παραγωγή τους δεν
συμβάλλουν άλλα κύτταρα του λιπώδους ιστού, όπως
τα μακροφάγα ή τα ουδετερόφιλα.2 Ως τώρα ταυτοποιήθηκαν στα ζώα και στον άνθρωπο περισσότερα από 50100 είδη λιποκινών. Ενδεικτικά αναφέρονται η λεπτίνη,
η αντιστατίνη, η λιπονεκτίνη, διάφορες ιντερλευκίνες
όπως η IL-1β, η IL-6, η IL-10 και η IL-18, άλλες κυτταροκίνες όπως ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων α (TNF-α)
και ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β),
χημειοκίνες, πρωτεΐνες οξείας φάσης όπως το «αμυλοειδές Α του ορού» (SAA), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η
μεταλλοθειονίνη κ.ά.1,3 Οι λιποκίνες επηρεάζουν πολλές
βιολογικές διεργασίες προκαλώντας φλεγμονή, καθώς
και διαταραχή στην ομοιοστασία της γλυκόζης (αντίσταση στην ινσουλίνη), στην ανοσία, στην ομοιοστασία
των υγρών, στην ακεραιότητα των αγγείων, στην αιμοποίηση και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του
οργανισμού.7,12
Οι ορμόνες που παράγονται από το λιπώδη ιστό και
έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι η λεπτίνη, η λιπονεκτίνη13 και το σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης.7 Η
έκκριση της λεπτίνης είναι ανάλογη της μάζας του λιπώδους ιστού και θεωρείται ότι μειώνει την όρεξη, αυξάνει
την απώλεια ενέργειας και διαθέτει ανοσολογικές και
νευροενδοκρινικές ιδιότητες.14 Ωστόσο πολλοί παχύσαρκοι άνθρωποι εμφανίζουν αντίσταση στη δράση της
λεπτίνης. Η λιπονεκτίνη αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη, ενώ η συγκέντρωσή της αυξάνεται από την δράση της ινσουλίνης και μειώνεται με την
αύξηση του λιπώδους ιστού.3,14 Εκτός από αντιδιαβητική
διαθέτει αντιφλεγμονώδη και αντιαθηρωματική δράση15 και επιπλέον φαίνεται να βελτιώνει την καρδιακή
λειτουργία σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου
και να δρα κατά της καρκινογέννεσης.7 Οι αδύνατοι σκύλοι εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση λιπονεκτίνης
σε σχέση με τον άνθρωπο που αντίθετα δεν μειώνεται
όταν εμφανίζεται η παχυσαρκία. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με το ότι οι σκύλοι δεν εμφανίζουν συνήθως
τύπου ΙΙ σακχαρώδη διαβήτη οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι η λιπονεκτίνη μπορεί να παίζει προστατευτικό ρόλο
στο ζωικό αυτό είδος.16 Τέλος, η παχυσαρκία στο σκύλο
σχετίζεται με την αύξηση της δραστηριότητας του συ-
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στήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης, το οποίο συμβάλλει
στην εμφάνιση εντοπισμένης φλεγμονής στον λιπώδη
ιστό, στην επιδείνωση του μεταβολικού συνδρόμου και
στην αντίσταση στην ινσουλίνη.7
Η παχυσαρκία σχετίζεται με την ανάπτυξη χρόνιας ήπιου βαθμού εντοπισμένης στον λιπώδη ιστό, αλλά και συστηματικής, φλεγμονής.7,17 Σε παχύσαρκους ανθρώπους
αυξάνονται οι συγκεντρώσεις διαφόρων φλεγμονικών
δεικτών (CRP, IL-6, TNF-α), οι οποίες υποχωρούν μόλις
χάσουν βάρος.18 Κάποιοι από τους φλεγμονικούς δείκτες
στον άνθρωπο αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης του
μεταβολικού συνδρόμου και του σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ, αναστέλλοντας κυρίως τη δραστηριότητα των
υποδοχέων της ινσουλίνης,19 ενώ η IL-10 διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες μειώνοντας τη συγκέντρωση
των προφλεγμονωδών παραγόντων όπως τον TNF-α.2
Στον λιπώδη ιστό παράγεται η χημειοεκλυτική πρωτεΐνη των μονοκυττάρων–1 (MCP-1), η οποία προσελκύει
τα μονοκύτταρα που συμβάλλουν επιπλέον στην ανάπτυξη της φλεγμονής και στην απελευθέρωση άλλων
κυτταροκινών.20 Στην όλη διαδικασία της φλεγμονής
συμβάλλει και το ήπαρ, στο οποίο δραστηριοποιούνται
τα κύτταρα του Kupffer με αποτέλεσμα να παράγονται
διαμεσολαβητές της φλεγμονής και να προσελκύονται
άλλα φλεγμονικά κύτταρα.21
Η παχυσαρκία επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην
ποιοτική και ποσοτική έκκριση της ινσουλίνης και στη
μείωση της δράσης της, προκαλώντας με τον τρόπο
αυτό αντίσταση στην ινσουλίνη.22 Ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησης της αντίστασης στην ινσουλίνη δεν
έχει ακόμη διευκρινιστεί.1 Ωστόσο, οι μεταβολές αυτές
μετά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην πλειονότητα των περιστατικών είναι αναστρέψιμες.2 Σε μια μελέτη σε γάτες διαπιστώθηκε ότι η επιπλέον πρόσκτηση
ενός kg σωματικού βάρους προκαλεί 30% μείωση της
ευαισθησίας στην ινσουλίνη.23 Η πιθανότητα εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη σε μία παχύσαρκη γάτα σε σχέση
με μία φυσιολογικού βάρους είναι 6-8 φορές μεγαλύτερη, ενώ στο σκύλο η πιθανότητα αυτή είναι διπλάσια.
Η μείωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη αυξάνει τη
λιπόλυση στον λιπώδη ιστό με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων, τα
οποία μέσω των ελεύθερων ριζών Ο+, ΝΟ+ και ΟΗ- συμβάλλουν περαιτέρω στην αντίσταση στην ινσουλίνη.1
Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα συμμετέχουν στη δημιουργία του οξειδωτικού στρες, το οποίο σε περιστατικά
παχυσαρκίας αποτελεί άλλη μία αιτία αντίστασης στην
ινσουλίνη.24 Διαπιστώθηκε επίσης ότι η παχυσαρκία μεταβάλει και την έκκριση της ινσουλίνης.1 Η αντίσταση
στην ινσουλίνη αντανακλά την αδυναμία των ιστών να
ανταποκρίνονται φυσιολογικά στην ινσουλίνη γεγονός
που οδηγεί στην αντισταθμιστική αύξηση της έκκρισής
της από το πάγκρεας. Σε παχύσαρκα ζώα παρόλο που
η συγκέντρωση της γλυκόζης στον ορό του αίματος διατηρείται ακόμη σε φυσιολογικά επίπεδα ο ρυθμός έκκρισης της ινσουλίνης έχει ήδη αλλάξει κυρίως λόγω της
μεγάλης και επίμονης αύξησης της συγκέντρωσης της
τελευταίας κατά τη δεύτερη φάση της αποδέσμευσής
της, με αποτέλεσμα σε κάποια περιστατικά να παρατηρείται υπεργλυκαιμία.1 Η παρατεταμένη υπεργλυκαιμία
στις γάτες οδηγεί τελικά σε μείωση της εκκριτικής ικανότητας των β κυττάρων των νησιδίων του Langerhans
του παγκρέατος λόγω τοξίκωσής τους από τη γλυκόζη
και τα τριγλυκερίδια του αίματος και εν τέλει σε τύπου ΙΙ
σακχαρώδη διαβήτη γεγονός που δεν παρατηρείται σε
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μεγάλο βαθμό στο σκύλο.25
Υπό φυσιολογικές συνθήκες η ινσουλίνη διαπερνά τον
αιματοεγκεφαλικό φραγμό και δρα στον υποθάλαμο
μειώνοντας την όρεξη.26 Σε περιστατικά με αντίσταση στην ινσουλίνη ο μηχανισμός αυτός αναστέλλεται.
Αντίθετα, η αντίσταση στην ινσουλίνη σε συνδυασμό
με την υπερινσουλιναιμία αυξάνει την πείνα, μειώνει
τη λιπόλυση και μειώνει επίσης την απώλεια ενέργειας
υπό μορφή θερμότητας μετά το γεύμα με αποτέλεσμα
η αναστροφή της παχυσαρκίας να δυσχεραίνεται ακόμη
περισσότερο.27
Δεδομένου των αντιφλεγμονωδών, αντιθρομβωτικών
και αγγειοδιασταλτικών ιδιοτήτων της ινσουλίνης, η
αντίσταση στην ινσουλίνη που παρατηρείται στην παχυσαρκία προκαλεί διάφορες παθολογικές καταστάσεις.7
Η αντίσταση στην ινσουλίνη θεωρείται ότι συμβάλλει
στην ανάπτυξη πολυάριθμων νοσημάτων στον άνθρωπο, όπως καρδιαγγειακών νοσημάτων, νεοπλασμάτων
των μαστών, του προστάτη ή του παχέος εντέρου, καθώς και νοσημάτων των νεφρών και του ήπατος.28 Με
εξαίρεση τον σακχαρώδη διαβήτη, τα περισσότερα από
αυτά τα νοσήματα δεν έχουν τεκμηριωθεί στο σκύλο και
τη γάτα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη συμβάλλει επιπλέον στη «διαιώνιση» της παχυσαρκίας μέσω της διαταραχής του ενεργειακού ισοζυγίου.
Σε μερικούς παχύσαρκους σκύλους και γάτες παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη σε συνδυασμό με
υπερινσουλιναιμία. Οι περισσότεροι διαβητικοί σκύλοι
παρουσιάζουν τύπου Ι σακχαρώδη διαβήτη. Ωστόσο,
οι διαβητικοί σκύλοι αυτού του τύπου στους οποίους
συνυπάρχουν παθολογικές καταστάσεις όπως η παχυσαρκία ή ο υπερφλοιοεπινεφριδισμός ενδέχεται να
εμφανίσουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντίθετα, ένας
μεγάλος αριθμός γατών, αλλά και ανθρώπων, μπορεί
να πάσχει από τύπου ΙΙ σακχαρώδη διαβήτη λόγω της
παχυσαρκίας. Στις γάτες αυτές η μείωση του σωματικού
βάρους συμβάλλει στη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα
και στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη των απαιτήσεων του οργανισμού σε συμπλήρωμα ινσουλίνης ή/
και υπογλυκαιμικά φάρμακα από το στόμα.8 Σε μελέτες
στον σκύλο και τη γάτα φάνηκε ότι δεν υπάρχει κυρίαρχος ρόλος του υποδόριου και του περισπλάχνιου λίπους
στην κοιλιακή χώρα στην εμφάνιση αντίστασης στην
ινσουλίνη.29,30 Αντίθετα, στον άνθρωπο το ενδοκοιλιακό
λίπος σχετίζεται θετικά με την εμφάνιση της αντίστασης
στην ινσουλίνη.22
Επιπλέον, σε παχύσαρκα ευθυρεοειδικά ζώα παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης της ελεύθερης Τ4 στη
γάτα και της ολικής Τ4 και της Τ3 στον σκύλο.31 Οι παχύσαρκοι υποθυρεοειδικοί σκύλοι εμφανίζουν μειωμένη
συγκέντρωση της ολικής και της ελεύθερης Τ4 και αύξηση της TSH, γεγονός που φανερώνει ότι η παχυσαρκία
δεν επηρεάζει τη δυνατότητα διάγνωσης του υποθυρεοειδισμού στους σκύλους. Επίσης, στη γάτα διαπιστώθηκε αύξηση της συγκέντρωσης του πολυπεπτιδίου του
αμυλοειδούς των νησιδίων του Langerhans (αμυλίνη),
το οποίο είναι μία πεπτιδική ορμόνη που εκκρίνεται
μαζί με την ινσουλίνη από τα β κύτταρα των νησιδίων
του Langerhans του παγκρέατος και αποτελεί πρόδρομη μορφή του αμυλοειδούς των νησιδίων. Παρόλα αυτά
δεν φαίνεται οι παχύσαρκες γάτες να κινδυνεύουν από
αμυλοείδωση.1 Στα παχύσαρκα ζώα και στον άνθρωπο
είναι αυξημένη η συγκέντρωση των τριγλυκεριδίων υπό
τη μορφή των πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτε-

