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Essential unsaturated fatty acids (n3 and n6) have been 
widely used in the treatment of atopic dermatitis for 
more than 25 years. Their clinical significance has so far 
been proved in about twenty studies (1-3). Currently, 
essential unsaturated fatty acids are widely used in the 
treatment of atopic dermatitis in dogs (7, 9). They inhi-
bit the synthesis of LBT4 by re-balancing the hydrolipid 
barrier on the whole surface of the dog’s skin. Polyunsa-
turated fatty acids are components of cell membranes; 
their oxidation contributes to the formation of prosta-
glandins and leukotrienes, two eicosanoids which take 

Od ponad 25 lat niezbędne nienasycone kwasy tłuszczo-
we (n3 i n6) są powszechnie stosowane w leczeniu ato-
powego zapalenia skóry. Ich kliniczne znaczenie wyka-
zano, jak do tej pory, w około dwudziestu publikacjach 
naukowych (1-3). Obecnie niezbędne nienasycone kwa-
sy tłuszczowe są szeroko stosowane w leczeniu atopii 
u psów (7, 9). Hamują one syntezę LBT4 poprzez od-
budowywanie równowagi funkcjonowania bariery wod-
no-lipidowej na całej powierzchni skóry psów. Wielo-
nienasycone kwasy tłuszczowe są składnikami błon 
komórkowych; ich utlenianie wpływa na powstawanie 

Streszczenie
Celem badania była ocena skuteczności działania preparatu Veto-
Skin® u psów z atopowym zapaleniem skóry, żywionych taką samą 
dietą. Grupę kontrolną stanowiło 10 psów spełniających te same 
kryteria co grupa badawcza. Wszyscy pacjenci otrzymywali jedną 
kapsułkę preparatu VetoSkin® na 10 kg masy ciała. Ocena kliniczna 
zmian została przeprowadzona w dniu 0., w dniach: 30., 60. i 90. ba-
dania. Do oceny użyto systemu CADESI 03 oraz PVAS (Pruritus Visual 
Analog Scale). Badanie trwało trzy miesiące. 

Słowa kluczowe
atopowe zapalenie skóry, atopia, suplementacja niezbędnych 
kwasów tłuszczowych, kwas eikozapentaenowy, kwas gamma-
-linolenowy

Abstract
The aim of this trial was to evaluate the clinical effect of VetoSkin® 
supplementation in dogs with atopic dermatitis fed the same diet. 
The control group consisted of 10 dogs selected to meet the same 
criteria as the trial group. All patients were given one capsule of Veto-
Skin® per 10 kg body weight. Clinical examination was made on the 
day 0, 30, 60 and 90. The CADESI 03 and PVAS (Pruritus Visual Ana-
log Scale) scoring systems were used to evaluate the results during 
the three month trial. 
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prostagladyn i leukotrienów, dwóch eikosanoidów, któ-
re biorą udział w tworzeniu się stanu zapalnego. Kwasy 
eikozapentaenowy (omega-3) i gamma-linolenowy (ome-
ga-6) uczestniczą w metabolizmie kwasu arachidonowe-
go, wchodząc we współzawodnictwo z takimi samymi 
enzymami, przez co zmniejszają produkcję eikozano-
idów zapalnych (np. PGE2, PGI1, LTB4), faworyzując 
w ten sposób produkcję eikozanoidów przeciwzapalnych 
(PGE1, PGE3, LT5). Kwas eikozapentaenowy znajduje 
się w oliwie z niektórych ryb, a kwas gamma-linoleno-
wy w największym stężeniu znajduje się w oleju z wie-
siołka i ogórecznika lekarskiego (4, 5, 7). 

Innym, nowym obszarem, który wymaga jeszcze do-
świadczeń naukowych, jest wykazanie skuteczności pre-
paratów zawierających niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe z innymi substancjami, takimi jak: witaminy, 
minerały czy kofaktory (7, 8). Wielu producentów i au-
torów uważa, że prawidłowe połączenie kilku substan-
cji maksymalizuje ich efekt i skuteczność (7). Brak jest 
jednak jeszcze badań dotyczących tego typu produktów. 
Nie zaprezentowano dotychczas kontrolowanych badań, 
które udowodniłyby tę skuteczność. W jednym z badań 
z podwójną ślepą próbą produkt zawierający wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe oraz kofaktory był mniej sku-
teczny od preparatu, który nie zawierał kofaktorów (10). 
Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań. 

