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Περίληψη 

Ιστορικό: Το 2010 η International Task Force on Canine Atopic Dermatitis 

(ITFCAD) που σήµερα ονοµάζεται International Committee on Allergic Diseases of 

Animals (ICADA; www.icada.org) δηµοσίευσε, ύστερα από οµόφωνη γνώµη των 

µελών της, τις πρώτες οδηγίες που αφορούσαν στην ατοπική δερµατίτιδα (AD) του 

σκύλου. Το παρόν πόνηµα αντανακλά την πρώτη µικρής κλίµακας επικαιροποιηµένη 

έκδοση των οδηγιών αυτών ύστερα από την παρέλευση 5 χρόνων, από τη πρώτη 

δηµοσίευση (2010).  

Αποτελέσµατα: Η θεραπεία των εξάρσεων της AD πρέπει να περιλαµβάνει την 

διερεύνηση και στη συνέχεια την εξουδετέρωση των αιτίων τους, τα µπάνια µε ήπια 

σαµπουάν και τον έλεγχο του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων µε τοπικά 

ή/και συστηµικά per os γλυκοκορτικοειδή ή µε οκλασιτινίβη. Για τον κλινικό έλεγχο 

της χρόνιας µορφής της AD του σκύλου πρέπει πρωτίστως να ταυτοποιούνται και να 

αποφεύγονται οι παράγοντες που προκαλούν τις εξάρσεις και να εξασφαλίζεται η 

υγιεινή και φροντίδα του δέρµατος και του τριχώµατος, γεγονός που µπορεί να 

σηµαίνει περισσότερα µπάνια και πιθανή ενίσχυση της τροφής µε απαραίτητα λιπαρά 

οξέα. Τα φάρµακα που θεωρούνται σήµερα ως τα πλέον αποτελεσµατικά για τη 

µείωση του χρόνιου κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων είναι τα τοπικά και τα 

per os γλυκοκορτικοειδή, η κυκλοσπορίνη και η οκλασιτινίβη που επίσης χορηγείται 

από το στόµα, καθώς και οι ενέσιµες ανασυνδυασµένες ιντερφερόνες, εφόσον φυσικά 

µπορούν να βρεθούν. Η ανοσοθεραπεία, µε τα υπεύθυνα για την κάθε περίπτωση 

αλλεργιογόνα, και η διαλείπουσα χρήση τοπικών γλυκοκορτικοειδών είναι οι µόνες 

θεραπευτικές παρεµβάσεις που µπορούν να προλάβουν ή να καθυστερήσουν την 

υποτροπή των εξάρσεων της AD.  

Συµπεράσµατα: Η µέσα σε µια πενταετία πρώτη αλλά µικρής έκτασης 

επικαιροποίηση των οµόφωνα αποδεκτών και διεθνούς κύρους οδηγιών ως προς την 

αντιµετώπιση της AD του σκύλου έρχεται να επιβεβαιώσει το πολυσχιδές της 

θεραπείας και το συνδυαστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι θεραπευτικές 

παρεµβάσεις για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι 

οι θεραπευτικές επιλογές ενδέχεται να ποικίλουν όχι µόνο µεταξύ των ατοπικών 

σκύλων αλλά και στον ίδιο τον σκύλο κατά τη διαχρονική εξέλιξη της AD.  

Λέξεις-κλειδιά: ατοπική δερµατίτιδα, σκύλοι, έγκυρες µελέτες, οδηγίες, θεραπεία  



Εισαγωγή  

Η International Task Force on Canine Atopic Dermatitis (ITFCAD) δηµοσίευσε τις 

πρώτες οδηγίες πάνω στη θεραπεία της ατοπικής δερµατίτιδας (AD) του σκύλου το 

2010 [1]. Οι οδηγίες, που δηµοσιεύτηκαν στην Αγγλική γλώσσα και µεταφράστηκαν 

σε άλλες 17 γλώσσες σχεδιάστηκαν κατά τρόπο ώστε ο κάθε κτηνίατρος σε ολόκληρο 

το κόσµο να µπορεί να τις κατεβάζει διαδικτυακά και χωρίς κανένα κόστος. Τα 

τελευταία 5 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει νέα φάρµακα στην αγορά, ενώ άλλα έχουν 

αποσυρθεί, µε τα διάφορα θεραπευτικά σχήµατα να εξελίσσονται συνεχώς. Για τους 

λόγους αυτούς τα µέλη της ICADA αποφάσισαν να επικαιροποιούν τις οδηγίες ανά 

5ετία. Ενώ η σε βάθος ανασκόπηση των οδηγιών έχει αποφασιστεί να γίνεται κάθε 10 

χρόνια, η µικρής έκτασης ενηµέρωση καλό είναι να γίνεται κάθε 5 χρόνια. Το παρόν 

πόνηµα είναι η πρώτη 5ετής και µικρής έκτασης επαναδιατύπωση των οδηγιών του 

2010 αναφορικά µε τη θεραπεία της AD του σκύλου.  

Όπως συνέβη και στην πρώτη έκδοση των οδηγιών της ICADA οι αναγνώστες θα 

πρέπει να γνωρίζουν αρκετές από τις βασικές αρχές που διέπουν το παρόν.  

1. Οι παραπάνω οδηγίες βασικά βασίζονται στα αξιολογηµένα αποτελέσµατα 

τυχαιοποιηµένων µελετών µε µάρτυρες (RCTs) που έχουν δηµοσιευτεί στο 

παρελθόν όπως και στις συστηµατικές βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις [2-4]. Οι 

κτηνίατροι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι οι σηµαντικές διαφορές στα 

αποτελέσµατα των διάφορων µελετών δεν σηµαίνουν ότι η θεραπευτική 

παρέµβαση θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αποτελεσµατική σε κάθε ατοπικό 

σκύλο, ή ότι όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να είναι ικανοποιηµένοι µε το 

προτεινόµενο προϊόν. Εξάλλου, µε τις κλινικές µελέτες αξιολογείται µια µόνο 

θεραπευτική παρέµβαση, ενώ στη καθηµερινή πράξη και σε φυσιολογικές 

συνθήκες, για την όσο το δυνατόν καλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση χρειάζεται 

να συνδυαστούν περισσότερες από µια θεραπευτικές επιλογές. Συνεπώς, τα 

αποτελέσµατα των µελετών συνήθως υποβαθµίζουν τη συνεργική δράση του 

συγκεκριµένου φαρµάκου που περιέχεται σε ένα συνδυαστικό θεραπευτικό 

πρωτόκολλο.  

2. Στις διάφορες ενότητες των οδηγιών οι αναγνώστες θα διαπιστώσουν την έλλειψη 

ή απουσία αποδεικτικών στοιχείων ως προς την αποτελεσµατικότητα της όποιας 

θεραπευτικής παρέµβασης, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι δεν θα είναι 



αποτελεσµατική στο συγκεκριµένο σκύλο. Το µόνο που υποδηλώνει είναι ο µη 

σωστός έλεγχος ώστε να εξασφαλίζεται το θετικό του αποτελέσµατος.  

3. Όπως και στην πρώτη έκδοση των οδηγιών (2010) όταν οι προτεινόµενες λύσεις 

στηρίζονται σε µια ή περισσότερες µελέτες για κάποιο προϊόν θα πρέπει να 

αναφέρεται το γενόσηµο του φαρµάκου µαζί µε την εµπορική επωνυµία και την 

κατασκευάστρια εταιρεία που φαίνονται καθαρά στην εργασία στην οποία 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι 

προτάσεις αναφέρονται µόνο στα γενόσηµα ονόµατα. Πρέπει να τονιστεί 

ιδιαίτερα ότι η πρόταση για το συγκεκριµένο σκεύασµα ή την κατασκευάστρια 

εταιρεία δεν σηµαίνει υποχρεωτικά την υιοθέτησή τους από την ICADA. Η 

πρόταση από την ICADA το µόνο που σηµαίνει είναι η ύπαρξη µιας τουλάχιστον 

µελέτης που να αποδεικνύει την αξία του φαρµάκου, ενώ όταν δεν υπάρχουν 

τέτοιου είδους µελέτες, στηρίζεται στην οµόφωνη γνώµη των βασικών 

συγγραφέων των οδηγιών.  

4. Τέλος και σύµφωνα µε ότι έγινε στο παρελθόν, η επικαιροποιηµένη έκδοση των 

οδηγιών χωρίζεται σε τρεις επιµέρους ενότητες που αφορούν: i) στον θεραπευτικό 

έλεγχο των εξάρσεων στην AD του σκύλου, ii) στη θεραπεία των χρόνιων 

δερµατικών αλλοιώσεων στην AD και iii) στις θεραπευτικές παρεµβάσεις που 

απαιτούνται για την πρόληψη των υποτροπών της AD. Για τα τυπικά περιστατικά 

της AD που θα µπορούσαν να ευνοηθούν µε την υιοθέτηση των οδηγιών αυτών, 

οι αναγνώστες µπορούν να ανατρέξουν στην πρώτη έκδοση (2010) [1]. Σε κάθε 

ενότητα οι θεραπευτικές επιλογές αναφέρονται µε συγκεκριµένη σειρά, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι στον κάθε ατοπικό σκύλο πρέπει να ακολουθείται 

υποχρεωτικά η ίδια σειρά. Οι προτάσεις πρέπει να αξιολογούνται από τους 

κτηνιάτρους, λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές ιδιαιτερότητες των ατοπικών 

σκύλων και των ιδιοκτητών τους. Οι ιδιώτες κτηνίατροι πρέπει να αξιολογούν 

πάντοτε την ωφελιµότητα, τις παρενέργειες, την πρακτικότητα, το κόστος και το 

διαθέσιµο στην αγορά των προτεινόµενων θεραπειών που καλό είναι να 

συνδυάζονται για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου θεραπευτικού 

αποτελέσµατος.  

Σκοπός της εργασίας είναι η περιεκτική και επικαιροποιηµένη έκδοση της πρώτης 

έκδοσης (2010) των οδηγιών που είναι σαφώς εκτενέστερη [1]. Η κάθε ενότητα 

περιέχει µικρή περίληψη των οδηγιών του 2010, για να ακολουθήσει η 

«επικαιροποίηση του 2015» µε συµπληρωµατικές πληροφορίες ως προς τις 



προτεινόµενες εκσυγχρονιστικές αλλαγές. Τα αποδεικτικά στοιχεία των οδηγιών του 

2010 δεν πρόκειται να επαναληφθούν, ενώ αναφέρονται σαφώς τα σηµεία για τα 

οποία δεν κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση των οδηγιών του 2010.  

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί γιατί οι συγγραφείς αποφάσισαν να αντικαταστήσουν 

την δυναµική των οδηγιών (SOR) και την κατηγοριοποίηση των αποδεικτικών 

στοιχείων (COE) στις βαθµολογικές κλίµακες των οδηγιών του 2010 από ένα 

απλουστευµένο και λιγότερο πολύπλοκο βαθµολογικό σύστηµα (SORT) (Πίνακας 1) 

[5]. Όπως και στην προηγούµενη έκδοση, το SOR σύστηµα µε τη µικρότερη 

αλφαβητική σειρά και τα ποιοτικά αποδεικτικά στοιχεία (QOE) των µικρότερων 

ρωµαϊκών αριθµών θεωρείται ότι υπερτερεί εκείνων µε µεγαλύτερα γράµµατα και 

αριθµούς. Οι αναγνώστες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να συγκρίνουν τα SOR και τα 

COE/QOE µεταξύ των εκδόσεων του 2010 και 2015, επειδή δεν έχουν σχεδιαστεί 

ώστε να είναι αµφίδροµα.  

Στην επικαιροποιηµένη έκδοση (2015) επιχειρείται η αρίθµηση των ενοτήτων για να 

διευκολυνθεί η σύγκρισή της µε τις µελλοντικές εκδόσεις των οδηγιών.  

Τέλος και σύµφωνα µε ότι έγινε στο παρελθόν έχει προστεθεί διαδικτυακή 

ιστοσελίδα των οδηγιών της εργασίας αυτής (συµπληρωµατική πληροφόρηση 1).  

Α. Θεραπεία των εξάρσεων της AD 

Η ενότητα αναφέρεται στη θεραπεία των ατοπικών σκύλων που εµπίπτει στα σενάρια 

1a και 1b που έχουν περιγραφεί στην πρώτη έκδοση (2010) των οδηγιών [1] και για 

τα οποία υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x/suppinfo    

 

Πίνακας 1: Αξία της προτεινόµενης ταξινόµησης (SORT)  

Αξία της οδηγίας (SOR) 

A = βασίζεται σε σταθερά και υψηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε 

τα άρρωστα ζώα   

Β = βασίζεται σε µη σταθερά και χαµηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία 

αναφορικά µε τα άρρωστα ζώα  

C = βασίζεται στην οµόφωνη γνώµη εµπειρογνωµόνων, την εµπειρία της 

καθηµερινής πράξης, τις διάφορες γνώµες και τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν 

στην ίδια την πάθηση ή τις αναφορές σε κλινικά περιστατικά.  