ϊνών (VLDL). Η αυξημένη συγκέντρωση των VLDL που
παρατηρείται στον άνθρωπο και σχετίζεται με αθηρωμάτωση, στεφανιαία νόσο και υπέρταση32 δεν φαίνεται
να προκαλεί ανάλογες παθολογικές καταστάσεις τουλάχιστον σε γάτες που εμφανίζουν παχυσαρκία για μικρό
χρονικό διάστημα.22 Αντίθετα, η αυξημένη συγκέντρωση της χολοστερόλης στο σκύλο σχετίζεται με αθηρωμάτωση και υπέρταση.33
Η ποιότητα της ζωής ενός παχύσαρκου σκύλου φαίνεται
να επηρεάζεται σε διάφορο βαθμό, εκφράζεται δε ως
διαταραχή της ζωτικότητας και του ψυχισμού του και ως
καταπόνηση του οργανισμού που συνοδεύεται από άλγος.34 Γενικά όμως, οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας στο
σκύλο και τη γάτα είναι πολυάριθμες και παρατίθενται
στον πίνακα 1. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι παρακάτω:
Οστεοαρθρίτιδα: Η παχυσαρκία συμβάλλει στην επιδείνωση μιας αρθροπάθειας αυξάνοντας τις δυνάμεις που
ασκούνται στις αρθρώσεις με αποτέλεσμα οι αρθρικοί
χόνδροι να εκφυλίζονται.8
Καρδιαγγειακά νοσήματα: Λόγω της αύξησης του λιπώδους ιστού αυξάνεται η μάζα των ιστών που πρέπει να
αιματωθούν από την καρδιά με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το έργο της, μέσω της αύξησης του όγκου
του αίματος και του όγκου παλμού. Στα παχύσαρκα άτομα παρατηρείται υπερτροφία του μυοκαρδίου και διάταση της καρδιάς, ενώ αυτά κινδυνεύουν από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.8
Αναπνευστικά νοσήματα: Η υπερβολική συγκέντρωση
ενδοθωρακικού, αλλά και ενδοκοιλιακού λίπους προκαλούν διαταραχή στην έκπτυξη των πνευμόνων και στη
συσπαστικότητα του διαφράγματος, αντίστοιχα. Επίσης,
το πλεονάζον λίπος απαιτεί επιπλέον καρδιοαναπνευστική προσπάθεια. Θα ήταν σημαντικό να αναφερθεί ότι
η παχυσαρκία μέσω των προηγούμενων μηχανισμών
επιδεινώνει σημαντικά ένα προϋπάρχον αναπνευστικό
νόσημα.35 Στον άνθρωπο η παχυσαρκία σχετίζεται με
την υπνική άπνοια και το άσθμα.2
Υπέρταση: Η υπέρταση λόγω παχυσαρκίας παρατηρείται μόνο στον άνθρωπο και σε πειραματικές μελέτες στο
σκύλο8 και οφείλεται στην αύξηση της συγκέντρωσης
του αγγειοτενσινογόνου.2
Λιποείδωση του ήπατος: Παρόλο που η παχυσαρκία
αποτελεί προδιαθετικό παράγοντα της ηπατικής λιποείδωσης της γάτας, η αιτιοπαθογενετική τους σχέση δεν
έχει πλήρως διευκρινιστεί, επειδή η παθολογική αυτή
κατάσταση εμφανίζεται και σε γάτες με φυσιολογικό
σωματικό βάρος ή ακόμη και σε ελλειποβαρείς.8