Badany preparat VetoSkin® oprócz kwasów ome-
ga-3 i omega-6 zawiera również witaminy z grupy B oraz 
biotynę i cynk. Witaminy z grupy B są stale syntetyzo-
wane przez florę jelitową, ponieważ jednak są rozpusz-
czalne w wodzie, nie ulegają magazynowaniu. Dlatego 
niezbędna jest ich stała podaż. Niedobory witamin gru-
py B mogą być odpowiedzialne za powstawanie zmian 
skórnych. Zmiany takie są jednak mało specyficzne, 
a w rozpoznaniu różnicowym należy brać pod uwagę 
wiele innych chorób. Objawami klinicznymi w przypad-
ku niedoborów witamin z grupy B są: matowość włosa, 
łojotok suchy, wyłysienia okolicy twarzowej. Witami-
na B6 (pirydoksyna) bierze udział w metabolizmie wie-
lu składników odżywczych związanych z funkcjonowa-
niem włosa i skóry, np. przemian kwasu linolenowego 
w kwas arachidonowy, metioniny w cysteinę, a trypto-
fanu – w niacynę (wit. PP), czy też syntezie kwasu piko-
linikowego, koniecznego do przenikania cynku przez 
śluzówkę jelit (7, 8). 

Cynk jest integralnym składnikiem wielu metaloen-
zymów biorących udział w regulowaniu metabolizmu. 
Jest ważnym kofaktorem dla polimeraz RNA i DNA, 
szczególnie ważnym w przypadku szybko dzielących 
się komórek, takich jak naskórek. Cynk jest koniecz-
ny do biosyntezy kwasów tłuszczowych i bierze udział 
w metabolizmie witaminy A. Cynk jest konieczny do za-
pewnienia prawidłowych funkcji immunologicznych 

part in the development of inflammatory conditions. 
Both the eicosapentaenoic and gamma-linolenic acids 
(omega-3 and omega-6 respectively) participate in the 
metabolism of arachidonic acid by competing with the 
same enzymes, and thus reduce the production of in-
flammatory eicosanoids (e.g. PGE2, PGI1, LTB4). This, 
in turn, favours the production of anti-inflammatory 
eicosanoids such as PGE1, PGE3 or LT5. Eicosapenta-
enoic acid can be found in oil obtained from some fish 
and the highest concentration of gamma-linolenic acid 
is in oils from evening primrose and borage (4, 5, 7).

Preparations containing essential unsaturated fat-
ty acids combined with other substances such as vita-
mins, minerals or cofactors have been a relatively new 
area and further experiments are needed to evaluate 
their effectiveness (7, 8). Many producers believe that 
the right combination of a few substances will maximize 
their efficiency (7). So far, however, there are no studies 
concerning those types of products. No studies which 
would confirm that efficiency have yet been presented. 
In one study involving a double-blind trial the product 
containing polyunsaturated fatty acids and cofactors 
proved less effective than a product without cofactors 
(10). However, further research is needed. 

The analysed Vetoskin preparation contains ome-
ga-3 and omega-6 acids as well as B vitamins, biotin and 
zinc. B vitamins are constantly synthetized by the in-
testinal flora but as they are water-soluble, they are not 
stored in the body. Therefore, they have to be continu-
ously supplied. Deficiency in group-B vitamins may lead 
to skin conditions. Such conditions, however, are not 
very specific and other diseases should be taken into 
consideration in the process of differential diagnosis. 
Clinical symptoms of a B-group vitamin deficiency inclu-
de dull hair, dry seborrhea and hair loss on some facial 
areas. Vitamin B (pyridoxine) takes part in the metabo-
lism of many nutrients relating to the normal functio-
ning of hair and skin such as the transformation of lino-
leic acid into arachidonic acid, methionine into cysteine 
and tryptophan into niacin (vit. PP). It also participates 
in the synthesis of picolinic acid, crucial for zinc to pe-
netrate the intestinal mucosa (7, 8). 