 

Ποιότητα των αποδεικτικών στοιχείων (QOE):  



1 = καλής ποιότητας, µε επίκεντρο το άρρωστο ζώο  

2 = χαµηλής ποιότητας, µε επίκεντρο το άρρωστο ζώο  

3 = άλλου είδους µαρτυρίες (καθηµερινή πράξη, γνώµες που εστιάζονται στην 

πάθηση του ζώου)  

 

Α.1 Ταυτοποίηση και αποφυγή των παραγόντων που συνδέονται µε τις εξάρσεις 

της AD 

Α.1.a Ταυτοποίηση και αποµάκρυνση των αιτίων των αλλεργικών εξάρσεων 

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Στα αναγνωρισµένα αίτια των εξάρσεων της AD στο σκύλο περιλαµβάνονται η 

πρόσφατη και αυξηµένη έκθεση του ζώου σε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος 

(ιδιαίτερα στα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού και τη γύρη των φυτών), η 

κατανάλωση συγκεκριµένων συστατικών της τροφής και τα νύγµατα ψύλλων ή 

άλλων εντόµων. Οι εξάρσεις τυπικά εκδηλώνονται όταν ο σκύλος είναι 

υπερευαίσθητος στα παραπάνω αλλεργιογόνα και το αλλεργικό φορτίο είναι αρκετά 

υψηλό ώστε να εξασφαλίζεται η εκδήλωσή τους. Η ταυτοποίηση και η κατά το 

δυνατόν αποφυγή επαφής ή κατανάλωσης των αλλεργιογόνων αυτών παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της επιδείνωσης και της υποτροπής των εξάρσεων 

[1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες  

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Α.1.b. Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής θεραπείας  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Οι βακτηριδιακές και ζυµοµυκητιακές λοιµώξεις του δέρµατος και των αυτιών 

περιλαµβάνονται στα συχνά αίτια των εξάρσεων που εµφανίζονται στους ατοπικούς 

σκύλους. Η θεραπεία των λοιµώξεων αυτών βασικά στηρίζεται στη χρήση τοπικών 

ή/και συστηµικών αντιµικροβιακών φαρµάκων [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Οι οδηγίες του 2010 (SOR C) δεν έχουν αλλάξει, παρά µόνο ελάχιστα. Για την 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας του αντιµικροβιακού οπλοστασίου, οι κτηνίατροι 

πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που διέπουν την αντιµικροβιακή θεραπεία και 

έχουν θεσπιστεί από τη χώρα στην οποία ασκούν το επάγγελµα ή τις οδηγίες που 

βασίζονται σε διεθνείς συµφωνίες (SOR C) [6,7]. Οι κτηνίατροι και οι ιδιοκτήτες των 



ζώων πρέπει να προσέχουν για το ενδεχόµενο της ερεθιστικής ή ξηραντικής δράσης 

που θα µπορούσε να προκαλέσει έξαρση της AD στο ζώο τους (SOR C).  

Α.2. Βελτίωση της κατάστασης του δέρµατος και υγιεινή και φροντίδα του 

τριχώµατος 

Α.2.a. Μπάνιο µε µη ερεθιστικά σαµπουάν  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Τα µπάνια µε µαλακτικό σαµπουάν που περιέχει λιπίδια, σύνθετα σάκχαρα και 

αντισηπτικές ουσίες (Allermyl, Virbac) έχουν µέτριου βαθµού και µικρής διάρκειας 

αντικνησµώδες αποτέλεσµα και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα διάφορα µαλακτικά 

σκευάσµατα µπορούν να ανακουφίσουν το ζώο από τον κνησµό. Ο σπουδαιότερος 

ίσως παράγοντας για την ανακούφιση του ζώου από τον κνησµό είναι τα συχνά 

µπάνια που γίνονται µε το σωστό τρόπο [1].  

Επικαιροπιηµένες (2015) οδηγίες 

Για τα µαλακτικά σαµπουάν που περιέχουν λιπίδια, σύνθετα σάκχαρα και 

αντισηπτικές ουσίες (Allermyl, Virbac) ή φυτοσφιγγοσίνη, λάδι από µύρτιλλα και 

λιπίδια (Douxo Calm, Ceva) έχει αποδειχθεί ότι έχουν µέτριο θεραπευτικό 

αποτέλεσµα στις δερµατικές αλλοιώσεις και τον κνησµό των ατοπικών σκύλων (SOR 

B). Το ευεργετικό τους αποτέλεσµα είναι πιθανότατα µεγαλύτερο σε σκύλους µε την 

ήπια µορφή της AD (SOR C). Ο σπουδαιότερος ίσως παράγοντας για την 

ανακούφιση του ζώου από τον κνησµό είναι τα συχνά µπάνια που γίνονται µε το 

σωστό τρόπο. Κανένα από τα άλλα τοπικά µαλακτικά δεν έχει αποδειχθεί ότι µειώνει 

τα συµπτώµατα της AD του σκύλου σε σταθερή βάση (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε πρόσφατη RCT µελέτη που διήρκησε 3 εβδοµάδες αποδείχθηκε η σχεδόν 

ισοδύναµη µείωση του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων σε αλλεργικούς 

σκύλους στους οποίους χρησιµοποιήθηκε το σαµπουάν Allermyl ή το Douxo Calm 

σαµπουάν σε συνδυασµό µε τον αφρό (QOE 2) [8]. Τα αποτελέσµατα προσοµοιάζουν 

µε αυτά προηγούµενης, αλλά µε µικρό αριθµό ζώων, µελέτης στην οποία 

χρησιµοποιήθηκαν το Allermyl σαµπουάν, το Douxo Calm σαµπουάν και το 

τελευταίο σε συνδυασµό µε το οµώνυµο αερόλυµα (QOE 2) [9].  

Α.3. Μείωση του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων µε τη χρήση 

φαρµακευτικών ουσιών  

Α.3.a. Μικρής διάρκειας θεραπεία µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 



Τα αερολύµατα που περιέχουν γλυκοκορτικοειδή θεραπεύουν αποτελεσµατικά τις 

εξάρσεις στην AD του σκύλου, ιδιαίτερα όταν οι δερµατικές αλλοιώσεις είναι 

εντοπισµένες ή όταν η θεραπεία είναι µικρής διάρκειας. Η διάρκεια και συχνότητα 

της θεραπείας πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τα συµπτώµατα του υπό 

θεραπεία σκύλου [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Τα αερολύµατα µε γλυκοκορτικοειδή (Cortavance, Virbac [SOR A]; Genesis, Virbac 

US [SOR B]) είναι αποτελεσµατικά στη θεραπεία των εξάρσεων της AD του σκύλου. 

Εφόσον δεν µπορούν να βρεθούν τα παραπάνω σκευάσµατα, άλλα τοπικά 

σκευάσµατα µε γλυκοκορτικοειδή θα µπορούσαν, θεωρητικά τουλάχιστον, να είναι 

εξίσου ευεργετικά µε την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια να ποικίλλουν ως προς 

την ισχύ του γλυκοκορτικοειδούς και το έκδοχο που περιέχουν (SOR C). Τα τοπικά 

γλυκοκορτικοειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά όταν χρησιµοποιούνται στις 

εντοπισµένες δερµατικές αλλοιώσεις και για µικρό χρονικό διάστηµα, αν και πρέπει 

να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να αποφεύγεται η ατροφία του δέρµατος που 

εµφανίζεται σχεδόν πάντοτε ύστερα από τη µακροχρόνια επάλειψη του σκευάσµατος 

στο ίδιο σηµείο του δέρµατος (SOR C). Η διάρκεια και συχνότητα των προϊόντων 

αυτών θα πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες του συγκεκριµένου 

ζώου. Σε κανονικές συνθήκες η χρήση τους πρέπει να συνεχίζεται µέχρι την πλήρη 

και σταθερή υποχώρηση των συµπτωµάτων (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Εκτός από τα υπάρχοντα δεδοµένα από διάφορες µελέτες του παρελθόντος, τα 

αποτελέσµατα κλινικής µελέτης µε µικρό αριθµό ζώων επιβεβαίωσαν ότι ο 

καθηµερινός ψεκασµός για µια ως δύο εβδοµάδες µε αερόλυµα που περιέχει 

ακεπονική υδροκορτιζόνη (Cortavance, Virbac), βελτίωσε σηµαντικά τις αλλοιώσεις 

και τον κνησµό ατοπικών σκύλων (QOE 2) [10].  

Α.3.b. Μικρής διάρκειας χορήγηση per os γλυκοκορτικοειδών ή οκλασιτινίβης 

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Η per os πρεδνιζολόνη, πρεζολόνη ή µεθυλοπρεδνιζολόνη στην ηµερήσια δόση του 

0,5-1mg/kg ΣΒ, και σε µια ή δύο διαιρούµενες δόσεις, βελτιώνουν τα συµπτώµατα σε 

σκύλους µε βαριάς µορφής ή εκτεταµένη AD. Σε γενικές γραµµές, οι προκαλούµενες 

παρενέργειες από τα per os γλυκοκορτικοειδή είναι ανάλογες της ισχύος, της 

δοσολογίας και της διάρκειας χορήγησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν συνιστάται η 

χρήση των µακράς διάρκειας ενέσιµων γλυκοκορτικοειδών για τη θεραπεία των 



εξάρσεων της AD του σκύλου. Επειδή τα συµπτώµατα στους περισσότερους 

ατοπικούς σκύλους ανταποκρίνονται στα per os γλυκοκορτικοειδή, η µη εκδήλωση 

ικανοποιητικού θεραπευτικού αποτελέσµατος θα πρέπει να παρακινήσει τον 

κτηνίατρο στο να αναθεωρήσει τη διάγνωση ή να ερευνήσει για τυχόν δευτερογενείς 

επιπλοκές, όπως για παράδειγµα είναι οι λοιµώξεις του δέρµατος, τα εξωπαράσιτα 

και οι µη ατοπικές, αλλά τροφογενείς αντιδράσεις [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Η per os πρεδνιζολόνη, πρεδνιζόνη ή µεθυλοπρεδνιζολόνη στην ηµερήσια δόση του 

0,5-1mg/kg ΣΒ, σε µια ή δύο διαιρούµενες δόσεις, πιθανότατα βελτιώνει τα 

συµπτώµατα σκύλων µε βαριάς µορφής ή εκτεταµένη AD (SOR A). Οι ανεπιθύµητες 

ενέργειες από τη χρήση των per os γλυκοκορτικοειδών αυτών κανονικά αντανακλούν 

τη δοσολογία και τη διάρκεια χορήγησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν προτείνεται η 

χρήση των ενέσιµων και µακράς δράσης γλυκοκορτικοειδών για την αντιµετώπιση 

των εξάρσεων της AD του σκύλου.  

Η οκλασιτινίβη (Apoquel, Zoetis) µπορεί να χορηγηθεί per os στη δόση των 0,4-

0,6mg/kg ΣΒ, κάθε 12ωρο και για µέχρι 14 ηµέρες προκειµένου να µειωθεί γρήγορα 

η ένταση και η έκτασης των δερµατικών αλλοιώσεων και ο κνησµός σκύλων µε AD 

(SOR A). Η µικρής διάρκειας θεραπεία µε οκλασιτινίβη φαίνεται να είναι ασφαλής.  

Επειδή, θεωρητικά τουλάχιστον, υπάρχει ο φόβος πρόκλησης φαρµακευτικής 

ανοσοκαταστολής, που εξαρτάται από τη δοσολογία, η ταυτόχρονη χρήση 

γλυκοκορτικοειδών και οκλασιτινίβης θα πρέπει να αποφεύγεται και µάλιστα σε 

περίπτωση λοίµωξης του δέρµατος χωρίς όµως να έχει αξιολογηθεί επιστηµονικά ο 

συνδυασµός αυτός (SOR C). Επειδή είναι γνωστό ότι τα περισσότερα συµπτώµατα 

της AD του σκύλου ανταποκρίνονται στα per os γλυκοκορτικοειδή ή την 

οκλασιτινίβη, οι κτηνίατροι θα πρέπει να εξετάζουν και άλλα διαγνωστικά 

ενδεχόµενα ή να διερευνούν για τυχόν δευτερογενείς επιπλοκές (πχ λοιµώξεις του 

δέρµατος, εξωπαράσιτα, µη ατοπικές τροφογενείς αντιδράσεις) σε περίπτωση µη 

ταχείας κλινικής ανταπόκρισης ύστερα από τη χορήγηση των φαρµάκων αυτών σε 

ατοπικούς σκύλους (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε επιπλέον µελέτες στις οποίες η πρεδνιζολόνη και η πρεδνιζόνη χρησιµοποιήθηκαν 

ως θετικοί µάρτυρες σε σύγκριση µε την οκλασιτινίβη (QOE 1) [11] ή την 

κυκλοσπορίνη (QOE 2) [12, 13] επιβεβαιώθηκε το ταχύ θετικό αποτέλεσµα των per 

os αυτών γλυκοκορτικοειδών στην AD του σκύλου. Ως προς την οκλασιτινίβη 



διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση του κνησµού και των συµπτωµάτων σε σύγκριση 

µε το εικονικό φάρµακο (QOE 1) [14] όπως εξάλλου και µε την πρεδνιζολόνη, 

τουλάχιστον για τις 14 πρώτες ηµέρες θεραπείας (QOE 1) [11]. Οι ανεπιθύµητες 

ενέργειες της οκλασιτινίβης φαίνεται ότι είναι ελάχιστες τουλάχιστον σε βραχυχρόνια 

βάση.  