> Παχυσαρκία: εχθρός ή φίλος;

Παρόλα όσα αναφέρθηκαν υπάρχουν πολλές μελέτες,
ιδιαίτερα στον άνθρωπο, κατά τις οποίες φαίνεται η
ύπαρξη ευεργετικού ρόλου της παχυσαρκίας στην εξέλιξη διαφόρων νοσημάτων. Το γεγονός αυτό αναφέρετε ως το «παράδοξο της παχυσαρκίας» και σχετίζεται
με τη χρόνια νεφρική νόσο, την καρδιακή ανεπάρκεια,
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τη χρόνια αποφρακτική
πνευμονοπάθεια.36-40
Η εξήγηση του ενδιαφέροντος αυτού φαινομένου δεν
έχει δοθεί. Ωστόσο περιγράφηκαν διάφορες θεωρίες.
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Το πιθανότερο είναι ότι αποτελεί πολυπαραγοντική διαδικασία στην οποία συμβάλλουν οι λιποκίνες, διάφορες
νευρορμονικές διαταραχές και οι φαρμακευτικές ουσίες
που χορηγούνται για την αντιμετώπιση του εκάστοτε
συνυπάρχοντος νοσήματος. Σημαντικό θεωρείται το
γεγονός ότι η ποσότητα της μυϊκής μάζας στους παχύσαρκους είναι μεγαλύτερη των άλλων σωματότυπων και
φυσικά των καχεκτικών. Έτσι, η πλεονάζουσα αυτή μυϊκή μάζα των παχύσαρκων ανθρώπων αποτελεί μια μεγαλύτερη αποθηκευτική δυναμικότητα ενέργειας για να
αντιμετωπίσει ο οργανισμός ένα καταβολικό νόσημα.41
Ο χρόνος επιβίωσης σκύλων και γατών με καρδιακή
ανεπάρκεια ήταν μεγαλύτερος σε ζώα με αυξημένο σωματικό βάρος σε σχέση με εκείνα που ήταν αδύνατα ή
καχεκτικά.42,43 Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και σε σκύλους με χρόνια νεφρική νόσο.44 Τα αποτελέσματα λοιπόν
αυτών και πολλών άλλων μελετών θέτουν τα θεμέλια για
να καθοριστεί η σημασία του σωματικού βάρους, ιδιαίτερα όμως υπό τη μορφή της μυϊκής μάζας, στην πορεία
ενός καταβολικού νοσήματος.