Zinc is an integral part of many metalloenzymes which 
participate in regulating the metabolism. It is an im-
portant cofactor for the RNA and DNA polymerases 
and particularly important for fast dividing cells such 
as those of the epidermis. Zinc is essential for the bio-
synthesis of fatty acids and takes part in the metabo-
lism of vitamin A. Zinc plays a crucial role in ensuring 
the normal functions of the immune system and is also 
present in inflammatory reactions. The dermatological 
symptoms of zinc deficiency include: slow healing of wo-
unds, local erythema, patches of hair loss, crust and de-
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i bierze udział w reakcjach zapalnych. Dermatologicz-
nymi objawami niedoboru cynku są: opóźnione gojenie 
się ran, miejscowe obszary rumienia, wyłysienia, stru-
py i łuszczenie. Zmiany zwykle występują w miejscach 
narażonych na urazy – na połączeniach skórno-śluzów-
kowych, dystalnych odcinkach ciała i opuszkach pal-
cowych. Okrywa włosowa staje się matowa, często też 
pojawiają się infekcje bakteryjne i drożdżakowe. Diete-
tyczne niedobory cynku występują jednak rzadko (7). 
Biotyna (witamina H, witamina B7) stanowi koenzym kil-
ku różnych enzymów. Jest niezbędnym składnikiem en-
zymów – karboksylaz biotynozależnych. Karboksylazy 
są enzymami niezbędnymi w wielu ważnych reakcjach 
biochemicznych, np. w procesie tworzenia glukozy (glu-
koneogeneza), syntezy kwasów tłuszczowych, czy cyklu 
kwasu cytrynowego. Biotyna wspomaga również funk-
cję tarczycy oraz wpływa na właściwe funkcjonowanie 
skóry oraz włosów. Objawami niedoboru biotyny są za-
palenia skóry, pokrzywka i wyłysienia. Innymi objawa-
mi ogólnoustrojowymi mogą być podwyższony poziom 
cholesterolu oraz zmiany zapalne jelit. Ze względu na to, 
że biotyna może być syntetyzowana przez florę bakte-
ryjną, do jej niedoboru dochodzi bardzo rzadko, zwy-
kle pod wpływem innych czynników niż niedobór po-
karmowy. Do niedoborów biotyny dochodzi w czasie 
długotrwałej antybiotykoterapii, która często jest stoso-
wana w leczeniu powikłań bakteryjnych (ropowic) ato-
powego zapalenia skóry (1, 7, 9).

Materiał i metody 
Do badania wybrano 20 psów, które stanowiły grupę ba-
dawczą (grupa I), oraz 10 psów, które stanowiły grupę 
kontrolną (grupa II). Wszystkie psy cierpiały na atopo-
we zapalenie skóry. Zarówno u zwierząt z grupy badaw-
czej, jak i z grupy kontrolnej rozpoznanie atopowego za-
palenia skóry zostało postawione na podstawie kryteriów 
diagnostycznych Clauda Favrota (12, 13) oraz na podsta-
wie przeprowadzonych alergicznych testów śródskórnych 
(Agroskin RTU 20; Agrolabo). Dodatkowo u wszystkich 
pacjentów przed przeprowadzeniem alergicznych testów 
śródskórnych wykonano testy do szybkiej diagnostyki 
obecności całkowitej zawartości przeciwciał klasy IgE 
u psów (VetExpert). U wszystkich pacjentów testy te były 
dodatnie. Testy śródskórne przeprowadzono co najmniej 
3 miesiące przed zakwalifikowaniem psów do badania. 
U wszystkich badanych psów stwierdzono nadwrażli-
wość na wiele alergenów całorocznych. Do badania nie 
zakwalifikowano psów z nadwrażliwością na alergeny se-
zonowe. U wszystkich pacjentów, zarówno w grupie I, jak 
i grupie II, objawy dermatologiczne atopowego zapalenia 
skóry o różnym nasileniu występowały przez cały rok. 
Grupę badawczą stanowiły psy w wieku 2-6 lat (średni 
wiek: 4,2 lata), 10 samic (4 sterylizowane) oraz 10 samców 
(5 kastrowanych). Psy były przedstawicielami różnych ras 

squamation. The above-mentioned lesions usually oc-
cur in places prone to injuries, such as skin-membrane 
connections, distal parts of the body and fingertips. Fur 
becomes dull and bacterial and fungal infections occur. 
However, diet-related zinc deficiency is infrequent (7). 

Biotin (vitamins H and B7) is a co-enzyme of a few va-
rious enzymes. It is an essential component of biotin-de-
pendent carboxylases. Carboxylases are enzymes which 
are vital for many important biochemical reactions, for 
example in the process of the formation of glucose (glu-
coneogenesis), the synthesis of fatty acids or the cycle 
of citric acid. Biotin supports the normal functions of the 
thyroid gland and contributes to the normal functioning 
of the skin and hair. Symptoms of biotin deficiency inc-
lude dermatitis, urticaria and hair loss. Other systemic 
manifestations may include an elevated level of chole-
sterol and inflammatory lesions in the bowels. As biotin 
can be synthetized by the intestinal flora, its deficiency 
occurs very rarely and is usually caused by other than 
nutritional factors. Biotin deficiency happens during 
a prolonged antibiotic therapy which is often prescri-
bed in the treatment of post-atopic dermatitis bacterial 
infections (phlegmon) (1, 7, 9).

Material and methods
The study was carried out on 20 dogs as the study gro-
up (group I) and 10 dogs as the control group (group II). 
All dogs had atopic dermatitis. The diagnosis of atopic 
dermatitis in the animals from both groups was made 
based on the diagnostic criteria of Claude Favrot (12, 
13) and intradermic tests (Agroskin RTU 20; Agrolabo). 
Additionally, before carrying out the intradermic test, 
all dogs were subject to rapid diagnostic tests to assess 
the total number of IgE antibodies (VetExpert). The te-
sts gave positive results in all cases. The intradermic 
tests were conducted at least 3 months before the ani-
mals were qualified for the study. All the dogs were fo-
und sensitive to many all-year allergens. The dogs with 
seasonal allergies were not included in the study. 

