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Τοξικά τρόφιμα για τα ζώα συντροφιάς

▪Μεθυλοξανθίνες (καφές, σοκολάτα, τσάι), λειριοειδή (κρεμμύδι, σκόρδο κλπ), σταφύλια-σταφίδες, καρύδια 

Macademia, αιθανόλη 

▪14.8% της έκθεσης σε τοξικές ουσίες, αφορά τοξικώσεις με τοξικά τρόφιμα που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο

▪Ατύχημα λόγω άγνοιας, είτε λόγω τυχαίας πρόσβασης του ζώου στις τροφές του νοικοκυριού

▪Σκύλοι >>> Γάτες

Γενικά Στοιχεία



Λειριοειδή (Allium spp.)

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο και οι βολβοί τους (ωμά, μαγειρεμένα κλπ)

▪Τοξική ουσία: παραγωγή οργανοσουλφιδικών ενώσεων (οξειωτικό stress)

▪Παθογένεια: αιμολυτική αναιμία, μεθαιμοσφαιριναιμία, σωμάτια Heinz

▪Τοξικά επίπεδα κατανάλωσης (κρεμμύδι): 5g/kg (Γ), 15g/kg (Σ)

▪Ευαίσθητες φυλές σκύλων: Shiba, Akita, Jindo (κληρονομικά μειωμένη σύνθεση γλουταθειόνης)



Λειριοειδή (Allium spp.)

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο και οι βολβοί τους (ωμά, μαγειρεμένα κλπ)

▪Έναρξη συμπτωμάτων: 1 έως αρκετές ημέρες μετά της κατανάλωσης

▪Συμπτώματα: έμετοι, διάρροια, κοιλιακό άλγος, ανορεξία, κατάπτωση, συμπτώματα αναιμίας (

ωχρότητα βλεννογόνων, αδυναμία, ταχύπνοια, ταχυκαρδία), ίκτερος, αιμοσφαιρινουρία

▪Θάνατος/ Ευθανασία λιγότερο συχνά

▪ΔΔ: ΑΑΑ, άλλες τοξικώσεις, αιμοπαράσιτα, κληρονομικά νοσήματα

▪Θεραπεία: πρόκληση εμέτου (ασυμπτωματικά ζώα, χωρίς επιπλοκές, <2h από την κατανάλωση),

ενεργός άνθρακος (μετά το τέλος των εμέτων), υποστηρικτική θεραπεία, μετάγγιση αίματος

▪Πρόγνωση: καλή



Σταφύλια- Σταφίδες

Ωμά, Αποξηραμένα, Μαγειρεμένα, είτε ως συστατικό γλυκισμάτων

▪Ακριβής μηχανισμός τοξίκωσης: άγνωστος

▪Νεφροτοξική δράση: νεφροτοξική ουσία/ ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση, υπογκαιμικό shock, 

ισχαιμία νεφρού

▪Τοξικά επίπεδα κατανάλωσης: (σταφίδες) 2.8 mg/kg (Σ), (σταφύλια) 4-5 σε σκύλο 8.2kg ή >19.6g/kg

οποιαδήποτε καταναλωθείσα ποσότητα θα πρέπει να θεωρείται τοξική



Σταφύλια- Σταφίδες

Ωμά, Αποξηραμένα, Μαγειρεμένα, είτε ως συστατικό γλυκισμάτων

▪Συμπτώματα: έμετος, διάρροια, ανορεξία, λήθαργος, κοιλιακό άλγος, ΟΝΑ/ΧΝΑ 

(ολιγουρία, ανουρία, PU/PD)

▪ΔΔ: τοξίκωση από αιθυλενική γλυκόλη/ άλλες τοξικώσεις, ΜΣΑΦ, βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, 

λεπτοσπείρωση

▪Πρόγνωση: κακή (ΟΝΑ), δεν εξαρτάται από την καταναλωθείσα ποσότητα

▪Θεραπεία: επιθετική, ανεξάρτητα από την καταναλωθείσα ποσότητα, 

πρόσκληση εμέτου- ενεργός άνθρακας (πρόσφατη κατανάλωση), επιθετική θεραπεία IV (48-72h) 