> Η αξιολόγηση ενός παχύσαρκου ζώου

Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται γενικά εύκολα στο σκύλο
και δεν συγχέεται με κάποιο άλλο νόσημα που προκαλεί
διόγκωση της κοιλιακής κοιλότητας. Αντίθετα, στη γάτα
η παχυσαρκία αναγνωρίζεται δυσκολότερα και προκειμένου να τεθεί η διάγνωση θα πρέπει να συσσωρευτεί
μεγάλη ποσότητα λίπους στην ενδοκοιλιακή και βουβωνική χώρα. Και στα δύο όμως είδη η διαφοροποίηση μεταξύ της πρωτογενούς και της δευτερογενούς παχυσαρκίας είναι δύσκολη. Για την αξιολόγηση της σωματικής
κατάστασης των σκύλων και των γατών μορφοποιήθηκαν διάφοροι μέθοδοι, των οποίων η αντικειμενικότητα,
πρακτικότητα και αποτελεσματικότητα ποικίλει.3 Η βαθμολόγηση της σωματικής κατάστασης (Body Condition
Score – BCS) είναι μία απλή, ευρέως χρησιμοποιούμενη
αλλά υποκειμενική μέθοδος αξιολόγησης της σωματικής διάπλασης ενός ζώου, που όμως χαρακτηρίζεται
από επαναληψιμότητα. Για την πραγματοποίησή της
χρησιμοποιούνται η επισκόπηση και η ψηλάφηση.45 Η
αξία της σε σχέση με το σωματικό βάρος είναι μεγαλύτερη, επειδή με το τελευταίο δεν αξιολογούνται οι διαφορές στα ποσοστά του μυϊκού και του λιπώδους ιστού
στον οργανισμό. Η εφαρμογή της BCS είναι δύσκολη σε
ζώα που έχασαν πρόσφατα βάρος ή που έχουν μακρύ
τρίχωμα.1 Υπάρχουν τρία συστήματα βαθμολόγησης,
ανάλογα με τον αριθμό των βαθμίδων που περιέχουν
(5, 7, ή 9), η επιλογή μίας εκ των οποίων στηρίζεται σε
υποκειμενικά κριτήρια.45 Η 9-βάθμιδη κλίμακα φαίνεται
ότι είναι προτιμότερη στην καθημερινή κλινική πράξη.1
Σκοπός της μορφοποίησης της βαθμολόγησης ήταν η
δημιουργία ενός κώδικα συνεννόησης μέσω της αριθμητικής έκφρασης του ποσοστού του σωματικού λίπους
σε ένα ζώο (Εικ. 1).45 Στην 9-βάθμιδη κλίμακα η ιδανική
σωματική διάπλαση στη γάτα βαθμολογείται με τον
αριθμό 5, ενώ στον σκύλο με τους αριθμούς 4 και 5. Και
στα τρία συστήματα η βαθμολόγηση από το 1 έως το 3
υποδηλώνει ένα υποσιτισμένο ζώο. Τέλος, στη γάτα η
βαθμολόγηση από το 7 έως το 9 υποδηλώνει ένα ζώο
που υπερσιτίζεται, ενώ η αντίστοιχη βαθμολόγηση στο
σκύλο κυμαίνεται από το 6 έως το 9.1
Ο δείκτης της σωματικής μάζας με την καθιέρωση ειδικής για το σκοπό αυτό εξίσωσης (Body Mass Index
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– BMI) χρησιμοποιείται ευρέως στον άνθρωπο και αποτελεί ένα αντικειμενικό μέσο εκτίμησης της ποσότητας
του λιπώδους ιστού στο σώμα. Η ακόλουθη εξίσωση καθιερώθηκε για την εκτίμηση του BMI στη γάτα:
BMI = σωματικό βάρος (kg) / [μήκος σώματος (m) × ύψος (m)]
Το ύψος αντιστοιχεί στην απόσταση που ορίζεται από
τον ώμο έως το εγγύς άκρο του μετακάρπιου φύματος
διερχόμενη από τον αγκώνα, ενώ το μήκος του σώματος
είναι η απόσταση από το ώμο έως το ισχιακό όγκωμα.46
Μία ακόμη μέθοδος εκτίμησης της ποσότητας του λιπώδους ιστού στο σώμα είναι η μέτρηση της περιμέτρου
του σώματος ακριβώς πίσω από την τελευταία πλευρά.
Για τον υπολογισμό του BMI και της περιμέτρου του
σώματος δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.22 Αντίθετα,
απαιτείται για άλλες μεθόδους όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) ή η απορροφησιομετρία διπλής ενέργειας
(DEXA), με τις οποίες προσδιορίζεται η ακριβής ποσότητα του λίπους που περιέχεται στις λιπαποθήκες του
οργανισμού.1

> Επιλύοντας το πρόβλημα της παχυσαρκίας

Με δεδομένο ότι πρόκειται για πρωτογενή και όχι δευτερογενή παχυσαρκία η απάντηση στο ερώτημα «..και
τώρα τι κάνουμε;..» φαίνεται να είναι σχετικά απλή.1 Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
στον σκύλο και τη γάτα είναι η μείωση της πρόσληψης
και η αύξηση της απώλειας ενέργειας.22 Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης της καταναλούμενης ποσότητας
των ημερήσιων θερμίδων και της αύξησης της σωματικής δραστηριότητας.3 Παρόλο που μέσα σε αυτές τις λίγες γραμμές θα μπορούσε να είχε σχεδόν ολοκληρωθεί
η ανασκόπηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης, η διευθέτηση του κάθε περιστατικού είναι τόσο πολύπλοκη με
αποτέλεσμα να εξατομικεύεται και τα γενικά μέτρα να
αποτελούν την ομπρέλα που κάτω από τη σκέπη της να
υπάρχουν όλες οι μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες
που η κάθε μία εν τέλει αποτελεί ένα ξεχωριστό θεραπευτικό μέτρο. Αν συγκεντρωθούν οι μικρές αυτές λεπτομέρειες όλες μαζί συνιστούν τις συνθήκες διαβίωσης
του ζώου που ουσιαστικά δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον
σκύλο ή τη γάτα, αλλά και τους ανθρώπους που απαρτίζουν το στενότερο και το ευρύτερο περιβάλλον του
ζώου. Αρχικά όμως επιβάλλεται να αξιολογήσει ο κτηνίατρος αν ο ιδιοκτήτης θα μπορέσει να κατανοήσει το
πρόβλημα του ζώου και αν διαθέτει την κατάλληλη προσωπικότητα για να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί του.22
Πολλές φορές είναι δύσκολο να πεισθεί ο ιδιοκτήτης ότι
το ζώο του δυνητικά ασθενεί, ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι
είναι καθόλα υγιές,47 γεγονός που δυσχεραίνεται περισσότερο όταν και ο ίδιος είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος.9
Σε μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε συσχετισμός
μεταξύ της σωματικής διάπλασης του ιδιοκτήτη και του
σκύλου του, ενώ κάτι ανάλογο δεν παρατηρήθηκε στη
γάτα.9 Αυτά είναι κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να
κατευθύνουν τον κτηνίατρο σε διαφορετικά μονοπάτια
διευθέτησης της παχυσαρκίας.
Ξεκινώντας, επιβάλλεται η λεπτομερής εξήγηση από
μεριάς του κτηνιάτρου και η επιβεβαίωση της κατανόησης από μεριάς του ιδιοκτήτη του προβλήματος που
αντιμετωπίζει το ζώο και των επιπτώσεων που ενδέχεται
να προκύψουν από αυτό.22 Η συνέντευξη που θα ακο-
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Εικόνα 1. Εικονογραφημένη αναπαράσταση της 5βάθμιδης, 7βάθμιδης και 9βάθμιδης κλίμακας αξιολόγησης της σωματικής κατάστασης και η αντίστοιχη εκατοστιαία αναλογία του σωματικού λίπους.
5
7
9
Εκατοστιαία Αξιολόγηση της σωματικής κατάστασης
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Γάτα

Καχεκτικό: Οι πλευρές και οι οστέινες προεξοχές είναι ορατές από απόσταση. Δεν υπάρχει ψηλαφητός λιπώδης ιστός. Εμφανής διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς και απώλεια του μυϊκού
ιστού.