In all dogs from both groups the symptoms of ato-
pic dermatitis of varied intensity had been present 
for the whole year. The study group consisted of dogs 
aged 2-6 years (the average of 4.2 years), 10 females, in-
cluding 4 spayed, and 10 males, including 5 castrated 
ones. The dogs represented different breeds (5 Labra-
dors, 5 mongrels, 3 West-Highland White Terriers, 3 Be-
agles, 3 German Shepherds and 1 Dachshund) and their 
body weight ranged from 10 to 30 kg. The control group 
consisted of 10 dogs aged 3-6 (the average of 5 years), 
5 females, including 4 spayed ones and 5 males, inclu-
ding 3 castrated ones. The dogs represented different 
breeds, 2 Labradors, 3 mongrels, 2 West-highland whi-
te terriers and 3 German shepherds of body weight 
ranging from 10 to 40 kg. Food allergies were excluded 
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Group Day 0 Day 30 Day 60 Day 90

Study (n = 20) 63.3 ± 1.9
(95% CI: 58.5-66.1)

69.1 ± 2.4
(95% CI: 64.2-74.0)

42.6 ± 2.6
(95%CI: 37.2-48.0)

40.8 ± 2.6
(95%CI: 35.5-46.0)

Control (n = 10) 66 ± 2.6
(95%CI: 60.6-71.4)

71.6 ± 3.4
(95%CI: 64.6-78.6)

80.0 ± 3.7
(95%CI: 72.4-87.6)

100.0 ± 3.6
(95%CI: 92.6-107.4)

P value in the Tukey’s test 0.994 0.999 <0.001 <0.001

Grupa Dzień 0. Dzień 30. Dzień 60. Dzień 90.

Badana (n = 20) 62,3 ± 1,9 
(95% CI: 58,5-66,1)

69,1 ± 2,4 
(95% CI: 64,2-74,0)

42,6 ± 2,6 
(95% CI: 37,2-48,0)

40,8 ± 2,6 
(95% CI: 35,5-46,0)

Kontrolna (n = 10) 66 ± 2,6 
(95% CI: 60,6-71,4)

71,6 ± 3,4 
(95% CI: 64,6-78,6)

80,0 ± 3,7 
(95% CI: 72,4-87,6)

100,0 ± 3,6 
(95% CI: 92,6-107,4)

Wartość p w teście Tukeya 0,994 0,999 <0,001 <0,001

Tab. 1. Średnie odchylenia standardowe (95-proc. przedziały ufności dla średniej) dla wartości parametru w grupach w kolejnych punktach czasowych

Wyk. 1. Średnie (95-proc. przedziały ufności) dla wartości parametru w grupach w kolejnych punktach czasowych
Chart 1. Means (95% of confidence intervals) for the value of the parameter in successive time points

Tab.1 Median absolute deviations (95% of confidence intervals) for the value of the parameter in both groups in successive time points

Grupa kontrolna – control group
Grupa badana – study group
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(5 labradorów, 5 mieszańców, 3 west 
highland white terrierów, 3 beagli, 
3 owczarków niemieckich oraz 1 jam-
nik) o masach ciała od 10 do 30 kg. 
Grupę kontrolną stanowiło 10 psów 
w wieku 3-6 lat (średnia 5 lat), 5 samic 
(4 sterylizowane) i 5 samców (3 ka-
strowane), różnych ras (2 labradory, 
3 mieszańce, 2 west highland white 
terriery, 3 owczarki niemieckie) o ma-
sie ciała od 10 do 40 kg. U wszystkich 
psów przed badaniem wykluczono 
alergię pokarmową poprzez zastoso-
wanie hydrolizowanej diety elimina-

in all dogs by using hydrolyzed eli-
mination diet for at least 12 weeks. 
Throughout the study all dogs from 
both the study and the control gro-
ups followed the same diet (Hypo-
alergenic®Royal Canin). The dogs 
did not undergo allergen immuno-
therapies. During the three-month 
study the dogs did not receive an-
ti-inflammatory drugs, glucocorti-
coids, antibiotics, antihistamines 
or cyclosporine. 

The animals from the study gro-
up received VetoSkin® containing B-
-group vitamins (B1, B2, B6 and B12), 
NNKT-Omega-3/Omega-6, biotin 
and zinc. The product was admini-
stered to the dogs by their owners 
at home for 12 successive weeks 
(90 days/3 months) in March, April 
and May. The dosage of the product 
was determined based on the anima-
l’s body weight and was as follows: 
1 capsule of VetoSkin® for every 
10 kg of body weight. The capsu-
les could be administered in whole 
or, as they are twist-off type, it was 
also possible to only give the con-
tent. The dogs from the control gro-
up did not receive VetoSkin®.

