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REZUMAT
Sindromul metabolic capătă proporţii la nivel mondial. Criteriile de diagnostic pot diferi în funcţie de ţară 

(la om) şi în funcţie de specie (la animal). Există o necesitate la nivel global de a reglementa criteriile de dia-
gnostic ale sindromului metabolic
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ABSTRACT
Metabolic syndrome is an increasingly recognised problem worldwide. The diagnostic criteria may vary 

from country to country and between humans and animals. It is therefore essential to have a globally regulat-
ed diagnostic criteria for both animals and humans.
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În medicina umană, sindromul metabolic 
(SM) a devenit un subiect de interes în ultimii 
ani, prin asocierea cu diabetul zaharat de tip II și 
cu bolile cardiovasculare. Sindromul metabolic 
nu este o afecţiune de sine stătătoare, ci un cu-
mul de factori de risc ce predispun la apariţia 
diabetului și bolilor cardiace ischemice (Fig. 1). 
În medicina veterinară, sindromul metabolic 
este bine cunoscut și definit la ecvine, însă cer-
cetătorii și medicii abia încep să definească un 
sindrom similar la câine, denumit variabil sin-
drom metabolic sau disfuncţie metabolică aso-
ciată obezităţii.

Prin incidenţa crescută a obezităţii, crește 
frecvenţa sindromului metabolic la om.

Prevalenţa sindromului metabolic la om dife-
ră în funcţie de aria geografică și de vârstă. Pre-
valenţa în populaţia mexicană (peste 65 ani) a 
fost 72,9%, iar componentele au avut următoa-
rea dispunere: hipertensiune 92,4%, hipertrigli-
ceridemie 77,8%, HDL colesterol scăzut 77,1%, 
hiperglicemie 71,1%, obezitate centrală 65,4% 
(2).

La câine putem, de asemenea, discuta des-
pre o „epidemie a obezităţii“ în ţările dezvolta-
te, în care animalele de companie au un stil de 
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viaţă asemănător cu al proprietarului. Și la ani-
malele de companie obezitatea se datorează 
unui complex de factori, aceștia incluzând dieta, 
nivelul de activitate fizic, factori de comporta-
ment, factori genetici, factori socio-economici, 
factori de mediu, metabolici și factori depen-

FIGURA 1. (a) Diagrama simplificată a componentelor sindromului metabolic (SM) şi a relaţiei acestuia cu accidentul 
vascular cerebral (AVC) şi infarctul miocardic, cele mai frecvente cauze ale morţii la om. (b) Elemente ale SM ce pot fi 
identificate la câine, specie la care nu au putut fi demonstrate aceleaşi corelaţii între diferitele etiologii şi entităţi patologice. 
Săgeţile îngroşate indică efecte puternice, cele subţiri indică efecte rare sau minore. Săgeţile discontinue reprezintă efecte 
ce nu au fost demonstrate încă. Chenarele groase indică afecţiuni comune, iar cele subţiri, patologii rare.
După Verkest KR, 2014 1

denţi de microbiom (3). În cele ce urmează, vom 
analiza literatura de specialitate, urmărind com-
parativ omul și câinele.

Federaţia Internaţională pentru Diabet defi-
nește criteriile de diagnostic ale sindromului 
metabolic astfel: prezenţa obezităţii centrale și a 
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doi dintre următorii patru factori: nivel sanguin 
al trigliceridelor crescut (≥150 mg/dl (1,7 
mmol/l) sau tratament specific pentru această 
modificare biochimică); colesterol HDL scăzut 
–<40 mg/dl (1,03 mmol/l) la bărbat și <50 mg/dl 
(1,29 mmol/l) la femei, sau tratament specific 
pentru reducerea colesterolemiei; tensiune ar-
terială crescută (TA sistolică ≥ 130 mm Hg sau 
diastolică ≥ 85 mm Hg sau tratament pentru hi-
pertensiune diagnosticată anterior); glucoză se-
rică sau plasmatică bazală (dupa o perioadă de 
post de cel puţin 8 ore) ≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l) 
sau diabet zaharat de tip II diagnosticat anterior 
(4). 