2

2

6-9

Πολύ αδύνατο: Είναι ορατές οι πλευρές και οι οστέινες προεξοχές. Ελάχιστη απώλεια μυϊκού ιστού, απουσία
ψηλαφητού λιπώδους ιστού.

3

3

10 - 14

4

4

15 – 19

Αδύνατο: Οι πλευρές είναι εύκολα ψηλαφητές και είναι εμφανείς οι εγκάρσιες αποφύσεις των οσφυϊκών
σπονδύλων. Υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς τόσο κατά τη
ραχιοκοιλιακή όσο και κατά την πλάγια επισκόπηση.
Λεπτό: Οι πλευρές είναι εύκολα ψηλαφητές και η διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς
είναι ορατή τόσο κατά τη ραχιοκοιλιακή όσο και κατά την πλάγια επισκόπηση. Στη γάτα απουσιάζει η συσσώρευση λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής χώρας.

5

20 - 24

5

6

25 - 29

6

7

30 - 34

7

8

35 – 39

9

40 – 45+

Ιδανικό: Οι πλευρές ψηλαφώνται χωρίς να καλύπτονται από αυξημένη ποσότητα λιπώδους ιστού. Στον σκύλο η διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς είναι ορατή τόσο κατά τη ραχιοκοιλιακή
όσο και κατά την πλάγια επισκόπηση. Στη γάτα υπάρχει διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της
κοιλιάς κατά τη ραχιοκοιλιακή επισκόπηση και μικρή συσσώρευση λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής χώρας.
Ελαφρώς υπέρβαρο: Οι πλευρές καλύπτονται από ελαφρώς περισσότερο λίπος. Κατά τη ραχιοκοιλιακή επισκόπηση υπάρχει μη ιδιαίτερα εμφανής διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλίας. Στον
σκύλο η διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς κατά την πλάγια επισκόπηση είναι ακόμη ευκρινής. Στη γάτα υπάρχει εναπόθεση λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής χώρας αλλά δεν
είναι εμφανής.
Υπέρβαρο: Είναι δύσκολη η ψηλάφηση των πλευρών. Στον σκύλο υπάρχει συσσώρευση λίπους στην οσφυϊκή χώρα και στη βάση της ουράς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς κατά
την πλάγια επισκόπηση αλλά όχι κατά τη ραχιοκοιλιακή. Στη γάτα παρατηρείται μέτριου βαθμού εναπόθεση
λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής χώρας και στρογγύλεμα της κοιλίας.
Παχύσαρκο: Οι πλευρές δεν είναι ψηλαφητές και η κοιλιά μπορεί να είναι στρογγυλεμένη. Στον σκύλο παρατηρείται σοβαρού βαθμού συσσώρευση λίπους στην οσφυϊκή χώρα και στη βάση της ουράς. Δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ της διαμέτρου του θώρακα και της κοιλιάς ούτε κατά την πλάγια ούτε κατά τη ραχιοκοιλιακή επισκόπηση. Στη γάτα είναι εύκολα διακριτή η συσσώρευση λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής
και της οσφυϊκής χώρας.
Νοσηρά παχύσαρκο: Στον σκύλο παρατηρείται αυξημένη συσσώρευση λίπους στον θώρακα, στη βάση της
ουράς και στη σπονδυλική στήλη με παράλληλη διάταση της κοιλιάς. Στη γάτα υπάρχει σοβαρού βαθμού
συσσώρευση λίπους στην οσφυϊκή χώρα, στο πρόσωπο και στα άκρα. Επίσης είναι έντονα εμφανής η συσσώρευση λίπους στον υποδόριο ιστό της βουβωνικής χώρας και η κοιλιά είναι στρογγυλεμένη.

Τροποποιημένο από Lusby AL, Kirk CA. Obesity. In: Kirk’s Current Veterinary Therapy XIV. Bonagura JD, Twedt DC (eds). Saunders Elsevier, St. Louis,
Missouri, 2009, pp. 191-195.

λουθήσει θα πρέπει να συνίσταται από γενικές αρχικά
ερωτήσεις που θα κλιμακώνονται σε εμβάθυνση ανάλογα με τις απαντήσεις του ιδιοκτήτη και την εμπειρία
του κτηνιάτρου. Σε γενικές γραμμές οι ερωτήσεις θα
πρέπει να αφορούν στον τρόπο διαβίωσης και σίτισης
του ζώου, στις συνθήκες συμβίωσης με τον ιδιοκτήτη,
στα μέλη που απαρτίζουν την οικογένειά του, στις συνήθειές τους, στη σχέση τους με το ζώο, στο αν το ταΐζει
ο ιδιοκτήτης, κάποιο άλλο μέλος ή δυνητικά όλοι, στο
αν υπάρχει το ενδεχόμενο να το ταΐζουν οι γείτονες, στο
αν βγαίνει μόνο του περιπάτους χωρίς την επίβλεψη του
ιδιοκτήτη του οπότε ενδέχεται να καταναλώνει τροφές
που εκείνος αγνοεί, στο αν υπάρχουν και άλλα ζώα που
συμβιούν με το συγκεκριμένο, στο είδος, στη σύσταση