Α.3.c. Θεραπευτικές παρεµβάσεις που φαίνεται ότι έχουν µικρό ή µηδαµινό 

θεραπευτικό αποτέλεσµα στη θεραπεία των εξάρσεων της AD του σκύλου 

Α.3.c.1. Αντιϊσταµινικά  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Τα τύπου-1 αντιϊσταµινικά (πχ ανταγωνιστές των Η1-υποδοχέων της ισταµίνης) δεν 

φαίνεται να είναι αποτελεσµατικά, στη θεραπεία των εξάρσεων της AD, χωρίς 

παράλληλα να υπάρχουν ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία ως προς την 

αποτελεσµατικότητά τους στην κλινικά ενεργό AD του σκύλου [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Τα per os αντιϊσταµινικά τύπου-1 ενδέχεται να έχουν περιορισµένη και µικρής 

διάρκειας ευεργετικό αποτέλεσµα σε ορισµένους σκύλους µε AD (SOR B). Με βάση 

τον τρόπο δράσης και για το όσο δυνατόν καλύτερο κλινικό αποτέλεσµα, τα 

αντιϊσταµινικά τύπου-1 πρέπει κατά προτίµηση να χρησιµοποιούνται πριν από την 

εκδήλωση των εξάρσεων προκειµένου να παρεµποδίσουν τη δράση της ισταµίνης 

(SOR C). Το θετικό αποτέλεσµα από µια τέτοια τη χρήση θα µπορούσε να αποδοθεί 

και στην ηρεµιστική δράση των πρώτης γενεάς αντιϊσταµινικών τύπου-1 (πχ 

διφενυδραµίνη, χλωρφενιραµίνη) (SOR C). Λόγω της περιορισµένης 

αποτελεσµατικότητάς τους τα αντιϊσταµινικά αυτά θα µπορούσαν να είναι 

περισσότερο αποτελεσµατικά σε σκύλους µε την ήπια µορφή της AD (SOR C). Δεν 

υπάρχουν, τέλος, αποδεικτικά στοιχεία βάση τω οποίων να συνιστάται η χρήση 

τοπικών σκευασµάτων µε αντιϊσταµινικά τύπου-1 στη θεραπεία της AD του σκύλου 

(SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε αναδροµική µελέτη, το 25% περίπου των ιδιοκτητών που χορήγησαν per os 

αντιϊσταµινικά στους ατοπικούς τους σκύλους, ανέφερε ότι πιθανότατα ήταν πολύ 

αποτελεσµατικά (QOE 2) [15]. Σε RCT µελέτη, αναφέρθηκε ότι ο συνδυασµός δύο 

per os αντιϊσταµινικών, της υδροξυζίνης και της χλωρφενιραµίνης (Histacalmine, 

Virbac) όπως και η διµεντιδίνη (Fenistil, Novartis) µειώνουν σε µικρό βαθµό την 



ένταση του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων σε σκύλους µε AD (QOE 3) 

[17].  

Α.3.c.2. Απαραίτητα λιπαρά οξέα (EFA)  

Περίληψη των οδηγιών του 2010  

Τα per os EFA δεν είναι κατάλληλα για την αντιµετώπιση των εξάρσεων της AD 

λόγω του χρόνου που απαιτείται µέχρι να εκδηλωθεί η πιθανή ευεργετική τους δράση 

[1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν προτείνονται αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε συστηµατική ανασκόπηση δεν εντοπίστηκαν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που 

να επιβεβαιώνουν την αποτελεσµατικότητα των per os EFA στη θεραπεία των 

εξάρσεων, ακόµη και την πρώτη έκδοση των οδηγιών (2010) [4]. Σε RCT µελέτη µε 

µικρό αριθµό ζώων στην οποία αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα τοπικού 

λιπιδικού συµπλέγµατος που περιέχει EFA (Allerderm Spot-on, Virbac) δε 

διαπιστώθηκε µείωση του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων ύστερα από δυο 

εβδοµάδες θεραπείας. Συνεπώς, το σκεύασµα αυτό δεν φαίνεται να χρησιµεύει για 

την αντιµετώπιση των εξάρσεων στην AD του σκύλου (QOE 2) [18].  

Α.3.c.3. Αναστολείς της καλσινευρίνης  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Η επιβραδυνόµενη δράση των τοπικών (πχ τακρόλιµος) και των per os (πχ 

κυκλοσπορίνη) αναστολέων της καλσινευρίνης, τους κάνει ακατάλληλους για την 

αντιµετώπιση των εξάρσεων της AD [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν έχουν προταθεί κάποιες αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

B. Θεραπεία της χρόνιας AD του σκύλου 

Η ενότητα αναφέρεται στη θεραπεία σκύλων που ανήκουν στα κλινικά σενάρια 2a 

και 2b της πρώτης έκδοσης των οδηγιών (2010) [1] και στα οποία µπορεί να 

ανατρέξει κανείς και χωρίς καµία επιβάρυνση στον ιστότοπο: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x/suppinfo.  

Β.1. Αναγνώριση και αποφυγή των παραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση των 

εξάρσεων  

Β.1.a. Η δοκιµή µε υποαλλεργική τροφή και δοκιµή πρόκλησης σε σκύλους µε µη 

εποχική AD    



Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Σκύλοι στους οποίους συστατικά της τροφής προκαλούν ανεπιθύµητες ενέργειες 

µπορούν να προσκοµιστούν µε τα συµπτώµατα της AD, ενώ υπάρχουν και σκύλοι µε 

µικτή AD, και µε υπεύθυνα τα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος και της τροφής. Οι 

δοκιµές αυτές συνιστούν την καθιερωµένη µεθοδολογία για τη διάγνωση της 

τροφικής AD. Οι κτηνίατροι θα πρέπει να επαναλαµβάνουν τις τροφικές δοκιµές σε 

ατοπικούς σκύλους που ενώ ελέγχονταν καλά υποτροπίασαν στη συνέχεια [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Σε γενικές γραµµές, δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR 

C). Στους σκύλους, όπως εξάλλου και στον άνθρωπο, η τροφική αλλεργία µπορεί να 

εκδηλωθεί µε τα συµπτώµατα της AD ή µε τη µορφή άλλων κλινικών συνδρόµων (πχ 

κνίδωση και άλλα) (SOR C) [19]. Μέχρι σήµερα η χρυσή σταθερά για τη διάγνωση 

της τροφικής αλλεργίας παραµένει η δοκιµή µε υποαλλεργική τροφή, που βασίζεται 

σε «εξωτικές» (µονοπρωτεϊνική) ή υδρολυµένες πρωτεΐνες, ακολουθούµενη από τη 

δοκιµή πρόκλησης µε την τροφή που συνήθιζε να τρώει ο σκύλος µε την προϋπόθεση 

ότι έχουν υποχωρήσει τα συµπτώµατα µε τη χρήση της υποαλλεργικής τροφής (SOR 

C). Για τη διάγνωση της τροφικής αλλεργίας στους περισσότερους σκύλους αρκούν 8 

συνολικά εβδοµάδες υποαλλεργικής δοκιµής και πρόκλησης (SOR A). Όταν η 

ανταπόκριση στην πρώτη υποαλλεργική δοκιµή είναι διφορούµενη, πρέπει να 

επαναλαβµάνεται µε  άλλες υποαλλεργικές τροφές και συγκεκριµένα: 1) όταν το 

ιστορικό υποδηλώνει ότι η επιλογή της τροφής στην πρώτη δοκιµή δεν είναι σωστή 

(πχ συστατικά της τροφής που δεν χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά ή προµήθεια 

από το εµπόριο µονοπρωτεϊνικών υποτίθεται τροφών  που δεν είναι διαφορετικές από 

τις κλινικές δίαιτες που συνταγογραφούνται από τους κτηνιάτρους), 2) όταν οι σκύλοι 

προσκοµίζονται λόγω περιστασιακού κνησµού ή/και συνοδών γαστρεσντερικών 

συµπτωµάτων ή 3) όταν προσκοµίζονται ατοπικοί σκύλοι οι οποίοι ενώ 

προηγουµένως ελέγχονταν καλά, εµφανίζουν παρουσιάζουν έξαρση των 

συµπτωµάτων που δεν ανταποκρίνεται στα θεραπευτικά µέσα που ήταν 

αποτελεσµατικά στο παρελθόν (SOR C).  

Η  παρουσία ακάρεων της τροφής στις ξηρές σκυλοτροφές θα µπορούσε να εξηγήσει 

ορισµένες από τις υποτροπές της AD επειδή υπάρχει διασταυρούµενη 

υπερευαισθησία µε τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού στα οποία πολλοί ατοπικοί 

σκύλοι είναι υπερευαίσθητοι (SOR C). Μέχρι σήµερα όµως δεν υπάρχουν 

αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η αποφυγή των ξηρών σκυλοτροφών έχει 



θετικό αποτέλεσµα σε σκύλους µε υπερευαισθησία στα ακάρεα της τροφής ή/και της 

σκόνης του σπιτιού (SOR C). Η κατάψυξη των ξηρών σκυλοτροφών θα µπορούσε να 

περιορίσει το φορτίο των ακάρεων της τροφής, αν και ο ρόλος της κατάψυξης στην 

ύφεση των συµπτωµάτων σκύλων που είναι υπερευαίσθητοι στα ακάρεα παραµένει 

άγνωστος (SOR C). Παρά το γεγονός αυτό και προκειµένου να περιοριστεί η έντονη 

µόλυνση από τα ακάρεα της τροφής οι ιδιοκτήτες θα πρέπει όχι µόνο να αποφεύγουν 

να φυλάσσουν τις ξηρές σκυλοτροφές σε υγρά και θερµά σηµεία του σπιτιού αλλά να 

τις διατηρούν σε καθαρούς και ερµητικά κλειστούς περιέκτες (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε πρόσφατη µελέτη υψηλών προδιαγραφών διαπιστώθηκε ότι στις 8 εβδοµάδες της 

δοκιµής µε υποαλλεργική τροφή τα συµπτώµατα από το δέρµα υποχώρησαν στο 90% 

και πλέον των σκύλων που είχαν παρουσιάσει τροφογενείς ανεπιθύµητες ενέργειες 

(QOE 1) [20]. Σε τρεις επίσης µελέτες διαπιστώθηκε ότι οι χωρίς συνταγογράφηση 

τροφές για µικρά ζώα που αγοράστηκαν από pet shops ή άλλες πηγές του σύγχρονου 

εµπορίου (µαζί µε εκείνες που υποτίθεται ότι λίγα συστατικά) συχνά περιέχουν ίχνη 

από συστατικά που δεν αναγράφονται στη συσκευασία [21-23]. Παραµένει όµως 

άγνωστο αν µια τέτοια  µόλυνση θα µπορούσε να προκαλέσει εξάρσεις σε σκύλους µε 

τροφογενή AD.  

Τα 2/3 σκύλων µε ταυτόχρονη AD και τροφική αλλεργία εκδηλώνουν περιπρωκτικό 

κνησµό (QOE 2) [24].  

Τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού και της τροφής αλλά και τα κόπρανα τους δεν 

ανιχνεύονται παρά σπάνια στις ξηρές σκυλοτροφές του εµπορίου (QOE 3) [25, 26]. Η 

διατήρηση των τροφών αυτών σε χάρτινους περιέκτες (QOE 3) [25, 26], και µάλιστα 

σε περιβάλλον µε µέτρια θερµοκρασία και υψηλή υγρασία αυξάνει τους αριθµούς του 

άκαρι της τροφής Tyrophagus spp (QOE 3) [26]. Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι η 

συγκέντρωση των ακαρεογενών αλλεργιογόνων στο δάπεδο, και συγκεκριµένα κοντά 

στους περιέκτες σκυλοτροφών φαίνεται ότι είναι πολύ υψηλότερη σε σύγκριση µε 

την ίδια την ξηρή σκυλοτροφή (QOE 3) [25].  

Β.1.b. Εφαρµογή της προληπτικής αντιψυλλικής αγωγής  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Στους ατοπικούς σκύλους πρέπει να εφαρµόζεται σε αποτελεσµατική αντιψυλλική 

αγωγή καθόλη τη διάρκεια του έτους. Προτείνονται τα per os ενηλικιοκτόνα 

φάρµακα στα ζώα εκείνα που τους γίνονται συχνά µπάνια µε σαµπουάν ώστε να 

αποφεύγεται η αποβολή των αντιψυλλικών προϊόντων από το δέρµα [1].  



Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες  

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C). Τα εντοµοκτόνα που  έχουν 

παρατεταµένη δράση και γρήγορο ενηλικιοκτόνο αποτέλεσµα φαίνεται ότι είναι, 

θεωρητικά τουλάχιστον, αποτελεσµατικότερα σε σκύλους µε AD που έχουν 

αναπτύξει υπερευαισθησία στα νύγµατα των ψύλλων (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε κλινική µελέτη διαπιστώθηκε ότι για τον έλεγχο του κνησµού που προκαλείται 

κάτω από ευνοϊκές συνθήκες από τους ψύλλους, η σπινοσάδη (Comfortis, Elanco) 

ήταν ανώτερη σε σύγκριση µε τον συνδυασµό φιπρονίλης/(S) µεθοπρένης (Frontline 

Plus, Merck). Η µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της σπινοσάδης προφανώς 

αποδίδεται στην παρατεταµένη δράση ή/και την πολύ γρήγορη εξουδετέρωση των 

ψύλλων λόγω της υπολειπόµενης δράσης (QOE 2) [27].  

Β.1.c. Εκτέλεση της ενδοδερµικής ή/και της IgE ορολογικής δοκιµής για την ανίχνευση 

των ειδικών αλλεργιογόνων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν έξαρση της αλλεργίας  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Η ενδοδερµική δοκιµή (IDT) µε συγκεκριµένα αλλεργιογόνα και η IgE ορολογική 

δοκιµή διευκολύνουν την ταυτοποίηση των περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων 

απέναντι στα οποία οι ατοπικοί σκύλοι είχαν αναπτύξει υπερευαισθησία. Η άµεση 

θετική αντίδραση στην IDT και το αποτέλεσµα της IgE ορολογικής εξέτασης 

µπορούν να παρατηρηθούν και σε σκύλους που δεν παρουσίαζαν τα συµπτώµατα της 

AD, γεγονός που δείχνει ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαφοροποίηση 

σκύλων µε AD από τους κλινικά υγιείς ή από σκύλους που πάσχουν από άλλες 

κνησµώδεις δερµατοπάθειες. Σε σκύλους µε τροφογενή AD δεν πρέπει να γίνεται 

ενδοδερµική ή ορολογική δοκιµή για την ανίχνευση των υπεύθυνων αλλεργιογόνων 

της τροφής [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες  

Καθηµερινά διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι οι κλινικά υγιείς σκύλοι  αλλά 

και οι πάσχοντες από κνησµώδεις δερµατοπάθειες, εκτός της AD, ενδέχεται να 

αντιδράσουν θετικά στην IDT ή να εµφανίσουν ανιχνεύσιµα IgG αντισώµατα στον 

ορό του αίµατος απέναντι σε συγκεκριµένα αλλεργιογόνα και ιδιαίτερα της γύρης των 

φυτών. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι «οι αλλεργικές δοκιµές» δεν πρέπει 

να χρησιµοποιούνται για τη διάγνωση της AD, αλλά µόνο για την ανίχνευση των 

υπεύθυνων αλλεργιογόνων απέναντι στα οποία είναι ευαισθητοποιηµένοι σκύλοι µε 

AD που έχει ήδη διαγνωστεί µε βάση τα κλινικά κριτήρια (SOR C). Μέχρι σήµερα 



δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος τρόπος εκτέλεσης της IgE ορολογικής δοκιµής 

µε την οποία ανιχνεύονται τα αλλεργιογόνατου περιβάλλοντος ενώ την ίδια στιγµή 

είναι απολύτως σαφές ότι τα αποτελέσµατα των IgE ορολογικών δοκιµών διαφέρουν 

σηµαντικά µεταξύ των διάφορων εργαστηρίων (SOR C).  

Επειδή τα δεδοµένα που υπάρχουν στη διάθεσή µας είναι ελλειπή, θα πρέπει να 

γίνουν και άλλες µελέτες ώστε να µπορεί να προταθεί ανεπιφύλακτα η IgG και IgE 

ορολογική δοκιµή, η IDT, η επιδερµατικής (patch) και η δοκιµή της λεµφοκυτταρικής 

διέγερσης για την ανίχνευση των υπεύθυνων αλλεργιογόνων της τροφής σε σκύλους 

µε τροφογενή AD (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Σε πρόσφατη µελέτη όπου συγκρίθηκαν οι IgE ορολογικές τεχνικές τεσσάρων 

διαφορετικών εργαστηρίων, διαπιστώθηκε µεγάλη απόκλιση στα αποτελέσµατα, 

εκτός από τα αλλεργιογόνα των ακάρεων για τα οποία η οµοφωνία ήταν γενικά 

µεγαλύτερη (QOE 3) [28]. Σε πρόσφατη αξιολόγηση IgE και IgG ορολογικής δοκιµής 

για τα αλλεργιογόνα της τροφής (Sensitest, Avacta Veterinary Laboratories) 

αναφέρεται ότι το αρνητικό αποτέλεσµα για συγκεκριµένα τροφικά αλλεργιογόνα 

ήταν συµβατό µε την κλινική εικόνα στην πλειονότητα των σκύλων (αρνητική 

προγνωστική αξία στο 80% περίπου). Δεν παρατηρήθηκε όµως το αντίστροφο σε 

σκύλους µε θετικό αποτέλεσµα (µικρή θετική προγνωστική αξία) (QOE 2) [29]. Σε 

άλλη πάλι µελέτη που έγινε στο Ηνωµένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι η IgE/IgG 

ορολογική εξέταση για τροφικά αλλεργιογόνα που προσφέρεται από δύο εµπορικά 

εργαστήρια, το όνοµα των οποίων παραµένει άγνωστο, δεν επέτρεψε τη 

διαφοροποίηση σκύλων µε τροφογενείς ανεπιθύµητες ενέργειες  από το δέρµα από 

εκείνους που πάσχουν από τροφογενείς δερµατοπάθειες (QOE 2) [30].  

Η ενδοδερµατική δοκιµή (patch test) µε συστατικά της τροφής έχει αποδειχθεί ότι 

έχει πολύ µεγάλη αρνητική προγνωστική αξία σε σύγκριση µε την δοκιµή µε 

υποαλλεργικές τροφές [29]. Συνεπώς, θα µπορούσε να χρησιµεύσει για την ανίχνευση 

των συστατικών της τροφής στα οποία οι σκύλοι είναι µάλλον απίθανο να 

αντιδράσουν κλινικά.  

Τέλος, σε µελέτη µε µικρό αριθµό ζώων, που έγινε στην Ιαπωνία, οι περισσότεροι 

σκύλοι µε συµπτώµατα αλλεργικής δερµατίτιδας στους οποίους η IgE ορολογική 

δοκιµή µε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος ήταν αρνητική και η δοκιµή της 

λεµφοκυτταρικής υπερπλασίας θετική, αντέδρασαν θετικά στη δοκιµή µε 

υποαλλεργική  τροφή (QOE 3) [31].  



Β.1.d. Εφαρµογή προληπτικών µέτρων για τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Σε ολόκληρο τον κόσµο, τα ακάρεα της σκόνης τους σπιτιού είναι η σηµαντικότερη 

πηγή αλλεργιογόνων στην AD του σκύλου. Τα προληπτικά µέτρα κατά των ακάρεων 

ενδέχεται να είναι αποτελεσµατικά σε σκύλους που έχουν αναπτύξει αντίστοιχη 

υπερευαισθησία. Δεν έχει βρεθεί ακόµα το προληπτικό ή ο συνδυασµός των 

προληπτικών εκείνων µέτρων που θα µπορούσαν να εµποδίσουν αποτελεσµατικά την 

εµφάνιση εξάρσεων σε σκύλους µε AD [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Μέχρι σήµερα υπάρχει µια µόνο µελέτη χωρίς µάρτυρες, στην οποία αναφέρεται το 

θετικό προληπτικό αποτέλεσµα από τη χρήση ακαρεοκτόνου αερολύµατος που 

περιέχει βενζοϊκό βενζύλιο (Acarosan Spray, Bissell). Με τη χρήση του εν λόγω 

σκευάσµατος µειώθηκε η ένταση των συµπτωµάτων σε ατοπικούς σκύλους που ήταν 

ευαισθητοποιηµένοι στα ακάρεα (QOE 2) [32].  

Σε πρόσφατη, µελέτη στην οποία σκύλοι µε AD ήταν περιορισµένοι σε κλουβιά και ο 

αριθµός των ακάρεων της σκόνης του σπιτιού ήταν ελεγχόµενος, διαπιστώθηκε  ότι ο 

κνησµός µειώθηκε γρήγορα στους περισσότερους από τους σκύλους µε IgE 

υπερευαισθησία σε αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος (QOE 2) [33].  

Β.1.e. Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής θεραπείας 

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Η αντιµικροβιακή θεραπεία είναι απαραίτητη στους ατοπικούς εκείνους σκύλους που 

διαπιστώθηκε ότι πάσχουν από βακτηριδιακή ή ζυµοµυκητιακή λοίµωξη του 

δέρµατος ή/και των αυτιών µε βάση το συµβατό των συµπτωµάτων και µε ή χωρίς 

κυτταρολογική ή/και καλλιεργητική επιβεβαίωση. Οι λοιµώξεις αυτές συνήθως 

αντιµετωπίζονται µε τοπική ή/και συστηµική αντιµικροβιακή θεραπεία [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C). Στους 

κτηνιάτρους προτείνεται να ακολουθούν τις οδηγίες για αντιµικροβιακή θεραπεία που 

έχουν καθιερωθεί στις χώρες που ασκούν το επάγγελµα ή/και τις προτάσεις διεθνούς 

επιτροπής εµπειρογνωµόνων (SOR C) [6, 7]. Οι κτηνίατροι και οι ιδιοκτήτες σκύλων 

πρέπει να έχουν υπόψη τους το ενδεχόµενο του ξηραντικού ή ερεθιστικού 

αποτελέσµατος από τη χρήση των τοπικών αντιµικροβιακών, και ιδιαίτερα των 



σαµπουάν, που θα µπορούσε να ευθύνεται για την έξαρση της AD στο συγκεκριµένο 

σκύλο (SOR C). Για την αντιµετώπιση των εξάρσεων που προκλήθηκαν ή 

επιδεινώθηκαν από τη δράση της Malassezia µπορεί να χορηγηθεί τερµπιναφίνη ή 

ιτρακοναζόλη, κάθε 24 ώρες ή για δυο συνεχείς ηµέρες την εβδοµάδα και για τρεις 

συνολικά εβδοµάδες (SOR B).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Η θεραπεία σκύλων µε δερµατίτιδα ή ωτίτιδα από Malassezia µε τη χορήγηση 

ιτρακοναζόλης, στη δόση των 5mg/kg ΣΒ, µια φορά την ηµέρα ή για δύο συνεχείς 

ηµέρες την εβδοµάδα, και για τρεις συνολικά εβδοµάδες, έδωσε τα ίδια σχεδόν 

κλινικά και κυτταρολογικά αποτελέσµατα στη µεταξύ τους σύγκριση (QOE 2) [34]. 

Η τερµπιναφίνη χορηγούµενη σε σκύλους µε δερµατίτιδα από Malassezia στη δόση 

των 30mg/kg ΣΒ, µια φορά την ηµέρα και για τρεις συνολικά εβδοµάδες προκάλεσε 

παρόµοια βελτίωση της κυτταρολογικής και κλινικής εικόνας, µε την ίδια δόση που 

χορηγούνταν σε σκύλους για δύο µόνο συνεχείς ηµέρες της εβδοµάδας, και για τρεις 

συνολικά εβδοµάδες. Η υποχώρηση όµως του κνησµού ήταν µεγαλύτερη µε την 

καθηµερινή θεραπεία (QOE 2) [35].  