All dogs underwent dermatologi-
cal examinations four times on the 
following days: 0, 30th, 60th and 90th. 
The intensification of lesions was as-
sessed by using the CADESI 03 sys-
tem. The levels of erythema, lichen, 
skin abrasion and hair loss caused 
by self-mutilation in 62 areas of the 
body were analyzed. The following 
point-scale was used to assess the 
lesions: 0 – no lesions, 1 – mild le-
sions, 2, 3 – moderate lesions and 
4, 5 – considerable lesions. All dogs 
were in remission from the dise-
ase and mild to moderate intensity 
of the symptoms of atopic dermati-
tis was observed. On the 0 day the 
dogs scored up to 84 points in the 
CADESI system. 

Additionally, the intensity of pru-
ritus in the PVAS (Pruritus Visual 
Analog Scale) 5-stage scale was me-
asured. The criteria defining pruri-
tus used in the study were according 

Ryc. 1. Alergiczne testy śródskórne przeprowadzone u psa zakwalifikowanego do badania
Fig. 1. Intradermal skin tests carried out in a dog qualified for the study

Ryc. 2. Rumień w przebiegu otitis externa u psa z atopowym zapaleniem skóry
Fig. 2. Erythema in the course of otitis externa in a dog with atopic dermatitis
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cyjnej przez co najmniej 12 tygodni. 
Przez cały okres badania wszystkie 
psy z grupy badawczej oraz grupy 
kontrolnej były żywione tą samą 
dietą (Hypoalergenic®, Royal Ca-
nin). U psów nie przeprowadzano 
immunoterapii swoistej. W czasie 
trzymiesięcznego badania psy nie 
otrzymywały leków przeciwzapal-
nych, glikokortykoidów, antybioty-
ków, leków przeciwhistaminowych 
ani cyklosporyny. 

Pacjentom z grupy badawczej był 
podawany preparat VetoSkin® za-
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wierający w swoim składzie witami-
ny z grupy B (B1, B2, B6 i B12), NNKT 
– Omega-3/Omega-6 – oraz biotynę 
i cynk. Preparat był podawany psom 
przez właścicieli w domu raz dzien-
nie, rano przez kolejnych 12 tygodni 
(90 dni/3 miesiące) w marcu, kwiet-
niu i maju. Dawkowanie preparatu 
zostało dostosowane do masy cia-
ła psów i wynosiło: 1 kapsułka pre-
paratu VetoSkin® na 10 kg masy 
ciała. Kapsułki mogły być podawa-
ne w całości, ale ze względu na to, 
że są to kapsułki typu twist off pre-
parat mógł być podawany poprzez 
wyciśnięcie zawartości kapsułki. Psy 
z grupy kontrolnej nie otrzymywały 
preparatu VetoSkin®.

Wszystkie psy zostały poddane 
badaniu dermatologicznemu czte-
ry razy w dniach: 0., 30., 60. oraz 
90. Nasilenie zmian było oceniane 
na podstawie systemu CADESI 03. 
Badano stopień rumienia, liszajowa-
cenia, otarć oraz wyłysień z samo-
uszkodzeń w 62 okolicach ciała. Za-
stosowano punktową ocenę zmian: 
0 – w przypadku braku zmian, 1 – 
w przypadku zmian łagodnych, 
2, 3 – gdy zmiany były umiarkowane, 
4, 5 – w przypadku zmian ostrych. 
Wszyscy pacjenci byli w okresie re-
misji choroby i stwierdzono u nich 
niewielkie lub średnie nasilenie ob-
jawów klinicznych atopowego zapa-
lenia skóry, a w systemie CADESI 
w dniu 0. badania psy uzyskiwały 
maksymalnie do 84 punktów.

Dodatkowo oceniano stopień in-
tensywności świądu według ska-
li PVAS (ang. Pruritus Visual Ana-
log Scale) oceniającą świąd w skali 
od 0 do 5. W badaniu zastosowano 
kryteria definiujące świąd w skali 
PVAS wg Marselliego i wsp. 0 punk-
tów oznaczało brak świądu, 1 punkt 
oznaczał świąd nieznaczny, to zna-
czy zwierzę drapie się poniżej 
10% czasu, gdy jest obserwowane, 
2 punkty, gdy świąd jest nieznaczny 
do średniego (30% czasu na drapa-
niu), 3 punkty, gdy świąd jest śred-
niego stopnia (30-50% czasu na dra-
paniu), 4 punkty, gdy świąd jest 

to Marselli et al.: 0 points – no pruri-
tus, 1 point – mild pruritus, the ani-
mal scratches itself for less than 10% 
of the observation time, 2 points 
– mild to moderate pruritus, 30% 
of time spent on scratching, 3 points 
– moderate pruritus, 30-50% of time 
spent on scratching, 4 – moderate 
to considerable, 50-75% of time, inc-
luding at night and 5 – considerable 
pruritus when the animal scratches 