και στον τύπο της τροφής που προτιμά το ζώο, στον
τρόπο και στο χρόνο παράθεσης της τροφής, στην ποσότητα της τροφής που καταναλώνει ημερησίως, στον
αριθμό των ημερήσιων γευμάτων, καθώς και στη συνήθεια κατανάλωσης λιχουδιών.3 Επιπλέον πρέπει να γίνουν ερωτήσεις σχετικά με την ημερήσια κινητική δραστηριότητα του σκύλου ή της γάτας και το χρόνο που
καταναλώνει ο ιδιοκτήτης στη βόλτα ή/και το παιχνίδι
του ζώου του. Η καλή έκβαση της συνέντευξης εξαρτάται κυρίως από την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη.22 Ο
κτηνίατρος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος ακόμη
και για το ενδεχόμενο να προκύψει εκνευρισμός, επειδή
ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί τη σκοπιμότητα των ερωτήσεων.22,25
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Η ημερήσια ποσότητα καταναλούμενης τροφής με σκοπό την απώλεια βάρους καθορίζεται από τον βαθμό της
παχυσαρκίας (BCS ή εκατοστιαία αναλογία του υπάρχοντος λίπους), το ιδανικό σωματικό βάρος του ζώου (βάρος στόχος) και το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει
να αποκτήσει το ζώο το επιθυμητό σωματικό βάρος.
Ο χρόνος απόκτησης του ιδανικού σωματικού βάρους
υπολογίζεται εύκολα μέσω του απαράβατου κανόνα ότι
ο ρυθμός της εβδομαδιαίας απώλειας βάρους δεν θα
πρέπει να ξεπερνάει το 1-1,5% του σωματικού βάρους
του ζώου,22 προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το αίσθημα της πείνας, να αποφευχθεί η απώλεια μυϊκού ιστού
και να μειωθεί η πιθανότητα της ταχείας πρόσκτισης
βάρους μετά το πέρας της αγωγής.45 Πράγματι, όσο
ταχύτερος είναι ο ρυθμός αυτός τόσο ταχύτερη είναι
η επαναπρόσληψη βάρους μετά την ολοκλήρωση του
θεραπευτικού προγράμματος απώλειας σωματικού
βάρους.47 Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα είναι η σταδιακή
απόκτηση του ιδανικού βάρους μέσω της κλιμακωτής
απώλειας βάρους η οποία κάθε φορά τίθεται στο 15%
του εκάστοτε σωματικού βάρους του ζώου. Ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στον ρυθμό απώλειας του
σωματικού βάρους στις γάτες, λόγω της αιτιοπαθογεννετικής σχέσης του με τη λιποείδωση του ήπατος.3,22 Ο
υπολογισμός του ιδανικού σωματικού βάρους μπορεί
να γίνει μέσω των δεδομένων της εκάστοτε φυλής και
της εμπειρίας του κτηνιάτρου. Απλός τρόπος υπολογισμού του ιδανικού σωματικού βάρους ενός σκύλου ή
μιας γάτας είναι οι πληροφορίες που απορρέουν από
τα αρχεία της διακύμανσης του σωματικού βάρους του
που κατέχει ο κτηνίατρος κατά τη διάρκεια της ζωής του
ζώου. Ως ιδανικό θεωρείται το βάρος που αποκτά ένα
ζώο κατά την ενηλικίωση που για τα περισσότερα ζώα
εκτιμάται γύρω στο 1ο έτος της ηλικίας τους.3
Αφού καθοριστεί το ιδανικό σωματικό βάρος του ζώου
θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα διατροφικό πλάνο και
ένα πρόγραμμα εκγύμνασης.
Η σύσταση και το είδος της τροφής αποτελεί ένα ακόμη αντικείμενο συζήτησης με τον ιδιοκτήτη.3 Τρεις
είναι οι βασικές επιλογές: οι ειδικές εμπορικές δίαιτες
για την απώλεια βάρους, η χορήγηση της τροφής που
κατανάλωνε προηγουμένως το ζώο αλλά σε μικρότερη
ημερήσια ποσότητα και η χορήγηση ειδικά παρασκευασμένης και ειδικής σύνθεσης τροφής ανθρώπινης κατανάλωσης. Η πρώτη επιλογή είναι η προτιμότερη επειδή
η απώλεια βάρους με την κατανάλωση ειδικών εμπορικών τροφών είναι περισσότερο εγγυημένη,47 χωρίς
όμως να αποκλείονται καλά αποτελέσματα και με τις άλλες δύο δίαιτες. Σε ότι αφορά στις τροφές ανθρώπινης
κατανάλωσης υπάρχουν ειδικές συνταγές που μπορούν
να εκτελεστούν από τους ιδιοκτήτες, παράλληλα όμως
επιβάλλεται η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής.
Κάτι ανάλογο ισχύει και με την απλή μείωση της ημερήσιας ποσότητας καταναλούμενης δίαιτας συντήρησης,
υπάρχει δηλαδή κίνδυνος εμφάνισης πενίας των απαραίτητων συστατικών λόγω της μειωμένης αναλογίας
της ημερήσιας χορήγησής τους.3
Γενικά, η σύσταση της τροφής που στοχεύει στην απώλεια βάρους μπορεί να βασιστεί σε δύο διαφορετικές
θεωρίες. Κοινή βέβαια εκτίμηση αποτελεί ότι οι τροφές
πρέπει να είναι μειωμένης θερμιδικής αξίας.1 Η πρώτη
θεωρία βασίζεται στην πεποίθηση ότι η χορήγηση τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή
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σε λίπος και υδατάνθρακες οδηγεί στην απώλεια βάρους από τον λιπώδη ιστό και στη διατήρηση ή ακόμη
και στην αύξηση της μυϊκής μάζας.47 Στη θεωρία αυτή
ουσιαστικά υποστηρίζεται ότι η χορήγηση ενέργειας
υπό μορφή πρωτεϊνών προκαλεί σημαντικότερη τροφογενή θερμογένεση σε σχέση με τους υδατάνθρακες και
τα λίπη.48 Αντίθετα, με την άλλη θεωρία, επιδιώκεται η
απώλεια βάρους με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες και την υψηλή σε ίνες, οι
οποίες συμβάλλουν στην αύξηση του αισθήματος του
κορεσμού με αποτέλεσμα να καταναλώνεται μικρότερη ποσότητα τροφής.49 Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται
ότι σε παχύσαρκα άτομα οι διασπώμενες στον εντερικό
αυλό ίνες της τροφής μειώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Στην αρχή μπορεί να παρατηρηθεί αποστροφή
στη συγκεκριμένη τροφή, η οποία αντιμετωπίζεται με
τη σταδιακή μετάβαση από την τροφή που κατανάλωνε συνήθως στην κλινική δίαιτα για την παχυσαρκία. Σε
πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε η πρόσληψη ακόμη
μικρότερης ποσότητας τροφής από σκύλους που κατανάλωναν δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες
και ίνες.50 Βέβαια δεν ήταν εύκολη η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της μελέτης αυτής λόγω της διαφορετικής προέλευσης των ινών στις τροφές που συγκρίθηκαν.
Είναι γεγονός ότι οι δύο αυτές θεωρίες προβλημάτισαν
περισσότερο προκειμένου να καθιερωθεί η χορήγηση των αντιπροσωπευτικών τροφών με ασφάλεια στις
γάτες. Απ’ ότι προέκυψε όμως η επιλογή της τροφής με
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή σε υδατάνθρακες, έναντι εκείνης με υψηλή περιεκτικότητα σε
ίνες αποτελεί καθαρά θέμα προτίμησης επειδή ουσιαστικό ρόλο στην απώλεια βάρους παίζουν οι μειωμένες
θερμίδες της τροφής.3 Τέλος, σύμφωνα με αποτελέσματα κλινικών μελετών στο σκύλο και τη γάτα ιδιαίτερη
σημασία φαίνεται να έχει η ευεργετική επίδραση στην
απώλεια βάρους των ω-3 λιπαρών οξέων, της καρνιτίνης
και των ισοφλαβονών της τροφής.45
Προκειμένου να υπολογιστούν οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες ενός οργανισμού επιλύεται ένας απλός
τύπος. Για να γίνει όμως αυτός κατανοητός πρέπει να περιγραφούν κάποιες συγκεκριμένες έννοιες. Η ενέργεια
που απαιτείται για να καλυφθούν οι ημερήσιες ανάγκες
ενός οργανισμού ονομάζεται ημερήσια ενεργειακή ανάγκη (Daily Energy Requirement – DER) και αποτελείται
από διάφορα ενεργειακά τμήματα, τα κυριότερα των
οποίων είναι η ενεργειακή ανάγκη ανάπαυσης (Resting
Energy Requirement – RER) και η ενεργειακή ανάγκη
άσκησης (Exercise Energy Requirement – EER).3 Η RER
εκφράζει το βασικό μεταβολικό ρυθμό και αντιστοιχεί
στο 60-80% της DER, ενώ η EER είναι το ενεργειακό τμήμα που προκύπτει από την άσκηση και αντιστοιχεί στο
10-20% της DER. Προκειμένου να υπολογιστεί η RER θα
πρέπει να αφαιρεθεί από το σωματικό βάρος του ζώου
ο λιπώδης ιστός ο οποίος είναι μεταβολικά αδρανής.
Επιβάλλεται δηλαδή η χρησιμοποίηση του ιδανικού σωματικού βάρους. Η εξίσωση λοιπόν που χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της RER είναι:
RER= 70 (BWkg0,75)
Για τον ευκολότερο υπολογισμό ακολουθεί η γραμμική
εξίσωση, η οποία όμως εφαρμόζεται σε ζώα με σωματικό βάρος μεγαλύτερου των 2 kg:
RER= (30×BWkg)+70
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Πίνακας 1. Επιπτώσεις της παχυσαρκίας στο σκύλο και στη γάτα.
Σκελετικά νοσήματα
Οστεοαρθρίτιδα
Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Εκφυλιστική δισκοπάθεια
Μεταβολικές διαταραχές