Β.1.f. Διερεύνηση της συµµετοχής των παραγόντων εκείνων που επίσης ευνοούν την 

εµφάνιση των εξάρσεων  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να εξάρουν τη σηµασία των 

συνθηκών του περιβάλλοντος, της υγρασίας, των απορρυπαντικών και της 

καταπόνησης στην εµφάνιση των εξάρσεων σε σκύλους µε AD. Οι ιδιοκτήτες πρέπει 

να καθοδηγούνται κατά τρόπο ώστε να εντοπίζουν και στη συνέχεια να αποφεύγουν ή 

να τροποποιούν τις συνθήκες εκείνες που διαπιστώνουν ότι χειροτερεύουν την 

κλινική εικόνα του σκύλους τους [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Β.2. Βελτίωση της κατάστασης του δέρµατος και της υγιεινής και φροντίδας του 

τριχώµατος  

Β.2.a. Μπάνιο µε µη ερεθιστικά σαµπουάν  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Τα µπάνια µε ήπια και µη ερεθιστικά σαµπουάν και χλιαρό νερό που γίνονται 

τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα πιθανότατα έχουν καλό αποτέλεσµα. Τα συχνά 

και µε σωστό τρόπο µπάνια είναι ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας για την 



ανακούφιση του σκύλου από τον κνησµό. Ο τύπος του χρησιµοποιούµενου σαµπουάν 

πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε το περιστατικό. Τα µαλακτικά σαµπουάν 

πιθανότατα ανακουφίζουν περισσότερο αλλά τα αντισµηγµατορροϊκά προφανώς είναι 

καταλληλότερα σε σκύλους µε λιπαρό δέρµα, εφίδρωση ή/και βακτηριδιακό 

πυόδερµα. Από την άλλη όµως πλευρά, το µπάνιο µε σαµπουάν ενδέχεται να είναι 

ξηραντικό και ερεθιστικό. Οι ιδιώτες κτηνίατροι, εφόσον κρίνουν ότι είναι 

απαραίτητο, θα πρέπει να αλλάζουν τα προϊόντα και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα 

µαζί ή χωρίς τη χρήση τοπικών ενυδατικών σκευασµάτων µετά το µπάνιο. Οι 

κτηνίατροι πρέπει να είναι έτοιµοι να αλλάξουν τα τοπικά σκευάσµατα όταν 

διαπιστώσουν µεταβολές στο δέρµα και το τρίχωµα του σκύλου και να έχουν πάντοτε 

υπόψη ότι τα συχνά µπάνια µπορούν να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα των 

τοπικών αντιψυλλικών προϊόντων [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Β.2.b. Ενίσχυση της τροφής µε EFA  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Η χορήγηση EFA από το στόµα και ιδιαίτερα αυτών που είναι πλούσια σε ω-6 EFA 

µε τη µορφή διατροφικού συµπληρώµατος ή κατάλληλα εµπλουτισµένων κλινικών 

διαιτών µπορεί να επηρεάσει τα επιπολής λιπίδια του δέρµατος και να βελτιώσει τη 

λαµπερότητα και ποιότητα του τριχώµατος. Τα per os EFA θα µπορούσαν επίσης, αν 

και σε περιορισµένο βαθµό, να µειώσουν τα συµπτώµατα σε σκύλους µε AD. Η 

αναµενόµενη όµως µικρή βελτίωση τα κάνει ακατάλληλα ως µονοθεραπεία στην AD. 

Η ευεργετική δράση των EFA δεν φαίνεται κλινικά παρά µόνο ύστερα από 2 µήνες 

από την προσθήκη τους στην τροφή. Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να αποδεικνύουν την οποιαδήποτε υπεροχή ως προς το συνδυασµό, τη 

δοσολογία, τη µεταξύ τους σχέση ή του σκευάσµατος µε EFA (περιλαµβάνονται και 

οι ενισχυόµενες µε EFA τροφές) στη βελτίωση του δέρµατος και της ποιότητας του 

τριχώµατος των ατοπικών σκύλων. Σε γενικές γραµµές, οι τροφές που ενισχύονται µε 

EFA παρέχουν µεγαλύτερη ποσότητα λιπαρών οξέων σε σύγκριση µε τα per os 

συµπληρώµατα [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 



Σε συστηµατική αναδροµική έρευνα, που έγινε από το 2010 µέχρι σήµερα, δεν 

βρέθηκαν άλλες κλινικές µελέτες που να επιβεβαιώνουν το ευεργετικό αποτέλεσµα 

των EFAs στην AD του σκύλου (QOE 1) [4]. Η ενίσχυση της τροφής ατοπικών 

σκύλων µε συµπλήρωµα EFA σε υγρή µορφή (Megaderm/EFA-2, Virbac) για δυο 

µήνες προκάλεσε σηµαντικές αλλαγές στη βιοχηµική και υπερµικροσκοπική σύνθεση 

των µεσοκυττάριων λιπιδίων στην κεράτινη στοιβάδα της επιδερµίδας, µε τις δυο 

παραµέτρους να προσεγγίζουν τα φυσιολογικά λιπιδικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση 

µε την κατάσταση της επιδερµίδας πριν από την ενίσχυση της τροφής µε EFA (QOE 

3) [36].  

Β.2.c. Χρήση τοπικών σκευασµάτων που περιέχουν EFA  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να βασίζονται σε κλινικές µελέτες 

και να υποστηρίζουν το θετικό αποτέλεσµα της χρήσης τοπικών λιπιδικών 

σκευασµάτων στη βελτίωση της ποιότητας τους τριχώµατος ή/και στην ανακούφιση 

του σκύλου από τα συµπτώµατα της AD [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Σε σκύλους µε AD τα τοπικά λιπιδικά σκευάσµατα βοηθούν στην αποκατάσταση των 

διαταραχών του λιπιδικού φραγµού της κεράτινης στοιβάδας της επιδερµίδας (SOR 

C). Επειδή δεν µπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η έκβαση των κλινικών 

µελετών, εξακολουθούν να µην υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά µε 

την ευεργετική δράση των τοπικών λιπιδικών σκευασµάτων, ώστε να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως µονοθεραπεία στην AD του σκύλου (SOR B). Το ευεργετικό 

αποτέλεσµα, το χαµηλό κόστος και η ευκολία στη χρήση των τοπικών EFA 

σκευασµάτων ως ενισχυτικών της θεραπείας στην AD του σκύλου πρέπει να 

συγκρίνονται µε τα διατροφικά συµπληρώµατα (EFA) ή µε τις ανάλογα ενισχυµένες 

τροφές (SOR C). Το ευεργετικό αποτέλεσµα των τοπικών σκευασµάτων µε EFA είναι 

πιθανότατα πολύ µικρό σε σκύλους που ήδη διατρέφονται µε εµπλουτισµένες (EFA) 

τροφές ή ενισχύονται µε διατροφικά (EFA) συµπληρώµατα (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Η επίχυση στο δέρµα τοπικού λιπιδικού σκευάσµατος µε κεραµίδια, χοληστερόλη και 

EFA, σε αναλογία που µοιάζει µε αυτή των µεσοκυττάριων λιπιδίων της κεράτινης 

στοιβάδας της επιδερµίδας (Allerderm Spot-On, Virbac), κάθε 3 ηµέρες, και για 6 

συνολικά θεραπείες, σε ατοπικούς σκύλους, αποκατέστησε στα φυσιολογικά όρια τις 

διαταραχές του λιπιδικού προφίλ της κεράτινης στοιβάδας (QOE 3) [37]. Με το 



σκεύασµα αυτό αποδείχθηκε η αύξηση του σχηµατισµού φυσιολογικών στην όψη 

µεσοκυττάριων λιπιδικών δοκίδων στην κεράτινη στοιβάδα της επιδερµίδας 

ορισµένων σκύλων µε AD (QOE 3) [38]. Σε άλλη όµως RCT µελέτη µε το ίδιο 

τοπικό λιπιδικό σύµπλεγµα σε σκύλους µε ήπιας προς µέτριου βαθµού AD, το µόνο 

που διαπιστώθηκε ήταν µια µικρή και όχι σταθερή βελτίωση της κλινικής εικόνας 

των ζώων (QOE 2) [18]. Σε RCT µελέτη µε µικρό αριθµό ζώων, διαπιστώθηκε η 

µέτρια αποτελεσµατικότητα τοπικού σκευάσµατος µε ένα ω-6 EFA και απαραίτητα 

έλαια (Dermoscent Essential 6 spot-on, Laboratoire de Dermo-Cosmétique Animale) 

ως προς τη µείωση του βαθµού έντασης των συµπτωµάτων της AD (QOE 2) [39].  

Επειδή τα per os EFA µπορούν να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική σύνθεση των 

λιπιδίων της κεράτινης στοιβάδας παρόµοια, µε τα τοπικά λιπιδικά µείγµατα, (QOE 

3) [36-38], η προσθήκη τοπικών σκευασµάτων µε EFA στη θεραπεία ατοπικών 

σκύλων, που τους χορηγείται τροφή υψηλής περιεκτικότητας σε EFA, δεν παρέχει 

κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτηµα.  

Β.2.d. Χρήση άλλων διατροφικών συµπληρωµάτων   

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Ορισµένα προσθετικά της τροφής µπορούν να βελτιώσουν in vitro τον επιδερµικό 

φραγµό, αυξάνοντας, για παράδειγµα, την παραγωγή των κεραµιδίων και µειώνοντας 

την διαεπιδερµική απώλεια νερού, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

αποδεικνύουν το κλινικό τους πλεονέκτηµα σε σκύλους µε AD [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

Β.3. Μείωση της έντασης του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων µε τη 

χρήση φαρµάκων   

Β.3.a. Θεραπεία µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή ή τακρόλιµο   

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Τα τοπικά γλυκοκορτικοειδή και ο τακρόλιµος µειώνουν αποτελεσµατικά τα 

συµπτώµατα στην AD του σκύλου αν και για τα πρώτα, υπάρχει κίνδυνος να 

προκληθεί ατροφία του δέρµατος ύστερα από παρατεταµένη χρήση [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Υπάρχουν και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσµατικότητα των τοπικών γλυκοκορτικοειδών στην AD του σκύλου. Ο 

κίνδυνος όµως πρόκλησης ατροφίας του δέρµατος σηµαίνει ότι τα αντίστοιχα 

σκευάσµατα πρέπει να επαλείφονται κάθε 2η ή 3η ηµέρα αφού περάσει η φάση 



εφόδου στην οποία χρησιµοποιούνται καθηµερινά (SOR A). Η διάρκεια και η 

συχνότητα της θεραπείας πρέπει να εξατοµικεύονται. Η επάλειψη των τοπικών 

γλυκοκορτικοειδών κανονικά πρέπει να συνεχίζεται µέχρι την επίτευξη πλήρους και 

σταθερής υποχώρησης των συµπτωµάτων (SOR C). Ανεξάρτητα από το υψηλό 

κόστος, ο τακρόλιµος δεν προσθέτει κάτι το ιδιαίτερο σε σύγκριση µε τα τοπικά 

γλυκοκορτικοειδή, εκτός από τους ατοπικούς εκείνους σκύλους στους οποίους η 

ατροφία του δέρµατος είναι ορατή (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες 

Σε RCT µελέτη που διήρκησε 12 εβδοµάδες, το αερόλυµα µε ακεπονική 

υδροκορτιζόνη (Cortavance, Virbac) είχε την ίδια αποτελεσµατικότητα και 

ανεκτικότητα σε σύγκριση µε την per os κυκλοσπορίνη (Atopica, Elanco Animal 

Health) (QOE 1) [40].  

Β.3.b. Θεραπεία µε per os ανοσορυθµιστικά φάρµακα   

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Τα per os γλυκοκορτικοειδή και η κυκλοσπορίνη είναι αποτελεσµατικά για τη 

θεραπεία της AD του σκύλου, αν και τα πρώτα προκαλούν ταχύτερη βελτίωση των 

συµπτωµάτων. Για την άµεση υποχώρηση των συµπτωµάτων χορηγούνται per os 

γλυκοκορτικοειδή που δρουν γρήγορα και µειώνονται προοδευτικά ως προς τη 

δοσολογία. Τα ενέσιµα και µακράς διάρκειας γλυκοκορτικοειδή πρέπει να 

αποφεύγονται µε κάθε τρόπο. Η µακροχρόνια συνδυαστική χορήγηση κυκλοσπορίνης 

και per os γλυκοκορτικοειδών, ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο ανοσοκαταστολής, 

ιδιαίτερα όταν η δοσολογία του ενός ή και των δυο φαρµάκων είναι υψηλή [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Τα per os γλυκοκορτικοειδή (πρεδνιζολόνη, πρεδνιζόνη, µεθυλοπρεδνιζολόνη), η 

κυκλοσπορίνη και η οκλασιτινίβη είναι αποτελεσµατικές στη θεραπεία της χρόνιας 

AD του σκύλου (SOR A), σε συνδυασµό µε ή µετά τον έλεγχο των ήδη γνωστών 

παραγόντων που ευνοούν την εκδήλωση των εξάρσεων (SOR C). Τα 

γλυκοκορτικοειδή και η οκλασιτινίβη βελτιώνουν ταχύτερα την κλινική εικόνα σε 

σύγκριση µε την κυκλοσπορίνη, αν και η τελευταία µπορεί να συνδυαστεί µε την 

πρεδνιζολόνη τις τρεις πρώτες εβδοµάδες της θεραπείας προκειµένου να επιταχυνθεί 

η έναρξη της κλινικής βελτίωσης (SOR A).  

Δεν συνιστάται η παρατεταµένη και συνδυαστική θεραπεία µε per os 

γλυκοκορτικοειδή και κυκλοσπορίνη ή οκλασιτινίβη, επειδή, θεωρητικά τουλάχιστον, 



ο κίνδυνος ανοσοκαταστολής είναι µεγαλύτερος, γεγονός που ενδέχεται να 

προδιαθέσει σε σοβαρές ευκαιριακές λοιµώξεις του δέρµατος ή άλλων οργάνων. Δεν 

υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των εµπειρογνωµόνων σχετικά µε την ανάγκη της 

εργαστηριακής παρακολούθησης (πχ αιµατολογικές εξετάσεις, βιοχηµικό προφίλ 

στον ορό αίµατος, ανάλυση των ούρων) σκύλων που τους γίνεται θεραπεία µε 

κυκλοσπορίνη ή οκλασιτινίβη. Οι παραπάνω όµως εξετάσεις πρέπει να γίνονται όταν 

εκδηλώνονται συµπτώµατα που υποδηλώνουν την παρουσία συστηµικής νόσου (SOR 

C). Επειδή ο κίνδυνος πρόκλησης ουρολοιµώξεων είναι µεγάλος σε σκύλους που 

παίρνουν per os γλυκοκορτικοειδή για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πρέπει να γίνονται 

ανάλυση και καλλιέργεια των ούρων σε τακτά χρονικά διαστήµατα (SOR C).  