Ryc. 3. Rumień okolicy twarzowej u psa z AZS
Fig. 3. Erythema on the facial area of a dog with AD

Ryc. 4. Niewielki rumień skóry okolicy przestrzeni międzypalcowych u WHWT z atopią o łagodnym przebiegu
Fig. 4. Small erythema in the interdigital area of a WHWT with mild atopic dermatitis

itself for more than 75% of time, inc-
luding at night and while eating. The 
assessment was done by the owners 
on the following days of the study: 
0, 30th, 60th and 90th and the results 
were marked on the scale of pruri-
tus intensity.

Statistical analysis
The quantitative variable was pre-
sented as an average standard devia-
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średniego stopnia do znacznego i zajmuje 50-75% czasu, 
również w nocy. 5 punktów to świąd bardzo duży, gdy 
zwierzę drapie się ponad 75% czasu – również w nocy 
i w czasie posiłków. Ocena była przeprowadzana przez 
właściciela w domu w dniach: 0., 30., 60. i 90. badania, 
poprzez zaznaczanie na skali intensywności świądu.

Analiza statystyczna 
Zmienną ilościową przedstawiono jako średnia odchy-
lenie standardowe. Dodatkowo dla średnich grupowych 
obliczono 95-proc. przedział ufności (95% CI). Analizę 
statystyczną przeprowadzono z zastosowaniem dwu-
czynnikowej analizy wariancji z powtarzanymi pomia-
rami (czynnikiem randomizowanym była grupa, a nie-
randomizowanym – czas). Ponieważ utrzymane było 
założenie o sferyczności (test Mauchleya p = 0,206), 
zastosowano testy jednowymiarowe. W analizie post-
-hoc zastosowano test Tukeya dla nierównych liczebno-
ści grup. Wynik uznawano za statystycznie istotny, gdy 
dwustronna wartość p była niższa niż 0,05. Analizę wy-
konano w programie Statistica 10 (StatSoft Inc.). Analiza 
statystyczna została przeprowadzona przez dr. Micha-
ła Czopowicza z Samodzielnej Pracowni Epidemiologii 
i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Wete-
rynaryjnej SGGW w Warszawie.

Statystycznie istotne różnice stwierdzono zarówno dla 
porównania międzygrupowego (p < 0,001), porównania 
między punktami czasowymi (p < 0,001), jak i dla inte-
rakcji grupy i czasu (p < 0,001). Wartość mierzonego pa-
rametru zmieniała się w czasie w obu grupach, a kieru-
nek tych zmian był rozbieżny. 

W grupie badawczej wartość CADESI nie zmieniła się 
pomiędzy dniem 0. a 30. (p = 0,248), ale statystycznie 
istotnie spadła pomiędzy dniem 30. a 60. (p < 0,001) i po-
została niezmienna między dniem 60. a 90. (p = 0,998) 
– statystycznie istotne zmniejszenie wartości CADESI 
nastąpiło między 30. a 60. dniem. W grupie kontrolnej 
wartość CADESI systematycznie rosła tak, że w porów-
naniu z dniem 0. już w dniu 60. była statystycznie istot-
nie wyższa (p = 0,016), a w dniu 90. była statystycznie 
istotnie wyższa niż w dniach 0., 30., a nawet w dniu 60. 
(p < 0,001).

Wartość CADESI różniła się pomiędzy grupami. Po-
między grupą badaną i kontrolną statystycznie istotna 
różnica występowała w dniu 60. (p < 0,001) i 90. (p < 
0,001). Nie było natomiast statystycznie istotnej różni-
cy między grupami w dniu 0. (p = 0,994) i 30. (p = 0,999) 
– to dobrze, bo oznacza, że grupy były porównywalne 
na samym początku badania. 

Wyniki badania i dyskusja 
Na początku badania zarówno u psów w grupie badaw-
czej, jak i u psów w grupie kontrolnej zaobserwowano 
małe do średniego nasilenie objawów klinicznych ato-

tion. Additionally, a 95% confidence interval (95% CI) 
was calculated for average group means. The statistical 
analysis was conducted using a two-way repeated me-
asures analysis of variance (group as the random factor 
and time as the non-random factor). As sphericity was 
assumed (the Mauchley test p = 0.206), one-dimensio-
nal tests were used. The Tukey’s test was used for une-
ven group numbers in the post-hoc analysis. The result 
was considered statistically significant when the two-ta-
iled p value was less than 0.05. The statistical analysis 
was carried out by Michał Czopowicz, D.V.M. PhD, from 
the Laboratory of Veterinary Epidemiology and Econo-
mics of the Department of Veterinary Medicine of the 
Warsaw University of Life Sciences in Warsaw, Poland. 