Κατάγματα του κονδύλου του βραχιόνιου οστού
Σακχαρώδης διαβήτης
Αντίσταση στην ινσουλίνη
Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη
Ηπατική λιποείδωση (γάτες)

Καρδιοαναπνευστικά νοσήματα

Υπερλιπιδαιμία / δυσλιπιδαιμία
Σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας
Παράλυση του λάρυγγα
Σύνδρομο της αποφρακτικής νόσου των βραχυκεφαλικών φυλών

Δερματοπάθειες

Σύνδρομο υπαερισμού λόγω παχυσαρκίας (σύνδρομο Pick weak)
Αποφολιδωτική δερματίτιδα
Ακμή της γάτας
Αλωπεκία

Νεοπλάσματα

Ξηρή σμηγματόρροια
Νεόπλασμα των μαστών

Ουρογεννητικά νοσήματα

Καρκίνωμα του μεταβατικού επιθηλίου
Ουρολιθίαση από οξαλικό ασβέστιο
Υποτονία του έσω σφιγκτήρα της ουρήθρας
Δυστοκία

Διάφορες διαταραχές

Ουρολοίμωξη
Ανοσοανεπάρκεια
Αυξημένος κίνδυνος κατά την αναισθησία
Μειωμένη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
Μείωση του προσδόκιμου ζωής

Τέλος, η DER υπολογίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις:
DER= 1 – 1,2 × RER (σκύλος)
DER= 0,8 × RER (γάτα)
Το αποτέλεσμα εκφράζει την ημερήσια ποσότητα της
τροφής σε θερμίδες που θα πρέπει να καταναλώνει ένας
σκύλος ή μία γάτα προκειμένου να χάσει βάρος.3 Με
σκοπό τη διευκόλυνση του κτηνιάτρου δημιουργήθηκαν ειδικά λογισμικά τα οποία συμβάλλουν στον υπολογισμό της ημερησίως καταναλούμενης τροφής. Θα ήταν
σημαντικό να αναφερθεί ότι στους θηλυκούς σκύλους
η ποσότητα της καταναλούμενης τροφής θα πρέπει
να είναι μεγαλύτερη από εκείνη για τους αρσενικούς.47
Η παράθεση της τροφής εξαρτάται από τον τύπο του
κάθε ζώου. Έτσι η τροφή μπορεί να προσφέρεται σε 2-3
ημερήσια γεύματα ή να παρατίθεται όλη η ημερήσια ποσότητα της και να καταναλώνεται από το ζώο σε μικρές
ποσότητες σταδιακά. Στο ενδεχόμενο που πρόκειται για
κατοικία στην οποία διαμένουν περισσότερα του ενός
ζώα τότε το υπέρβαρο ζώο θα πρέπει να ταΐζεται χωριστά από τα υπόλοιπα. Εναλλακτικές λύσεις που όμως
βρίσκουν εφαρμογή περισσότερο στις γάτες αποτελούν
η τοποθέτηση του φαγητού των φυσιολογικών γατών σε
ψηλότερο σημείο που δεν μπορεί να προσεγγίσει η παχύσαρκη γάτα επειδή δεν μπορεί να πηδήσει με ευκολία
ή σε ένα μεγάλο κιβώτιο με μία τρύπα από την οποία δεν
μπορεί να περάσει η παχύσαρκη γάτα.
Παράλληλα με τη μείωση της ημερήσιας ποσότητας
των προσλαμβανόμενων θερμίδων, ιδιαίτερα σημαντι-