Καρύδια Macademia

▪Μόνο στο σκύλο

▪Μηχανισμός τοξίκωσης: άγνωστος

▪Τοξικά επίπεδα κατανάλωσης: >0.7 g/kg

▪Έναρξη συμπτωμάτων: 12 h από την κατανάλωση

▪Συμπτώματα: αδυναμία (οπισθίων άκρων), κατάπτωση, έμετος, αταξία, μυϊκός τρόμος, υπερθερμία, 

κοιλιακό άλγος, ακαμψία άκρων, μυϊκή αδυναμία, ωχρότητα βλεννογόνων

▪ΔΔ: νευροπάθειες, μυοπαθητικό σύνδρομο, τοξικώσεις, παγκρεατίτιδα, SIRS

▪Θεραπεία: πρόκληση εμέτου σε πρόσφατη κατανάλωση

▪Πρόγνωση: πολύ καλή, αυτοίαση 24-48 h από την κατανάλωση 

Ωμά, είτε ως συστατικό γλυκισμάτων



Μεθυλοξανθίνες

Καφεΐνη, θεοβρωμίνη, θεοφυλλίνη

▪Σκύλος >>> Γάτα

▪Συχνότερα σοκολάτα

▪Μηχανισμός δράσης:

1. Ανταγωνιστής υποδοχέων αδενοσίνης, αναστολή δράσης φωσφοδιεστερασών, αύξηση κυκλικής

μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP)

2. Ενισχύουν την απελευθέρωση κατεχολαμινών, την ενδοκυτταρική εισροή Ca+2 , αναστολή χρήσης

των Ca+2 από το σαρκοπλασματικό δίκτυο -> σπαστικότητα μυών



Μεθυλοξανθίνες

Καφεΐνη, θεοβρωμίνη, θεοφυλλίνη

▪ Συμπτώματα: διέγερση ΚΝΣ, καρδιάς, χάλαση λείων μυϊκών ινών (βρογχικών μυών, 

διούρησης), εξαρτώνται από την συγκέντρωση των μεθυλοξανθινών και από τον τύπο τους:

➢ Ήπια συμπτώματα: 20mg/kg καφεΐνη + θεοβρωμίνη

➢ Σοβαρά συμπτώματα: 40-50mg/kg καφεΐνη + θεοβρωμίνη

➢ Επιληπτικές κρίσεις: 60 mg/kg καφεΐνη + θεοβρωμίνη

▪ Συμπτώματα: καφεΐνη (2-4h), θεοβρωμίνη (10h)

▪ Συμπτώματα: κατάπτωση, πολυδιψία, ακράτεια ούρων, έμετος, διάρροια, υπερθερμία, ταχυκαρδία, 

υπέρταση, καρδιακές αρρυθμίες, μυϊκή ακαμψία, αταξία, επιληπτικές κρίσεις, κώμα, θάνατος

(καρδιακές αρρυθμίας, καταστολή του αναπνευστικού)



Μεθυλοξανθίνες

Καφεΐνη, θεοβρωμίνη, θεοφυλλίνη

▪ Θεραπεία: 

➢ Αποτοξίκωση πεπτικού σωλήνα (προσοχή στην πρόκληση εμέτου, γαστρικές πλύσεις, πολλαπλές

χορηγήσεις ενεργού άνθρακα)

➢ Χορήγηση IV υγρών (απομάκρυνση τοξικών παραγόντων μέσω διούρησης), έλεγχος και διατήρηση η
λεκτρολυτων

➢ Καθετηριασμός ουρήθρας (αποτροπή απορρόφησης τοξικών ουσιών από την ουρήθρα, απομάκρυνσ
η τοξικών παραγόντων)

➢ Επιληπτικές κρίσεις: διαζεπάμη, μιδαζολάμη, έπειτα προποφόλη +/- ΑΕΦ

➢ Ταχυκαρδία: Β-αναστολείς (ατενολόλη, προπανολόλη, μετοπρονόλη κλπ)

➢ Κοιλιακές αρρυθμίες: λιδοκαϊνη 1-2 mg/kg IV bolus ακολουθούμενη από 25-75 μg/kg/min IV (σκύλο)

0.25-1 mg/kg IV bolus ακολουθούμενη από 5-40μg/kg/min IV (γάτα)

▪ Πρόγνωση: άμεση αντιμετώπιση (2-4h) καλή, συμπτώματα από ΚΝΣ- καρδιαγγειακό: επιφυλακτική



Μεθυλοξανθίνες

Καφεΐνη, θεοβρωμίνη, θεοφυλλίνη

Είδος μεθυλοξανθινών Θεοβρωμίνη
(mg/100g-mg/100ml)