Fiecare dintre criteriile de diagnostic are un 
anumit impact asupra calităţii vieţii (5).

La câine, criteriile propuse pentru încadrarea 
în sindrom metabolic au fost adaptate după cri-
teriile Federaţiei Internaţionale pentru Diabet, 
incluzând încadrarea într-o categorie de obezi-
tate de 7-9 (utilizând un sistem de evaluare cor-
porală cu 9 trepte (Fig. 2) (6) alături de prezenţa 
a minimum doi dintre următorii factori: tensiu-
nea arterială sistolică > 160 mmHg, colesterol 
total CHOL > 300 mg/dl (7,8 mmol/l), trigliceri-
de TG > 200 mg/dl (2,3 mmol/l) și glicemia > 100 
mg/dl (5,6 mmol/l) sau diabet zaharat diagnos-
ticat anterior, valori măsurate după o perioadă 
de post de 8-12 ore (1,7,8). Alţi autori propun 
alte criterii: BCS > 3,5 (folosind un sistem cu 5 
trepte) alături de două dintre următoarele: cri-
terii: glicemie ≥ 120 mg/dl, dislipidemie, alani-
naminotransferaza ALT ≥ 100 UI/l și confirmă 
diagnosticul prin măsurarea insulinemiei (≥ 2,5 
ng/ml) (9). Dislipidemia este diagnosticată prin 
prezenţa a două dintre următoarele trei modifi-

cări: TG ≥ 165 mg/dl sau CHOL ≥ 200 mg/dl sau 
acizi grași neesterificaţi NEFA ≥ 1,5 mEq/l (8). 
Unii autori denumesc echivalentul SM la câine 
ca disfuncţie metabolică asociată obezităţii (7).

La om, sindromul metabolic cuprinde obezi-
tate centrală, toleranţă alterată la glucoză sau 
diabet, hipertensiune arterială și dislipidemii 
(3). Criteriul de bază, obezitatea centrală, este 
definită la om ca fiind circumferinţa taliei de 
peste 90 cm la bărbat și 80 cm la femeie sau in-
dice de masă corporală > 30 kg/m² (4, 10). La 
câine, având în vedere variaţia genetică și varia-
bilitatea fenotipică, criteriul obezităţii centrale 
este înlocuit cu un sistem de evaluare corporală 
denumit „Body Condition Score“ (BCS), cu 9 
trepte descrise în detaliu (Fig. 2), de la subpon-
deralitate severă la obezitate morbidă. Determi-
narea scorului corporal la câine are o importan-
ţă deosebită pentru monitorizarea stării de 
sănătate a câinilor; astfel, acordarea unui scor 
corporal este utilă pentru a aprecia dacă greuta-
tea câinelui este adecvată în raport cu talia și 
rasa din care face parte, dacă prezintă și alte 
afecţiuni subclinice și schimbări ale statusului 
nutriţional, dacă există modificări ce pot condu-
ce către obezitate sau creșterea ponderală este 
patologică (12). Tvarijonaviciute et al. au investi-
gat modificările survenite în urma pierderii în 
greutate la câine și au identificat îmbunătăţirea 
procentului de grăsime în corp, scăderea tensiu-
nii arteriale sistolice, scăderea valorilor lipidelor 
plasmatice și a insulinemiei, alături de creșterea 
valorii adiponectinei (7). Din păcate, în practica 
veterinară curentă nu este fezabilă determina-
rea valorilor adiponectinei și a insulinei în sânge 
în scop de monitorizare.

FIGURA 2. Scorul corporal la câine, după Nestlé Purina şi AAHA (6, 11).