Τα per os γλυκοκορτικοειδή (πρεδνιζόνη, πρεδνιζολόνη, µεθυλοπρεδνιζολόνη) πρέπει 

να χορηγούνται στη δόση του 0,5mg/kg ΣΒ µια ή δύο φορές την ηµέρα, και µέχρι να 

υποχωρήσουν τα συµπτώµατα της AD. Στη συνέχεια, τα γλυκοκορτικοειδή αρχίζουν 

να µειώνονται προοδευτικά στη χαµηλότερη δυνατή δόση και συχνότητα που θα 

διατηρήσει το ζώο σε ασυµπτωµατική κατάσταση και θα ελαχιστοποιήσει τον 

κίνδυνο παρενεργειών που συνεπάγεται η µακροχρόνια θεραπεία (SOR C). Τα 

ενέσιµα γλυκοκορτικοειδή µακράς δράσης πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν 

περισσότερο, επειδή η µη δυνατότητα προοδευτικής µείωσής τους αυξάνει τον 

κίνδυνο εκδήλωσης ανεπιθύµητων ενεργειών (SOR C).  

Η per os κυκλοσπορίνη χορηγείται στη δόση των 5mg/kg ΣΒ, µια φορά την ηµέρα, 

µέχρι τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συµπτωµάτων, που συνήθως επιτυγχάνεται σε 

4-6 εβδοµάδες (SOR A). Στη συνέχεια η δόση που χρειάζεται για τη διατήρηση της 

κλινικής εικόνας σε ύφεση, θα πρέπει να µειώνεται προοδευτικά µέσω της συχνότητα 

της θεραπείας (πχ από την καθηµερινή στην κάθε δεύτερη ηµέρα χορήγηση και 

αργότερα δύο φορές την εβδοµάδα) ή της καθηµερινής δόσης (SOR A). Τα γενόσηµα 

σκευάσµατα κυκλοσπορίνης έχουν αποδειχθεί ότι είναι βιολογικά ισοδύναµα µε την 

πρώτη εγκεκριµένη κυκλοσπορίνη (τροποποιηµένη) που κυκλοφορεί στο εµπόριο µε 

τη µορφή γαλακτώµατος (Atopica Elanco Animal Health) και είναι αποδεκτά ως 

αξιόπιστα υποκατάστατά της (SOR C).  

Η per os οκλασιτινίβη (Apoquel Zoetis) πρέπει να χορηγείται στη δόση των 0,4-

0,6mg/kg ΣΒ την ηµέρα, κάθε 12 ώρες για τις πρώτες 14 ηµέρες και στη συνέχεια µια 

φορά την ηµέρα (SOR A). Όταν υποχωρήσουν τελείως τα συµπτώµατα η µείωση της 



δόσης θα πρέπει να προσαρµόζεται κατά τρόπο που ο σκύλος να διατηρείται 

ασυµπτωµατικός (SOR C). Το φάρµακο δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σε 

σκύλους κάτω των 12 µηνών. Η µια φορά την ηµέρα µακροχρόνια χρήση της 

οκλασιτινίβης φαίνεται ότι είναι σχετικά ασφαλής, χωρίς όµως να είναι γνωστή η 

ασφάλεια των άλλων δοσολογικών σχηµάτων.  

Η ταυτόχρονη ανοσοθεραπεία µε τα υπεύθυνα αλλεργιογόνα, τα µαλακτικά 

σαµπουάν, τα διατροφικά συµπληρώµατα που περιέχουν EFA ή οι ανάλογα 

ενισχυµένες σκυλοτροφές, θα µπορούσαν να επιτρέψουν την παραπέρα µείωση της 

δόσης ή/και της συχνότητας χορήγησης των per os γλυκοκορτικοειδών, της 

κυκλοσπορίνης (και πιθανόν της οκλασιτινίβης) που απαιτούνται για τη διατήρηση 

του ατοπικού σκύλου σε ασυµπτωµατική κατάσταση. Εκτός από τη µείωση της δόσης 

των γλυκοκορτικοειδών µε την προσθήκη σκευάσµατςο που περιέχει EFA (Viacutan 

Plus, Boehringer Ingelheim) ή µε το συνδυασµό αντιϊσταµινικού (τριµεπραζίνη) και 

πρεδνιζολόνης (Temaril-P, Zoetis), που συζητήθηκαν στις οδηγίες του 2010 [1] δεν 

έχουν δηµοσιευτεί µελέτες ως προς την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια άλλων 

θεραπευτικών συνδυαστικών µεθόδων (SOR C) στις οποίες βασίζονται οι 

συγκεκριµένες προτάσεις.  

Τρεις συστηµατικές ανασκοπήσεις και οι πρόσφατα δηµοσιευµένες µελέτες 

(τυχαιοποιηµένες και µε µάρτυρες) επιβεβαιώνουν την αποτελεσµατικότητα των per 

os γλυκοκορτικοειδών [2-4, 11, 12] της κυκλοσπορίνης [3, 4, 13, 41, 42] και της 

οκλασιτινίβης [11, 42, 43] στη θεραπεία της AD του σκύλου (QOE 1). Για 

περισσότερες λεπτοµέρειες αναφορικά µε τη θεραπεία της χρόνιας AD του σκύλου µε 

per os γλυκοκορτικοειδή και κυκλοσπορίνη θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες του 

2010 [1].  

Σε RCT µελέτη, η per os κυκλοσπορίνη στη δόση των 5mg/kg ΣΒ, κάθε 24 ώρες και 

για µια εβδοµάδα σε συνδυασµό µε την πρεδνιζολόνη στη δόση του 1mg/kg ΣΒ, 

καθηµερινά, για 7 ηµέρες και στη συνέχεια κάθε 48 ώρες για 14 ηµέρες, βελτίωσε 

ταχύτερα τις δερµατικές αλλοιώσεις και την ένταση του κνησµού από ότι από µόνη 

της η κυκλοσπορίνη (QOE 2) [44]. Σε RCT µελέτη µε µικρό αριθµό σκύλων 

διαπιστώθηκε ότι ένα γενόσηµο σκεύασµα κυκλοσπορίνης (Equoral, Teva) ήταν 

εξίσου αποτελεσµατικό ως προς τον περιορισµό των δερµατικών αλλοιώσεων και της 

έντασης του κνησµού σε σκύλους µε AD (QOE 2) [13]. Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι 



ένα νέο per os σκεύασµα κυκλοσπορίνης σε υγρή µορφή (Cyclavance, Virbac), 

προσλαµβάνεται καλύτερα από τους σκύλους σε σύγκριση µε τις κάψουλες 

κυκλοσπορίνης (Atopica, Elanco Animal Health) (QOE 2) [45]. Σε διάφορες RCT 

µελέτες διαπιστώθηκε ότι η οκλασιτινίβη µείωσε σηµαντικά περισσότερο τον κνησµό 

και τα συµπτώµατα από ό,τι το εικονικό φάρµακο (QOE 1) [43] και εξίσου καλά (για 

τις πρώτες 14 ηµέρες) ή ακόµη καλύτερα από την πρεδνιζολόνη (QOE 1) [11]. Στη 

µακροχρόνια χορήγηση  η οκλασιτινίβη µπορεί να προκαλέσει de novo 

ουρολοιµώξεις, εµετούς, ωτίτιδα, πυόδερµα και διάρροια σε ποσοστό 5 µε 10% 

περίπου των σκύλων στους οποίους χορηγήθηκε. Οι εκδηλούµενες σοβαρές 

παρενέργειες φαίνεται ότι είναι σπάνιες στην πράξη (QOE 1) [46]. Ύστερα από 

παρατεταµένη χορήγηση οκλασιτινίβης σε ατοπικούς σκύλους, οι προκαλούµενες 

µεταβολές στις εργαστηριακές παραµέτρους (αιµατολογικές, βιοχηµικές, ανάλυση 

ούρων) φαίνεται να είναι ελάχιστες (QOE 1) [46].  

Β.3.c. Θεραπεία µε βιοθεραπευτικές ανοσορυθµιστικές ουσίες   

B.3.c.1 Θεραπεία µε ανασυνδυασµένες ιντερφερόνες  

Περίληψη των οδηγιών του 2010  

Η ανασυνδυασµένη ιντερφερόνη-γ του σκύλου (Interdog, Toray Industries), όταν 

χορηγείται υποδόρια στη δόση των 5.000-10.000 µονάδων/kg ΣΒ, τρεις φορές την 

εβδοµάδα και για 4 εβδοµάδες και στη συνέχεια µια φορά την εβδοµάδα, θεραπεύει 

αποτελεσµατικά την AD του σκύλου (SOR A). Η ανασυνδυασµένη ιντερφερόνη-ω 

της γάτας (Virbagen omega, Virbac) που χορηγείται υποδόρια ή από το στόµα, έχει 

διαπιστωθεί ότι περιορίζει κάπως, αλλά όχι σε σταθερή βάση τις δερµατικές 

αλλοιώσεις και την ένταση του κνησµού σε σκύλους µε AD (SOR B).  

Στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Σε δυο RCT µελέτες αποδείχθηκε η αποτελεσµατικότητα της ανασυνδυασµένης 

ιντερφερόνης-γ του σκύλου (Interdog, Toray Industries) στη θεραπεία της AD του 

σκύλου στην Ιαπωνία (QOE 1) [47, 48]. Η προτεινόµενη θεραπευτική δοσολογία 

είναι 5.000-10.000 µονάδες/kg ΣΒ, υποδόρια, τρεις φορές την εβδοµάδα, για 4 

εβδοµάδες και στη συνέχεια µια φορά την εβδοµάδα. Οι παρενέργειες από τη 

χρησιµοποίηση του προϊόντος αυτού φαίνεται ότι είναι µηδαµινές [47, 48].  



Τα αποτελέσµατα δύο µελετών, από τις οποίες η µια ήταν RCT, έδειξαν ότι οι 

υποδόριες εγχύσεις της ανασυνδυαµένης ιντερφερόνης-ω της γάτας (Virbagen omega, 

Virbac) στη δόση των 1-5 εκατοµµυρίων µονάδων, τρεις φορές την εβδοµάδα, και για 

4 εβδοµάδες και στη συνέχεια µια φορά το µήνα, βελτίωσαν µερικώς την κλινική 

εικόνα σκύλων µε AD (QOE 1) [49]. Σε άλλη RCT µελέτη διαπιστώθηκε µικρού 

βαθµού, αλλά όχι σταθερή, βελτίωση των δερµατικών αλλοιώσεων και του κνησµού 

µε την υποδόρια ή per os χορήγηση ιντερφερόνης-ω της γάτας (QOE 2) [50].  

B.3.d Θεραπευτικές παρεµβάσεις που πιθανότατα έχουν µικρή ή µηδαµινή 

αποτελεσµατικότητα στη θεραπεία της AD του σκύλου.  

Περίληψη των οδηγιών του 2010 

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ως προς την αποτελεσµατικότητα της 

µονοθεραπείας µε αντιϊσταµινικά τύπου 1στην αντιµετώπιση της χρόνιας AD του 

σκύλου. Επειδή η υδροξυζίνη και οι µεταβολίτες της σετιριζίνης, έχουν σαφή 

αντιϊσταµινική δράση στο σκύλο θα πρέπει να προτιµώνται από τα διάφορα άλλα 

αντιϊσταµινικά. Αν και για την επιβεβαίωση των παραπάνω χρειάζεται να γίνουν και 

άλλες µελέτες, είναι γεγονός ότι τα αντιϊσταµινικά πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 

προληπτικά φάρµακα, να χορηγούνται σε καθηµερινή βάση και σε συνδυασµό µε 

άλλα αντιϊσταµινικά ή άλλου είδους φάρµακα ώστε να αυξηθεί η θεραπευτική τους 

δράση. Άλλα φάρµακα φαίνεται ότι έχουν µικρό (µισοπροστόλη, τεποξαλίνη) ή 

µηδαµινό (πχ αναστολείς των λευκοτριενίων, καψαϊκίνη, δεξτροµεθορφάνη κλπ) 

θεραπευτικό αποτέλεσµα [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Οι ανταγωνιστές των τύπου 1 αντιϊσταµινικών υποδοχέων (αντιϊσταµινικά τύπου 1) 

έχουν µέτρια αντικνησµώδη δράση, µόνα τους ή σε διαφόρους µεταξύ τους 

συνδυασµούς, αν και η δράση αυτή φαίνεται ότι διαφέρει µεταξύ των ατοπικών 

σκύλων. Για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα τα φάρµακα αυτά, πρέπει 

οπωσδήποτε να χρησιµοποιούνται σε καθηµερινή και προληπτική βάση και πριν από 

την εκδήλωση της έξαρσης αλλά όχι κατά τη διάρκεια ή στη συνέχεια. Στους σκύλους 

πρέπει να προτιµώνται τα αντιϊσταµινικά εκείνα που έχουν αποδεδειγµένη 

βιοδιαθεσιµότητα ή/και αξιόπιστη αποτελεσµατικότητα (SOR C).  