κή θεωρείται η απώλεια ενέργειας μέσω της σωματικής
άσκησης.47 Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι σκύλοι με
αυξημένη σωματική δραστηριότητα που κατανάλωναν
20% περισσότερες θερμίδες παρουσίαζαν παρόμοιο
ρυθμό απώλειας βάρους με εκείνους που είχαν μειωμένη σωματική δραστηριότητα.51 Η εκγύμναση φαίνεται
ότι μπορεί να αναστρέφει τις μεταβολικές διαταραχές
που προκαλούν την παχυσαρκία ακόμη και όταν δεν
παρατηρείται σημαντική απώλεια βάρους.47 Η άσκηση
συνίσταται στην καθιέρωση περιπάτου, παιχνιδιού, εκπαίδευσης ή άλλου είδους εκγύμνασης. Επαρκή ρυθμό
άσκησης για ένα σκύλο αποτελούν τα 20-30 λεπτά της
ώρας περιπάτου ημερησίως τρεις έως τέσσερεις φορές
την εβδομάδα ή η αύξηση της καθημερινής άσκησης
κατά 10 λεπτά. Για τις γάτες η άσκηση εκφράζεται με τη
μορφή παιχνιδιού. Ο κτηνίατρος επιβάλλεται να συζητήσει διεξοδικώς και να δώσει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις επιλογές που έχει ο ιδιοκτήτης και με τον
τρόπο αυτό να προσπαθήσει να αυξήσει και την ευρηματικότητα του. Ενδεικτικά αναφέρεται ο εμπλουτισμός
του περιβάλλοντος της γάτας με περισσότερα παιχνίδια,
η τοποθέτηση της τροφής της σε σημεία που να την
υποχρεώνουν να διανύει μεγαλύτερες αποστάσεις για
να την προσεγγίζει, η απόκρυψη του φαγητού ή των λιχουδιών σε διάφορα σημεία ή μέσα σε παιχνίδια με αποτέλεσμα να δραστηριοποιείται κινητικά η γάτα για να τα
αποκτήσει κ.ά. Τα παραπάνω πρέπει να προσαρμοστούν
στον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη του σκύλου και της γάτας και να ληφθούν σοβαρά υπόψη πιθανά συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας του ζώου (π.χ. οστεοαρθρίτιδα)
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ή του ιδιοκτήτη του.3 Σε γενικές γραμμές πάντως η αυξημένη σωματική δραστηριότητα και ο εμπλουτισμός του
περιβάλλοντος ωφελούν τον σκύλο και τη γάτα αλλά και
τον ιδιοκτήτη τους.47
Με σκοπό την απώλεια βάρους δοκιμάστηκαν στον
άνθρωπο διάφορες φαρμακευτικές ουσίες. Ο τρόπος
δράσης τους ποικίλει και στοχεύει στη διέγερση του αισθήματος του κορεσμού, στη δέσμευση και αποτροπή
της απορρόφησης των θρεπτικών ουσιών στο έντερο,
στην αύξηση του μεταβολικού ρυθμού και, τέλος, στην
ανακατανομή των αποθηκών ενέργειας από τον λιπώδη
προς τον περισσότερο μεταβολικά ενεργό μυϊκό ιστό.
Δύο φαρμακευτικές ουσίες που χορηγούνται στον άνθρωπο είναι η σιμπουτραμίνη που αναστέλλει την επαναρρόφηση της σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης, με
αποτέλεσμα να προκαλεί αύξηση του αισθήματος του
κορεσμού και να διεγείρει τη θερμογένεση και η ορλιστάτη που αυξάνει την απέκκριση των λιπαρών ουσιών
από το έντερο αναστέλλοντας την πέψη και απορρόφησή τους, επειδή αποτελεί αναστολέα της δράσης της
παγκρεατικής λιπάσης.47 Η χορήγησή τους δεν επιτρέπεται στη γάτα. Μέτρια αποτελέσματα προέκυψαν από τη
δοκιμαστική χορήγηση της ορλιστάτης στο σκύλο. Ως
ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε ήταν η ήπιου βαθμού ακράτεια κοπράνων.3
Με σκοπό την απώλεια βάρους στο σκύλο κυκλοφόρησαν πρόσφατα δύο φαρμακευτικές ουσίες, η διρλοταπίδη και η μιτραταπίδη. Οι ουσίες αυτές εμποδίζουν την
απορρόφηση των λιπαρών ουσιών στο έντερο. Η διρλοταπίδη μπορεί να δοθεί στη δόση των 0,01-0,2 ml/kg
μέχρι και τρεις φορές ημερησίως ανάλογα με την ανταπόκριση του ζώου. Η μιτραταπίδη κυκλοφορεί σε περιέκτες στους οποίους αναγράφεται η απαιτούμενη δόση
ανάλογα με το εκάστοτε βάρος του σκύλου. Η θεραπεία
εφαρμόζεται για τρεις εβδομάδες, διακόπτεται για δύο
εβδομάδες και αφού επανεκτιμηθούν οι διατροφικές
ανάγκες του σκύλου, επαναπροσαρμόζεται η ημερήσια
ποσότητα της τροφής και η μιτραταπίδη επαναχορηγείται για άλλες τρεις εβδομάδες.1
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Τα κύρια σημεία της θεραπευτικής αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας στον σκύλο και τη γάτα είναι η επιμονή και
η υπομονή του κτηνιάτρου και του ιδιοκτήτη του ζώου,
οι οποίες διατηρούνται μέσω της συχνής επικοινωνίας
τους και της ταυτόχρονης παρακολούθησης του αποτελέσματος.3 Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η μηνιαία
επανεκτίμηση του σωματικού βάρους του σκύλου και
της γάτας και η αναπροσαρμογή του διατροφικού σχήματος με σκοπό την περαιτέρω απώλεια βάρους.47 Θα
πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα απώλειας βάρους εφαρμόζεται για βάθος χρόνου μηνών ή ακόμη και
ετών γεγονός που καθορίζεται από τον ρυθμό απώλειας
βάρους, την ανταπόκριση του ζώου και τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη. Δεν είναι σπάνιες οι αρχικές αποτυχίες
που αντί να μειωθεί ή να διατηρηθεί το βάρος του ζώου
αυτό ενδέχεται να αυξηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται η συστηματική επανεκτίμηση του προγράμματος διατροφής και εκγύμνασης, καθώς και ο έλεγχος της
ειλικρίνειας του ιδιοκτήτη σχετικά με το αν ακολουθεί
πιστά τις συμβουλές του κτηνιάτρου. Στο ενδεχόμενο
που θα βρεθούν κάποιες παρατυπίες τότε αυτές διορθώνονται, ειδάλλως εντατικοποιείται περισσότερο το διατροφικό πρόγραμμα του σκύλου και της γάτας. Μέχρι
να επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός απώλειας βάρους
μπορεί να απαιτηθεί μείωση των ημερησίως προσλαμβανομένων θερμίδων κατά 10% κάθε 2 εβδομάδες.3
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το θεραπευτικό
πρωτόκολλο που θα εφαρμοστεί δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να είναι ανεπιθύμητο από τον ιδιοκτήτη και
το ζώο, επειδή με την εφαρμογή του ενδέχεται να διαταράξει τη μεταξύ τους σχέση.47
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