Καφεΐνη
(mg/100g-mg/100ml)

Λευκή σοκολάτα 0,75 2,55

Σοκολάτα γάλακτος 175 20

Μαύρη σοκολάτα 400 60

Καφές 0 40-80

Τσάι 0 15-50



Μανιτάρια

Μανιτάρια με ηπατοτοξική, νεφροτοξική, νευροτοξική (μουσκαρινική)
δράση ή με συμπτώματα από ΓΣ

▪Σκύλος, γάτα

▪Δύσκολη η επιβεβαίωση του τύπου μανιταριού που καταναλώθηκε

▪Θεραπεία στον ασθενή και όχι στα μανιτάρια!!! Κάθε μανιτάρι θεωρείται θανατηφόρο!!!

▪Μανιτάρια με ηπατοτοξική δράση(Amanita phalloides): αμανιτίνη- θανατηφόρος δόση 0.5mg/kg (1 μανι

τάρι) 

▪Μανιτάρια με νευροτοξική δράση: γυρομιτρίνη, ισοξαζόλες, ψιλοκύνη, ψιλοκυβίνη-θανατηφόρος δόση: 

1 μανιτάρι

▪Μανιτάρια με μουσκαρινικά συμπτώματα(Inocybe spp., Clicotybe spp.): μουσκαρίνη

▪Μανιτάρια με νεφροτοξική δράση(Cortinarius spp.): ορελλανίνη

▪Μανιτάρια με συμπτώματα από το ΓΣ: πολλά είδη, πολλές τοξίνες



Μανιτάρια

Μανιτάρια με ηπατοτοξική, νεφροτοξική, νευροτοξική (μουσκαρινική)
δράση ή με συμπτώματα από ΓΣ

▪Συμπτώματα: 

➢ΚΝΣ (επιληπτικές κρίσεις, κατάπτωση, αταξία, κώμα) 

➢Γαστρεντερικές διαταραχές (κοιλιακό άλγος, έμετος, διάρροια) 

➢Υπερθερμια

➢Μουσκαρινικά συμπτώματα (σιελόρροια, δακρύρροια, ούρηση, αφόδευση)

➢Συμπτώματα ΟΝΝ 

➢Οξεία ηπατική ανεπάρκεια, υπογλυκαιμία 

➢Αιμόλυση, κυκλοφορική καταπληξία, αιφνίδιος θάνατος



Μανιτάρια

Μανιτάρια με ηπατοτοξική, νεφροτοξική, νευροτοξική (μουσκαρινική)
δράση ή με συμπτώματα από ΓΣ

▪Θεραπεία:

➢Επαρκής οξυγόνωση

➢IV υγρά (διατήρηση ενυδάτωσης, προαγωγή διούρησης)

➢Έλεγχος επιληπτικών κρίσεων

➢Έλεγχος υπερθερμίας

➢Μέτρα αποτοξίνωσης ΓΣ: πρόκληση εμέτου- γαστρικές πλύσεις (σε πρόσφατη κατανάλωση), ενεργός ά
νθρακας (πολλαπλές χορηγήσεις), χορήγηση καθαρτικών

➢Εργαστηριακός έλεγχος (ήπαρ, νεφροί, GLU, HCT)

➢Ηπατοτοξική δράση: ηπατοπροστατευτικά, μετάγγιση αίματος, βιταμίνη Κ1, Πενικιλλίνη G

➢Μουσκαρινικά συμπτώματα: ατροπίνη 0.04mg/kg

➢Μανιτάρια με συμπτώματα από ΓΣ: γαστροπροστατευτικά, αντιεμετικά



Αιθανόλη ή Αιθυλική αλκοόλη

Αλκοολούχα ποτά, μπογιές, βερνίκια, φάρμακα, αρώματα, στοματικό

δ/μα, θερμόμετρα, αντιψυκτικά, αντισηπτικά, υποκατάστατο καυσίμων

▪Συνήθως καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, φρούτα που χρησιμοποιούνται για λικέρ, ωμή ζύμη 

ψωμιού ή πίτσας (ζυμομύκητας Saccharomyces cerevisiae= μεταβολισμός υδατάνθρακα σε αιθανόλη + C

O2)

▪Μηχανισμός δράσης: ταχεία απορρόφηση από ΓΣ, διέλευση BBB- δέσμευση υποδοχέων N-μεθυλο-D- α