BCS = 1 Coaste, vertebre lombare, oase pelvine şi toate proeminenţele osoase evidente de la distanţă. Nu se poate 
observa grăsime corporală; pierderea evidentă a masei musculare. BCS=2 Coastele, vertebrele lombare şi oasele pelvine 
sunt uşor vizibile; nu se evidenţiază o grăsime palpabilă, ci doar unele dovezi ale altor proeminenţe osoase. BCS=3 Coaste 
vizibile, cu reducerea grăsimii. Proeminenţele vertebrelor lombare şi ale oaselor pelvine, pierderea evidentă a masei 
musculare. BCS=4 Coaste uşor palpabile, cu un strat minim de grăsime ce le înconjoară, talia evidentă din spate. BCS=5 
Coaste uşor palpabile fără grăsime înconjurătoare; talie uşor vizibilă în spatele coastelor; abdomen supt. BCS=6 Coaste 
palpabile cu o uşoară acoperire cu grăsime. Talia şi abdomenul sunt evidente doar privind din spatele animalului. BCS=7 
Coaste palpabile cu dificultate, strat consistent de grăsime înconjurătoare, depozite adipoase evidente în zona lombară şi 
la baza cozii; talia abia vizibilă. BCS=8 Coatele nu pot fi palpate decât printr-o presiune semnificativă, din cauza stratului 
abundent de grăsime. Depozite masive de grăsime şi distensie abdominală. BCS=9 Depozite masive de grăsime la nivelul 
toracelui, gâtului, membrelor şi oaselor pelvine. Distensie abdominală evidentă.
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Hipertensiunea arterială (HTA) este definită 
ca valori ale tensiunii arteriale sistolice de peste 
160 mmHg sau tratament instituit pentru aceas-
ta (7, 4) și are la câine, ca și la om, efecte dăună-
toare asupra rinichilor (de ex., boală renală pro-
gresivă), sistemului cardiovascular (ex. insu-
ficienţă cardiacă), ochilor (ex. leziuni retiniene și 
coroidale) și sistemului nervos central (ex. ence-
falopatie hipertensivă) (7,13). Spre deosebire 
de om, la care, în 95% dintre cazuri, hipertensi-
unea arterială este esenţială sau idiopatică, la 
câine, aceasta este – de cele mai multe ori – se-
cundară unei alte afecţiuni (14), principala din-
tre acestea fiind insuficienţa renală cronică, ală-
turi de hipertiroidism, diabet zaharat, hiper-
adrenocorticism, feocromocitom și hiperaldost-
eronism (14,13). Alte cauze sunt administrarea 
de medicamente care pot crește TA, precum 
glucocorticozii, ciclosporina, fenilpropanolami-
na și eritropoietina (14). Studiile realizate până 
acum au arătat că animalele supraponderale și 
obeze, prin inflamaţie cronică și rezistenţă vas-
culară periferică determinate de obezitate 
(15,16), au TA crescută, însă – în majoritatea ca-
zurilor – nu la un nivel manifestat clinic, discu-
tându-se în majoritatea cazurilor de creșteri in-
sesizabile de 5 mmHg, dar și de creșteri de peste 
20 mmHg (1). Câinii obezi pot avea, ca și oame-
nii, hipertrofie ventriculară stângă, în special a 
septumului interventricular, reversibilă prin slă-
bire (1,17), dar și disfuncţie pulmonară, hiper-
tensiune pulmonară și hipertrofie ventriculară 
dreaptă (16). 

Dislipidemiile, definite ca valori sanguine ale 
trigliceridelor TG > 200 mg/dl (2,3 mmol/l) și ale 
colesterolului total CHOL > 300 mg/dl (7,8 
mmol/l), figurează ca unic factor sau ca factori 
multipli ai SM, în funcţie de autor (6,1,7); la 
acestea, se pot adăuga și acizii grași neesterifi-
caţi NEFA ≥ 1.5 mEq/l (8). Unele studii diferenţi-
ază între colesterolul HDL, LDL și VLDL; la câine, 
80% din colesterolul total se găsește sub formă 
de colesterol HDL (1). Faţă de om, la care obezi-
tatea determină o creștere a colesterolului LDL 
și o scădere a HDL-c, la câinele obez, acestea 
cresc concomitent, astfel încât poate fi utilizat 
ca parametru colesterolul total (7). Câinii par să 
fie mai puţin predispuși la ateroscleroză datorită 
compoziţiei lipoproteinelor și a metabolismului 
acestora, însă, atunci când apare spontan sau 
este indusă experimental, boala se asociază cel 
mai frecvent hipercolesterolemiilor determina-
te de endocrinopatii (de ex., hipotiroidism sau 
diabet zaharat) (18). Câinii obezi pot prezenta 
creșteri ale colesterolului (chilomicroni, VLDL și 