Σε σκύλους µε χρόνια AD, η µασιτινίβη (Masivet/Kinavet, AB Science) φαίνεται ότι 

είναι µερικώς αποτελεσµατική αν και η θετική της δράση πρέπει να συνυπολογίζεται 

µε τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής νεφροπάθειας, γεγονός που επιβάλλει τις 

περιοδικές αναλύσεις ούρων για τη διαπίστωση τυχόν πρωτεϊνουρίας (SOR A). Η 

µασιτινίβη µπορεί να αποτελέσει χρήσιµη εναλλακτική λύση για τους ατοπικούς 

εκείνους σκύλους, που δεν ανταποκρίνονται στα άλλα εγκεκριµένα φάρµακα (SOR 

C).  

Πριν προταθούν ως κατάλληλα φάρµακα στη θεραπεία ρουτίνας της AD του σκύλου, 

χρειάζεται να γίνουν και άλλες µελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητα 

και ασφάλεια της per os, και σε υψηλές δόσεις, χορηγούµενης πεντοξυφυλλίνης, της 

µεθοτρεξάτης όταν χορηγείται µια φορά την εβδοµάδα και σε υψηλή δόση, και του 

θεραπευτικού αποτελέσµατος της βιταµίνης Ε όταν χορηγείται µαζί µε τα 

αντιϊσταµινικά (SOR C). Τέλος, η per os φλουοξετίνη και η θεραπεία µε µικρής 

ισχύος ακτίνες laser φαίνεται ότι δεν είναι, παρά ελάχιστα, αποτελεσµατικές στη 

θεραπεία της AD του σκύλου (SOR B).  

Στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επικαιροποιηµένες οδηγίες   

Σε RCT µελέτη, όπου αξιολογήθηκε η αποτελεσµατικότητα του αντιϊσταµινικού 

διµετινδίνη (Fenistil, Novartis) και του συνδυασµού χλωρφενιραµίνη/υδροξυζίνη 

(Histacalmine, Virbac) επιβεβαιώθηκε η µικρή αλλά ταυτόχρονα ποικίλη 

αποτελεσµατικότητα των Η1 αντιϊσταµινικών για τον έλεγχο του κνησµού των 

ατοπικών. Όµως ο συνδυασµός των δύο αυτών αντιϊσταµινικών δεν έδειξε να έχει 

προσθετική δράση, συγκρινόµενος µε το ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζεται η 

επέκταση της διαπίστωσης αυτής σε άλλους αντιϊσταµινικούς (QOE 2) [16]. Σε 

µελέτη µε µικρό αριθµό σκύλων διαφάνηκε η θεραπευτική αξία του Η1 

αντιϊσταµινικού, φεξοφεναδίνη, που αναφέρεται ότι είναι παρόµοια της 

µεθυλοπρεδνιζολόνης (QOE 2) [51]. Σε άλλη µελέτη η φεξοφεναδίνη χορηγήθηκε σε 

σκύλους µαζί µε per os βιταµίνη Ε ή εικονικό φάρµακο για 8 εβδοµάδες. Βελτίωση 

των δερµατικών αλλοιώσεων παρατηρήθηκε στους σκύλους και των δύο οµάδων, αν 

και ήταν µεγαλύτερη στην οµάδα που έπαιρνε βιταµίνη Ε. Η θεραπευτική 

ανταπόκριση διέφερε ευρέως µεταξύ των σκύλων και των δύο οµάδων (QOE 2) [52]. 

Σε RCT µελέτη µε µεγάλο αριθµό σκύλων, αποδείχθηκε ότι η µασιτινίβη στη δόση 

των 12,5mg/kg ΣΒ, µια φορά την ηµέρα βελτίωσε σε µέτριο βαθµό την κλινική 



εικόνα των ατοπικών σκύλων. Η πρόκληση, σε ορισµένους τουλάχιστον σκύλους, 

σοβαρής πρωτεϊνουρικής νεφροπάθειας, , που αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα µπορεί να 

προκαλέσει ακόµη και τον θάνατο του ζώου, περιορίζει τη χρήση της µασιτινίβης στη 

θεραπεία της AD του σκύλου (QOE 1) [53].  

Σε ανοικτή RCT µελέτη, στην οποία αξιολογήθηκε η πεντοξυφυλλίνη στην 

υψηλότερή δυνατή δοσολογία (20mg/kg ΣΒ, κάθε 8 ώρες), µόνη της ή σε συνδυασµό 

µε διατροφικά συµπληρώµατα που περιείχαν EFA, διαπιστώθηκε σηµαντικά 

µεγαλύτερη βελτίωση του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων σε σύγκριση µε 

την οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Το θεραπευτικό αποτέλεσµα ήταν προφανώς 

καλύτερο στους σκύλους που έπαιρναν τον συνδυασµό πεντοξυφυλλίνη και EFA 

(QOE 2) [54].  

Σε κλινική µελέτη µε µικρό αριθµό σκύλων για την απόδειξη επιστηµονικής 

υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι η per os χορήγηση µεθοτρεξάτης, σε µικρή δόση, µια 

φορά την εβδοµάδα, ήταν αποτελεσµατική και σχετικά ασφαλής στη θεραπεία της 

AD του σκύλου [55].  

Σε άλλη πάλι RCT µελέτη δε διαπιστώθηκε το όποιο θεραπευτικό πλεονέκτηµα σε 

σκύλους µε ατοπική ποδοδερµατίτιδα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε χαµηλής 

έντασης ακτίνες laser (QOE 2) [56]. Το ίδιο διαπιστώθηκε , και µε τον εκλεκτικό 

αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, φλουοξετίνη, στη δόση του 1mg/kg 

ΣΒ, per os, κάθε 24 ώρες σε RCT µελέτη µε µικρό αριθµό ατοπικών σκύλων (QOE 2) 

[57].  

c. Εφαρµογή των στρατηγικών για να προληφθεί η υποτροπή των συµπτωµάτων  

Η παράγραφος αναφέρεται στη θεραπεία σκύλων που περιλαµβάνονται στα κλινικά 

σενάρια 2a και 2b και περιγράφονται στις οδηγίες του 2010 [1].  

c.1. Αποφυγή των παραγόντων εκείνων που ευνοούν τις εξάρσεις  

Περίληψη των οδηγιών του 2010  

Η καλύτερη στρατηγική για την πρόληψη της υποτροπής των συµπτωµάτων σε 

σκύλους µε AD είναι η ταυτοποίηση και αποφυγή των ήδη γνωστών παραγόντων που 

ευνοούν τις εξάρσεις (πχ περιβαλλοντικά ή/και τροφικά αλλεργιογόνα, νύγµατα 

ψύλλων, λοιµώξεις) [1].  



Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Δεν προτείνεται κάποια αλλαγή στις οδηγίες του 2010 (SOR C).  

c.2. Εφαρµογή της προληπτικής θεραπείας µε τοπικά σκευάσµατα  

Περίληψη των οδηγιών του 2010   

Σε ανθρώπους µε AD έχει αποδειχθεί ότι η προληπτική και διαλείπουσα χρήση 

τοπικών γλυκοκορτικοειδών και τακρόλιµου σε σηµεία προηγούµενων δερµατικών 

αλλοιώσεων  επιβραδύνει ή προλαµβάνει την εκδήλωση εξάρσεων. Η συγκεκριµένη 

στρατηγική, εκτός από το ότι είναι αποτελεσµατική, είναι φτηνή και όχι ιδιαίτερα 

επικίνδυνη. Αν και µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την 

αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιου είδους θεραπείας σε σκύλους µε AD, το πιθανό 

θετικό αποτέλεσµα, ο µικρός κίνδυνος παρενεργειών και το χαµηλό κόστος δείχνουν 

ότι θα µπορούσε να εφαρµοστεί προληπτικά σε επιπλεγµένα περιστατικά [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες  

Ο ψεκασµός µε τοπικό σκεύασµα που περιέχει ακεπονική υδροκορτιζόνη 

(Cortavance, Virbac), περιοχών του δέρµατος που είχαν προσβληθεί στο παρελθόν, 

για δύο συνεχείς ηµέρες την εβδοµάδα, µπορεί να καθυστερήσει την επανεµφάνιση 

των αλλοιώσεων στα ίδια σηµεία χωρίς να προκαλείται ορατή τουλάχιστον ατροφία 

του δέρµατος (SOR B). Το ίδιο ευεργετικό αποτέλεσµα θα µπορούσε να  υπάρξει µε 

την προληπτική χρήση άλλων ισχυρότερων  τοπικών γλυκοκορτικοειδών σε περιοχές 

του δέρµατος που είχαν προσβληθεί στο παρελθόν (SOR C). Όταν χρησιµοποιούνται, 

έστω και διαλειπόντως, σκευάσµατα που περιέχουν ισχυρά τοπικά γλυκοκορτικοειδή 

πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή της  ατροφίας του δέρµατος (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Σε RCT µελέτη µε µικρό αριθµό σκύλων ελέγχθηκε η αποτελεσµατικότητα 

αερολύµατος µε ακεπονική υδροκορτιζόνη (Cortavance, Virbac) που ψεκάστηκε για 

δύο συνεχείς ηµέρες σε περιοχές του δέρµατος είχαν θεραπευτεί προηγουµένως µε το 

ίδιο αερόλυµα. Το χρονικό διάστηµα µέχρι την υποτροπή των εξάρσεων στα ίδια 

σηµεία του δέρµατος ήταν τετραπλάσιο (µέσος: 115 ηµέρες) σε σκύλους στους 

οποίους γινόταν διαλείπουσα θεραπεία µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή σε σύγκριση µε 

τους µάρτυρες που ψεκάζονταν µε εικονικό φάρµακο (QOE 2) [58].  



c.3. Εφαρµογή της ανοσοθεραπείας µε τα υπεύθυνα αλλεργιογόνα  

Περίληψη των οδηγιών του 2010  

Η ανοσοθεραπεία µε τα υπεύθυνα, σε κάθε περίπτωση, αλλεργιογόνα (ASIT) 

αποτελεί ασφαλή και αποτελεσµατικό τρόπο για τη µείωση των συµπτωµάτων στην 

AD του σκύλου. Δεν έχει αποδειχθεί η υπεροχή ενός συγκεκριµένου θεραπευτικού 

πρωτοκόλλου µε ASIT σε σύγκριση µε εναλλακτικές ανοσοθεραπείες (παραδοσιακή, 

επιθετική, χαµηλής δοσολογίας). Στην ASIT η συχνότητα των εγχύσεων και ο 

απαιτούµενος όγκος πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα µε το περιστατικό έχοντας 

ως βάση την βελτίωση της κλινικής εικόνας του ζώου και την πιθανή εµφάνιση 

ανεπιθύµητων ενεργειών. Λόγω καθυστέρησης στην εκδήλωση του ευεργετικού 

θεραπευτικού αποτελέσµατος στην ASIT, πρέπει να χορηγούνται αντιφλεγµονώδη 

φάρµακα για κάποιο χρονικό διάστηµα ή για όσο χρειαστεί προκειµένου να 

διατηρηθεί η καλή ποιότητα ζωής του σκύλου µέχρι την τελική αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της ASIT (βλέπε τις παραπάνω παραγράφους). Επειδή το 

ευεργετικό αποτέλεσµα της ASIT ενδέχεται να µην εκδηλωθεί τους επόµενους µήνες, 

η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται για ένα τουλάχιστον χρόνο προκειµένου να 

αξιολογηθεί σωστά η αποτελεσµατικότητά της. Δεν υπάρχει όµως ακόµα οµοφωνία 

µεταξύ των εµπειρογνωµόνων για το αν η ASIT θα πρέπει να συνεχίζεται ή όχι για το 

υπόλοιπο της ζωής των ατοπικών σκύλων [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες 

Η τροποποιητική αξία της ASIT στη θεραπεία της AD τους σκύλου εξακολουθεί να 

ενισχύεται από τα αποτελέσµατα µελετών (οι περισσότερες χωρίς µάρτυρες) στις 

οποίες διαπιστώθηκε το λιγότερο µέτρια αποτελεσµατικότητα (SOR B). Έχει 

αποδειχθεί, αν και σε περιορισµένη έκταση, ότι η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία (SLIT) 

και η ανοσοθεραπεία εφόδου (“rush”) είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές για τη 

θεραπεία των ατοπικών σκύλων (SOR C). Στους περισσότερους από τους ατοπικούς 

σκύλους µε την ASIT, συνήθως απαιτείται πολυετής θεραπεία αν και, πρέπει να 

καταβάλλεται προσπάθεια για τη µείωση της συχνότητας έγχυσης ή ακόµα και τη 

διακοπή της ανοσοθεραπείας σε ζώα µε παρατεταµένη ασυµπτωµατική κατάσταση 

(SOR C).  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή µεθοδολογία για την ενδοδερµική δοκιµή 

µε διάφορα αλλεργιογόνα αλλά και την IgE ορολογική δοκιµή βάση των οποίων 



επιλέγονται τελικά τα αλλεργιογόνα για την ASIT. Υπάρχει ολοένα και µεγαλύτερη 

βεβαιότητα ότι τα αποτελέσµατα των διαφόρων ορολογικών δοκιµών ποικίλλουν 

σηµαντικά µεταξύ των διαφόρων εργαστηρίων (SOR C). Συνεπώς, η συγκεκριµένη 

συνταγογράφηση της ανοσοθεραπείας αναµένεται να ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ 

των εργαστηρίων στα οποία γίνονται οι ορολογικές εξετάσεις (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίζονται οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Σε πρόσφατη µελέτη, όπου συγκρίθηκαν τα αποτελέσµατα των ορολογικών δοκιµών 

από τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια, οι διαφορές ήταν σηµαντικές, γεγονός που 

σίγουρα επηρεάζει τις οδηγίες για ASIT (QOE 3) [28]. Δεν υπάρχει επίσης κοινά 

αποδεκτή µεθοδολογία ως προς την ενδοδερµική δοκιµή µε διάφορα αλλεργιογόνα 

ακόµη και µεταξύ των ειδικών επιστηµόνων που εργάζονται στην ίδια γεωγραφική 

περιοχή [59].  