Statistically significant differences were observed for 
inter-group comparison (p < 0.001), inter-time points 
comparison (p < 0.001) and for the interaction of gro-
up and time (p < 0.001). The value of the measured pa-
rameter changed over time in both groups and the di-
rection of those changes was divergent. 

In the study group the CADESI value remained the 
same between day 0 and 30 (p = 0.248) but was statisti-
cally significantly lower between the 30th and 60th days 
(p < 0.001) and remained constant between the 60th and 
90th days (p = 0.998). Statistically significant decrease 
in the CADESI value happened between the 30th and 
60th days. In the control group the CADESI value syste-
matically increased and on the 60th day was statistically 
significantly higher (p = 0.016) compared with day 0, and 
on the 90th day it was statistically significantly higher 
than on days 0, 30 and even on the 60th day (p < 0.001). 

The CADESI value was different between the groups. 
A statistically significant difference between the stu-
dy and control groups occurred on the 60th (p < 0.001) 
and 90th days (p < 0.001). There was no statistically si-
gnificant difference between the groups on days 0 (p = 
0.994) and 30 (p = 0.999). It is good because it means 
that the groups were comparable at the very beginning 
of the study.

Results of the study and discussion
At the beginning of the study in dogs from both the 
study and control groups mild to moderate symptoms 
of atopic dermatitis were observed. On day 0 the CA-
DESI value in group I ranged from 53 to 84 points (the 
average of 62) and in group II it was from 49 to 79 po-
ints (the average of 65). On the 30th day the CADESI 
value in group I was from 63 to 83 points (average 70) 
and in group II – from 49 to 90 (average 75). On the 60th 
day of the study the CADESI value for group I ranged 
from 34 to 50 points (average 42) and in group II – from 
32 to 130 (average 80). On the 90th day of the study the 
CADESI value for group I was from 21 to 49 points (ave-
rage 39) and in group II – from 42 to 120 (average 100). 
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powego zapalenia skóry. W dniu 0. CADESI w grupie 
I wahał się od 53 do 84 punktów (średnia 62) natomiast 
w grupie II – od 49 do 79 (średnia 65).W dniu 30. bada-
nia CADESI w grupie I wahał się od 63 do 83 punktów 
(średnia 70), natomiast w grupie II – od 49 do 90 (śred-
nia 75).W dniu 60. badania CADESI w grupie I wahał się 
od 34 do 50 punktów (średnia 42), natomiast w grupie 
II – od 32 do 130 (średnia 80).W dniu 90. badania CA-
DESI w grupie I wahał się od 21 do 49 punktów (średnia 
39), natomiast w grupie II – od 42 do 120 (średnia 100).

Stopień intensywności świądu PVAS (Pruritus Visu-
al Analog Scale) był również oceniany czterokrotnie. 
W dniu 0. w grupie kontrolnej u 9 psów (45%) stwierdzo-
no świąd nieznaczny, u 8 (40%) – nieznaczny do śred-
niego i u 3 psów (15%) – średni. W grupie kontrolnej 
w dniu 0. świąd był nieznaczny u 4 psów (40%), nie-
znaczny do średniego u 3 psów (30%) i średni u 3 psów 
(30%). W dniu 30. badania w grupie I u 7 psów (35%) 
stwierdzono świąd nieznaczny, u 9 (45%) nieznacz-
ny do średniego i u 4 (20%) średni, natomiast w gru-
pie II u 7 psów (70%) świąd nieznaczny do średniego 
i u 3 psów (30%) – średni. W dniu 60. badania w gru-
pie badawczej u 10 psów (50%) stwierdzono nieznaczny 
stopień świądu, u 9 psów (45%) nieznaczny do średnie-
go i u 1 psa (5%) średni. W grupie kontrolnej u 5 psów 
(50%) świąd nieznaczny do średniego, u 2 psów (20%) 
średni i u 3 psów (30%) średni do znacznego. W dniu 
90. badania w grupie badawczej u 12 psów (60%) stwier-
dzono nieznaczny świąd, natomiast u 8 psów (40%) 
świąd nieznaczny do średniego, w grupie kontrolnej 
u 4 psów (40%) świąd średniego stopnia, natomiast 
u 6 psów (60%) średni do znacznego. 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że po-
prawa stanu klinicznego u psów z atopowym zapale-
niem przyjmujących preparat VetoSkin® nastąpiła już 
po 2 miesiącach stałego podawania preparatu, poprawa 
ta postępowała i utrzymywała się przez kolejne 4 tygo-
dnie. W grupie kontrolnej, w której nie podawano tego 
suplementu, z biegiem czasu następowało pogorszenie 
zmian klinicznych. Podobne wyniki uzyskano we wcze-
śniej przeprowadzonych badaniach (1, 2, 5, 7). W jed-
nym z badań wykazano, że u psów młodych, u których 
niedawno doszło do rozwoju atopowego zapalenia skó-
ry, reakcja organizmu była znacznie lepsza po upływie 
dwóch miesięcy. W przeprowadzonym przez nas bada-
niu poprawa była widoczna zarówno u psów młodych 
(2/3 lata), jak i starszych (5 lat) (2-4). W badaniu stopnia 
intensywności świądu PVAS (Pruritus Visual Analog Sca-
le) w grupie badawczej stwierdzono znaczne zmniejsze-
nie świądu u psów po upływie 60 dni i 90 dni. U psów 
grupy kontrolnej świąd zwiększał się z upływem czasu, 
pojawiły się znaczne powikłania w postaci ropowic, któ-
re po zakończeniu badania wymagały przeprowadzenia 
leczenia z zastosowaniem glikokortykoidów i antybioty-