HDL) și ale trigliceridelor, fie consecutiv unei 
afecţiuni primare (foarte rar), fie secundar, prin 
cauze precum alimentaţia hiperlipidică, hipoti-
roidismul, diabetul zaharat, pancreatita acută, 
hiperadrenocorticismul, anorexia sau înfometa-
rea, secundar unor afecţiuni hepatice (colesta-
za; hepatita cronică), boli renale (ex. sindrom 
nefrotic) sau administrarea anumitor substanţe 
(corticosteroizi) (1,18,19). 

Hipertrigliceridemia și hipercolesterolemia 
se asociază neexclusiv cu ateroscleroza, aceasta 
apărând la căine și în absenţa acestora și a en-
docrinopatiilor, printr-un mecanism neelucidat 
încă (21,22). Într-un studiu retrospectiv asupra a 
30 de câini cu ateroscleroză confirmată prin exa-
men histopatologic post-mortem, 77% dintre 
indivizi aveau o afecţiune endocrină, iar restul 
nu prezentau nici un semn al unei astfel de boli, 
4/7 având chiar colesterolul seric în limite nor-
male; doar 8 dintre cei 30 erau obezi (21). În 
același studiu, ateroscleroza a fost înregistrată 
în diferite organe, însă cu precădere la nivelul 
arterelor coronare (66%), al vascularizaţiei glan-
dei tiroide, rinichilor, aortei, splinei și altele (21). 
Întrucât prevalenţa aterosclerozei la câine este 
extrem de redusă, iar obezitatea nu se asociază 
întotdeauna cu dislipidemii, nu putem identifica 
aceleași relaţii de interdeterminare ca în cazul 
sindromului metabolic la om (Fig. 1). Totuși, pu-
tem afirma că afecţiunile cu componentă meta-
bolică, printre ele numărându-se și factori ai 
SM, pot determina, atunci când depășesc rezis-
tenţa înnăscută a câinelui, ateroscleroză și disli-
pidemii. Una dintre cauze este schimbarea stilu-
lui de viaţă cu unul similar stăpânului, la care 
metabolismul de carnivor nu se poate adapta 
dincolo de anumite limite.

Hiperglicemia, definită ca valori de peste > 
100 mg/dl (5,6 mmol/l) sau diabet zaharat dia-
gnosticat anterior, este o altă componentă dis-
cutabilă a SM în cazul câinelui, pornind chiar de 
la valoarea glicemiei de 100 mg/dl, care pentru 
unii autori este cuprinsă în limite fiziologice 
chiar după o perioadă de înfometare, aceștia 
preferând să considere hiperglicemie o valoare 
de peste 120 mg/dl, pe care o fixează ca limită 
superioară (7, 8). Cea mai frecventă formă de 
diabet la câine este diabetul zaharat de tip I, la 
momentul diagnosticului majoritatea indivizilor 
fiind insulino-dependenţi. Obezitatea nu poate 
fi incriminată ca o cauză a diabetului la câine, 
acesta fiind determinat de un deficit de insulină, 
ea intervenind însă prin fenomenul rezistenţei 
la insulină ce complică managementul bolii (23). 
Kolka et al. (24) au realizat un studiu pe câini an-
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esteziaţi menţinuţi la o glicemie de 100 mg/dl 
(normoglicemie) și 120 mg/dl (hiperglicemie 
moderată). Acestora li s-a inoculat insulină in-
tramuscular într-unul dintre membrele posteri-
oare, celălalt servind drept control, apoi au fost 
preluate probe de sânge și limfă, observându-se 
că, în cazul animalelor cu hiperglicemie, difuzia 
insulinei în spaţiul interstiţial a fost împiedicată, 
reducându-se preluarea glucozei în celule prin 
efectul insulinei, faţă de animalele normoglice-
mice, la care valoarea insulinei în limfă la nivelul 
membrului a crescut (24). Glicemia este crescu-
tă în cazul câinilor obezi, atât după 12 ore fără 
hrană, cât și postprandial, în comparaţie cu ani-
male normoponderale și în ciuda unei insuline-
mii mai ridicate (25), însă valorile nu depășesc 
de cele mai multe ori limita superioară a inter-
valului fiziologic. Totuși, un studiu realizat pe 
câini care au fost supuși unei pancreatectomii 
parţiale a demonstrat că o glicemie susţinută de 
peste 250 mg/dl are efecte toxice asupra celule-
lor β pancreatice, determinând apariţia diabe-
tului zaharat de tip II (25).