Παρά τους σηµαντικούς αυτούς περιορισµούς στις δοκιµές µε αλλεργιογόνα, σε 

διαδικτυακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 1/3 των ιδιοκτητών ατοπικών σκύλων στους 

οποίους είχε γίνει ανοσοθεραπεία για 5-10 χρόνια, αξιολογήθηκε ως «πολύ ή 

εξαιρετικά πολύ αποτελεσµατική» (QOE 2) [15]. Επιπλέον, το 50% περίπου των 

σκύλων στους οποίους η ASIT συµπεριλαµβανόταν στο αντιαλλεργικό θεραπευτικό 

σχήµα, τα συµπτώµατα της AD υποχώρησαν τελείως, χωρίς να χρειαστεί να γίνει και 

άλλου είδους θεραπεία [15]. Σε αναδροµική επίσης έρευνα µε ιδιοκτήτες ατοπικών 

σκύλων που είχαν υποβληθεί σε  ASIT για ένα ή περισσότερα χρόνια, βρέθηκε ότι 

στα 2/3 των ζώων αυτών, η αποτελεσµατικότητά της αξιολογήθηκε από 

«ικανοποιητική ως εξαιρετική» (QOE 2) [60].  

Σε πιλοτική και χωρίς µάρτυρες µελέτη µε µικρό αριθµό ατοπικών σκύλων που ήταν 

ευαισθητοποιηµένοι στα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού και υποβλήθηκαν σε SLIT, 

διαπιστώθηκε ότι η  κλινική εικόνα και οι µεταβολές των ειδικών προς τα ακάρεα 

IgG και IgE βελτιώθηκαν στους περισσότερους σκύλους (QOE 2) [61]. Σε 

µεγαλύτερη αναδροµική µελέτη µε SLIT σε σκύλους ευαισθητοποιηµένους σε 

ακάρεα και γύρες διαπιστώθηκε ότι στο 60% των ζώων που τελικά αξιολογήθηκαν 

και στα µισά από εκείνα στα οποία είχε προηγηθεί η ASIT (QOE 2), αλλά είχε 

αποτύχει να δώσει θετικό αποτέλεσµα ανταποκρίθηκαν από καλά ως εξαίρετα [62].  

Τέλος, σε µελέτη χωρίς µάρτυρες και µε µικρό αριθµό ατοπικών σκύλων 

εφαρµόστηκε η ASIT εφόδου, και στην οποία, ως  ανοσοενισχυτικό, 



χρησιµοποιήθηκε το αλουµίνιο διαπιστώθηκε  σηµαντική µείωση της έντασης του 

κνησµού και της βαθµολογίας του φαρµάκου ύστερα από ένα χρόνο θεραπείας (QOE 

2) [63].  

c.4. Εφαρµογή της µη ειδικής ανοσοθεραπείας  

Περίληψη των οδηγιών του 2010  

Πρόκειται για νέα παράγραφο που δεν περιλαµβάνεται στις οδηγίες του 2010 [1].  

Επικαιροποιηµένες (2015) οδηγίες  

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν 

χρησιµοποίηση των per os προβιοτικών ως µη ειδική ανοσοθεραπεία για τη πρόληψη 

ή τον κλινικό έλεγχο της AD του σκύλου (SOR C).  

Στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι επικαιροποιηµένες οδηγίες  

Η πριν και µετά τη γέννηση έκθεση των κουταβιών στο προβιοτικό στέλεχος GG 

(Culturelle HS, Culturelle) του Lactobacillus rhamnosus είχε παρατεταµένο 

προληπτικό αποτέλεσµα σε σκύλους που ευαισθητοποιήθηκαν πειραµατικά στα 

ακάρεα της σκόνης τους σπιτιού (QOE 3) [64]. Το εν λόγω όµως per os προβιοτικό, 

δεν ήταν αποτελεσµατικό για τη θεραπεία ή την πρόληψη εκδήλωσης των 

συµπτωµάτων σε σκύλους µε τη φυσική µορφή της AD.  

Συµπέρασµα  

Στις επικαιροποιηµένες αλλά περιορισµένου χαρακτήρα οδηγίες αναφορικά µε τη 

θεραπεία της AD του σκύλου, που προέκυψαν ύστερα από την οµόφωνη γνώµη 

εµπειρογνωµόνων από όλο τον κόσµο επισηµαίνεται για ακόµη µια φορά, όπως 

εξάλλου και στη πρώτη έκδοση των οδηγιών [1], ότι η θεραπεία είναι ξεκάθαρα 

πολυπαραγοντική αλλά θα πρέπει να είναι συνδυαστική ώστε να επιτυγχάνεται 

σίγουρο και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Δίνεται, επιπλέον, έµφαση στο ότι η 

θεραπεία πρέπει να είναι εξατοµικευµένη ανάλογα µε το στάδιο της εξέλιξης της AD, 

το βαθµό έντασης και την κατανοµή των δερµατικών αλλοιώσεων. Στους 

κτηνιάτρους υπενθυµίζεται ότι πρέπει να αξιολογούν την κάθε κατάσταση που 

προκύπτει και να συζητούν µε τους ιδιοκτήτες το ευεργετικό αποτέλεσµα της 

καθεµιάς από τις προτεινόµενες θεραπευτικές παρεµβάσεις, τις παρενέργειες, την 

ευκολία χορήγησης των φαρµάκων και τέλος, το κόστος τόσο στη µονοθεραπεία όσο 



και στη συνδυαστική θεραπεία. Σε τελική ανάλυση, και πριν από το σχεδιασµό της 

οποιασδήποτε αντιαλλεργικής θεραπείας, πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η 

ποιότητα ζωής του σκύλου αλλά και των ιδιοκτητών του, αλλά και οι προτιµήσεις 

των τελευταίων.  

Συντοµογραφίες  

AD: ατοπική δερµατίτιδα  

RCT: µελέτη τυχαιοποιηµένη και µε οµάδα µαρτύρων  
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ICADA (Διεθνής Επιτροπή για τη µελέτη των Αλλεργικών Παθήσεων των Ζώων) 

Θεραπεία της Ατοπικής Δερµατίτιδας του Σκύλου. Περιληπτική αφήγηση των 

Οδηγιών του 2015. 

Εισαγωγικό σηµείωµα: Η οποιαδήποτε µονοθεραπεία είναι µάλλον απίθανο να δώσει 

από µόνη της θεραπευτικό αποτέλεσµα στην AD του συγκεκριµένου σκύλου. Οι 

κτηνίατροι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο συνδυασµός των διαφόρων 

θεραπευτικών επιλογών φαίνεται ότι βελτιώνει το θεραπευτικό αποτέλεσµα ενώ 

ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το κόστος και τις παρενέργειες των χρησιµοποιούµενων 

φαρµάκων.  

1. Αντιµετώπιση των εξάρσεων στην AD του σκύλου 

a. Επισήµανση και αποφυγή των υποκείµενων αιτίων  

i. Στοχοποίηση και εξουδετέρωση, εφόσον είναι φυσικά δυνατόν, των 

αλλεργιογόνων ουσιών που συνήθως προκαλούν τις εξάρσεις στην AD 

(ψύλλοι, τροφικά και περιβαλλοντικά αλλεργιογόνα) 

ii. Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής θεραπείας εφόσον έχουν εκδηλωθεί 

συµπτώµατα από το δέρµα ή τα αυτιά εξαιτίας της βακτηριδιακής ή της 

ζυµοµυκητιακής λοίµωξης. 

b. Βελτίωση της υγιεινής και φροντίδας του δέρµατος και του τριχώµατος 

i. Μπάνια µε µη ερεθιστικά σαµπουάν  

c. Μείωση του βαθµού έντασης του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων 

µε τη χρήση φαρµάκων 

i. Θεραπεία µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή στις εντοπισµένες, ιδιαίτερα, 

αλλοιώσεις και για όσο χρειαστεί προκειµένου να ελεγχθούν τα συµπτώµατα 

της AD.  

ii. Θεραπεία µε per os γλυκοκορτικοειδή ή οκλασιτινίβη, ιδιαίτερα όταν οι 

αλλοιώσεις είναι γενικευµένες ή βαριές και για όσο χρειαστεί προκειµένου να 

ελεγχθούν τα συµπτώµατα της AD. 

2. Θεραπεία της χρόνιας ατοπικής δερµατίτιδας του σκύλου 

a. Ταυτοποίηση και αποφυγή των παραγόντων που ευνοούν τις κλινικές εξάρσεις. 

i.  Δοκιµή µε υποαλλεργική τροφή και στη συνέχεια η δοκιµή πρόκλησης σε 

σκύλους µε µη εποχικά συµπτώµατα.  



ii.  Εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής αντιψυλλικής αγωγής σε περιοχές που 

υπάρχουν ψύλλοι 

iii.  Ενδοδερµική δοκιµή µε συγκεκριµένα αλλεργιογόνα ή/και IgE ορολογική 

δοκιµή για την ταυτοποίηση των αλλεργιογόνων εκείνων του περιβάλλοντος 

που θα µπορούσαν να προκαλέσουν κλινική έξαρση στην AD. 

iv.  Πιθανή λήψη προληπτικών µέτρων για τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού ή 

άλλων αλλεργιογόνων ουσιών εφόσον φυσικά υπάρχει συγκεκριµένος λόγος ή 

δυνατότητα. 

v. Αξιολόγηση της αντιµικροβιακής θεραπείας όταν υπάρχουν αλλοιώσεις στο 

δέρµα και τα αυτιά που υποδηλώνουν βακτηριδιακή λοίµωξη ή 

βακτηριδιακή/ζυµοµυκητιακή υπερανάπτυξη. 

b. Βελτίωση της υγιεινής και φροντίδας του δέρµατος και του τριχώµατος 

i. Μπάνια µε µη ερεθιστικά ή αντισµηγµατορροϊκά/αντιµικροβιακά σαµπουάν, 

ανάλογα µε το είδος των υφιστάµενων δερµατικών αλλοιώσεων. 

ii. Ενίσχυση της τροφής µε απαραίτητα λιπαρά οξέα  

c. Μείωση της έντασης του κνησµού και των δερµατικών αλλοιώσεων µε 

φάρµακα ή βιολογικά προϊόντα 

i. Θεραπεία µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή, per os κυκλοσπορίνη ή/και 

οκλασιτινίβη ή ενέσιµες ιντερφερόνες (εφόσον υπάρχει πρόσβαση), ιδιαίτερα 

όταν οι αλλοιώσεις είναι εκτεταµένες ή βαριές, και για όσο χρειαστεί, 

προκειµένου να ελεγχθούν τα συµπτώµατα. Τα παραπάνω φάρµακα δεν πρέπει 

να συνδυάζονται στη µακροχρόνια θεραπεία προκειµένου να µειωθεί ο 

κίνδυνος ανοσοκαταστολής.    

ii. Θεραπευτική δοκιµή µε αντιϊσταµινικά και EFA επειδή µειώνουν τη δοσολογία 

των γλυκοκορτικοειδών στη µακροχρόνια θεραπεία.  

d. Εφαρµογή των στρατηγικών που προλαµβάνουν την υποτροπή των 

συµπτωµάτων  

i. Αποφυγή των γνωστών παραγόντων που ευνοούν την έξαρση των 

συµπτωµάτων της AD και έχουν ήδη αναφερθεί.  

ii. Πιθανή προληπτική αγωγή µε τοπικά γλυκοκορτικοειδή, εφόσον και αν το 

επιτρέπουν οι συνθήκες.  

iii. Ανοσοθεραπεία µε τα υπεύθυνα, για το κάθε ζώο, αλλεργιογόνα, εφόσον 

µπορεί να γίνει. Η ανοσοθεραπεία µπορεί να γίνει παράλληλα µε τις παραπάνω 



θεραπευτικές επιλογές σε µια προσπάθεια να αποκατασταθεί η διαταραγµένη 

ανοσοαπάντηση σε µακροχρόνια βάση.  

 


