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Istoric 

 O pisica Persană, femelă, în vârsta de 3 ani, sterilizată a fost prezentată  cu 

un istoric de  10 luni cu dermatita faciala.

 Această pisică, vaccinată, a locuit într-o casă cu 4 alte pisici.

 Aceasta nu a avut alte  antecedente sau probleme medicale, decât boala 

cronica a pielii.

 Simptomele pielii au apărut pentru prima data in jurul vârstei de 20 luni, 

provocând leziuni faciale din ce în ce mai frecvente pe care în cele din urmă 

au devenit cronice, cu intermitente acutizări. 

 Tratamentul local zilnic a fost necesar, fără de care pisica s-ar fi zgâriat 

intensiv, agravând și mai mult leziunile.



Istoric 

 Corticosteroizii par să aibă efecte pozitive, dar tranzitorii.

 Testele FeLV / FIV  recente  au fost negative.

 Un test de sânge care cuprinde hematologie de rutină și biochimie nu au 

arătat  anomalii, cu excepția numarului crescut al eozinofilelor. 

 Toate animalele din casa au primit tratament contra puricilor iar mediul a 

fost tratat de două ori pe an.

 Examinare generală a fost satisfăcătoare. Proprietarul a indicat că, în timpul 

crizelor acute, comportamentul pisicii s-a schimbat și a avut tendința de a se 

izola. De asemenea,  a subliniat că în aceste perioada, pisica a dezvoltat de 

multe ori conjunctivită severă, dar nici un semn respirator.



Examinare dermatologica

 Boala de piele a fost localizata

doar pe fata și afectează 

pleoapele, falduri faciale și nazale, 

buze și bărbie. 

 A fost semnalată conjunctivita



Examinare dermatologica

 Leziunile au fost  

puternic inflamatorii 

cu eritem prezent. 

Un număr mare de 

particule foliculare 

negricioase, aderente

la firele de păr, s-au 

observat în toate 

aceste zone.



Diagnostic diferential

 Dermatita alergica

 Dermatita asociata cu herpesvirus

 Dermatofitoza

 Infectie cu calicivirus

 Dermatita faciala idiopatica a 

Persanelor

 Piodermita, Malassezia, 

demodicoza



Diagnostic 

 Testul cu scotch:neutrofile, eozinofile, coci si fara Malassezia.

 Testul de raclaj cutanat: negativ

 Examen cu lampa Wood: negativ

 Examen cultural pentru miceti: negativ

 Distributia si aspectul leziunilor corelata cu rezultatul testelor efectuate 

conduce catre: 

”Dermatita faciala idiopatica a pisicilor Persane”



Tratament 

 Marbofloxacina 2 mg/kg/zi pentru tratamentul infectiilor secundare

 Dieta hipoalergenica

 Dexametazona (Dexoral) o,o5 mg/kg/zi+doxiciclina 10 mg/kg/zi timp de 3 

saptamani

 Toaleta locala cu solutie de clorhexidina

 Rezultate slabe

 Ciclosporina 5 mg/kg/zi timp de 30 de zile cu rezultate vizibile dupa 10 zile

 Interferon 2 injectii subcutanate de 2 ori pe saptamana  cate 5 milioane de 

unitati, timp de 3 saptamani, cu rezultate vizibile dupa a treia injectie si cu 

remitere aproape completa dupa cea de-a sasea



Tratament 



Tratament 



Concluzii 

 Dermatita faciala idiopatica ,“dirty face syndrome” sau dermatita faciala 

seboreica este o afectiune descrisa recent care afecteaza pisicile din rasa 

Persana sau cele din rasa Hymalaia

 Leziunile par sa aibe origini genetice, care se dezvolta progresiv la pisicile 

tinere si ca este vorba de o predispozite

 Leziunile sunt periorbitare, faciale si pe barbie 

 Diagnosticul diferential este foarte important

 Tratamentul cu ciclosporina si interferon ofera rezultate promitatoare dar 

exista posibilitatea recidivei