În cazul omului, afectarea cutanată asociată 
frecvent sindromului metabolic este psoriazisul.

Relaţia dintre psoriazis și sindromul metabo-
lic este, probabil, bidirecţională, cu psoriazisul 
care favorizează sindromul metabolic și sindro-
mul metabolic care predispune la psoriazis 
(26,27).

La animale, până acum, au fost doar modele 
induse de psoriazis, în schimb, alte afecţiuni cu-
tanate care au echivalent în patologia umană 
pot fi diagnosticate.

Leziunile cutanate în leishmanioza canină 
(CanaL) sunt diverse, incluzând dermatită exfoli-
ativă (scoame psoriaziforme), ulcerativă, nodu-
lară și papulară (28).

Dermatita atopică afectează pâna la 10% 
dintre câini și, asemenea formei umane a bolii, 
se caracterizează prin prurit și erupţii cutanate, 

putându-se croniciza și având recăderi acute ale 
manifestărilor cutanate (29).

DISCUŢII

La om, sindromul metabolic însumează o se-
rie de factori de risc ce predispun la apariţia bo-
lii cardiace ischemice și a diabetului, cauze sem-
nificative de deces prin accident vascular. La 
câine, nu putem însă demonstra aceste corelaţii 
și interdependenţe în patogeneza acelorași 
afecţiuni și nu putem identifica un sindrom bine 
definit, ci, mai degrabă, disfuncţii metabolice 
asociate obezităţii. Spre deosebire de medicina 
umană, în medicina veterinară lipsesc posibilită-
ţile de a realiza studii de anvergură la standarde 
corespunzătoare, iar cercetările suferă din cau-
za numărului mic de pacienţi incluși în studii. 
Totuși, putem prelua din medicina umană sem-
nalul de alarmă care trebuie tras la identificarea 
unui pacient ce se află într-una sau mai multe 
dintre categoriile de risc identificate pentru a-l 
putea trata și monitoriza în ansamblu, interdis-
ciplinar și nu secvenţial. Totodată, din experien-
ţa noastră, pacienţii canini și felini dezvoltă de 
multe ori o patologie comună cu a stăpânilor, 
din cauza condiţiilor de viaţă similare, iar identi-
ficarea unei patologii metabolice la unul dintre 
membrii familiei poate fi un bun prilej de a dia-
gnostica precoce o afecţiune a altuia. 

CONCLUZII

Necesitatea uniformizării criteriilor de diagnos-
tic în sindromul metabolic atât la om, cât și la câi-
ne este evidentă. Până la urmă, conceptul de „One 
world, one health, one medicine“ (O lume, o sănă-
tate, o medicină), care evidenţiază interdepen-
denţa dintre mediu, animale și om și pune accent 
pe nevoile celor dintâi pentru binele celui din 
urmă, este mult mai palpabil decât ne imaginăm.
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