The intensity of pruritus according to PVAS (Pruri-
tus Visual Analog Scale) was also assessed four times. 
On day 0 in 9 dogs from the study group (45%) mild pru-
ritus was observed, in 8 dogs (40%) it ranged from mild 
to moderate and was moderate in 3 dogs (15%). On day 
0 mild pruritus was observed in 4 dogs (40%), mild 
to moderate – in 3 dogs (30%) and moderate – in 3 dogs 
(30%). On the 30th day of the study in 7 dogs from gro-
up I (35%) mild pruritus was observed, in 9 dogs (45%) 
it ranged from mild to moderate and it was moderate 
in 4 dogs (20%). In group II mild to moderate pruritus 
was reported in 7 dogs (70%) and in the case of 3 dogs 
(30%) it was moderate. On the 60th day in 10 dogs from 
the study group (50%) a mild intensity of pruritus was 
observed, mild to moderate in 9 dogs (45%) and mode-
rate in 1 case (5%). In the control group the intensity 
of pruritus was mild to moderate in 5 dogs (50%), mo-
derate in 2 dogs (20%) and moderate to considerable 
in 3 dogs (30%). On the 90th day of the study in 12 dogs 
from the study group (60%) the intensity of pruritus 
was mild and it ranged from mild to moderate in the 
remaining 8 dogs (40%). On the same day in the con-
trol group moderate pruritus was reported in 4 dogs 
(40%) and in 6 dogs (60%) it ranged from moderate 
to considerable.

The results of the study indicate that after 2 months 
of constant administration of the VetoSkin® preparation 
the clinical condition of dogs with atopic dermatitis im-
proved and remained stable for the following 4 weeks. 
In the control group, where the preparation was not ad-
ministered, the clinical condition worsened with time. 

Similar results were obtained in studies conducted 
earlier (1, 2, 5, 7). In one of the studies it was observed 
that in young dogs with recently developed atopic der-
matitis the response of the body was significantly bet-
ter after two months. In this study the improvement 
was observed in both younger (2/3 years) and older 
(5 years) dogs (2-4). In the study concerning the in-
tensity of pruritus according to PVAS (Pruritus Visu-
al Analog Scale) a considerable reduction in the in-
tensity of pruritus was observed in the study group 
after 60 and 90 days. In the dogs from the control gro-
up the intensity of pruritus increased gradually with 
time and was followed by complications such as phleg-
mon which after the study had finished required a tre-
atment with glucocorticoids and antibiotics. In none 
of the dogs from the study group the side effects men-
tioned in the available literature and including diar-
rhea and pancreatitis were noticed (7). The results 
obtained from the study indicate that VetoSkin® con-
taining polyunsaturated fatty acids, B-group vitamins, 
zinc and biotin may be used in dogs with atopic der-
matitis to alleviate the dermatological symptoms and 
the intensity of pruritus. 
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W y d a w c a

Wydawnictwo jest członkiem

ków. U żadnego z psów w grupie badawczej nie stwier-
dzono objawów ubocznych, o jakich jest mowa w dostęp-
nym piśmiennictwie (biegunki, zapalenie trzustki) (7). 
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż pre-
parat VetoSkin® zawierający wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe, witaminy z grupy B, cynk i biotynę może 
być stosowany u psów z atopowym zapaleniem skóry 
w celu zmniejszenia objawów dermatologicznych oraz 
nasilenia świądu. q
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