σπαρτικό γλουταμικού οξέος από τα νευρικά κύτταρα, σύνθεση κυκλικής μονοφωσφορικής γουανοσίνης

▪Τοξικά επίπεδα κατανάλωσης: 5.5 g/kg



Αιθανόλη ή Αιθυλική αλκοόλη

Αλκοολούχα ποτά, μπογιές, βερνίκια, φάρμακα, αρώματα, στοματικό

δ/μα, θερμόμετρα, αντιψυκτικά, αντισηπτικά, υποκατάστατο καυσίμων

▪Συμπτώματα: από ΚΝΣ (κατάπτωση, λήθαργος, κώμα, αταξία, υποθερμία, μεταβολική οξέωση, αναπνευ

στική δυσχέρεια, διάταση κοιλίας με άλγος (ζύμη)

▪ΔΔ: διάταση-στροφή στομάχου, ξένο σώμα

▪Θεραπεία: έμετος (πρόσφατη κατανάλωση- όχι στη ζύμη), αιμοκάθαρση, υοχιμβίνη (ως αντίδοτο), 

όχι ενεργός άνθρακας

▪Πρόγνωση: επιφυλακτική (σοβαρή κατάπτωση, μεταβολική οξέωση, καταστολή αναπνευστικού) 



Λυκίσκος (Humulus lupulus)

Προϊόν ζυθοποιίας (φρέσκο ή επεξεργασμένο)

▪ Πληθώρα συστατικών: ρητίνες, αιθέρια έλαια (υδρογονάνθρακες), φαινόλες (ταννίνες), νιτώδη

▪Μηχανισμός δράσης: υπερθερμία (>10oC στα 5’)

▪Ευαίσθητες φυλές σκύλων: Greyhound, Labrador Retriever, Saint Bernard, Pointer, Doberman, Border 

Collie, English Springer Spaniel

▪Συμπτώματα: υπερθερμία, αγχώδης διαταραχή, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, λαχάνιασμα, έμετος, 

κοιλιακό άλγος, επιληπτικές κρίσεις, νιτρώδη καστανόχρωμα ούρα (μυϊκή νέκρωση)

▪Μέτρα αποτοξίκωσης ΓΣ (πρόσφατη κατανάλωση), ΜΕΘ, έλεγχος υπερθερμία (κρύα λουτρά ή IV υγρά), 

δαντρολένη (μυοχαλαρωτικό)

▪Πρόγνωση: επιφυλακτική ακόμη και για ΜΕΘ-ασθενείς



Γενικά μέτρα αποτοξίκωσης
Αποτοξίκωση πεπτικού σωλήνα:

➢Έμετος
o Μαγειρικό αλάτι: δεν συνιστάται, κίνδυνος υπερνατριαιμίας

o Σιρόπι ιπεκακουάνας (Ipecavom): δεν συνιστάται, δυσάρεστη γεύση (Γ), κίνδυνος καρδιοτοξικόττητας

o Υπεροξείδιο του υδρογόνου (3%): κατ’ οίκον χρήση, 1-2ml/kg x 1-2 φορές (<50ml/σκύλο, <10ml/γάτα), κίνδυνος γαστρίτιδας σ
ε πυκνότερο δ/μα

o Απομορφίνη (σκύλος): inj ή ενστάλαξη στον οφθαλμό, 0.015-0.03 mg/kg IV, 0.04-0.1 mg/kg IM/SC

o Ναλοξόνη (σκύλος): σε καταστολή του ΚΝΣ, 0.01-0.04 mg/kg IV

o Ξυλαζίνη/ Μεδετομιδίνη (γάτα): 90% των γατών, 0.5-1 mg/kg SC/IM (Ξ)

➢Πλύση στομάχου
o Υπό γενική αναισθησία, σε δεξιά πλάγια κατάκλιση, 0.9% NS (5-10 ml/kg/έκπλυση x 10-15 φορές)

o Ένδειξη: πρόσφατη κατανάλωση τοξικής ουσίας + αντένδειξη πρόκλησης εμέτου

o Αντένδειξη: καρδιοαναπνευστική καταστολή

o Επιπλοκές: υπερνατριαιμία, προώθηση γαστρικού περιεχομένου στο έντερο, εισρόφηση

➢Προσροφητικές ουσίες
o Ενεργός άνθρακας: 2-8 g/kg άπαξ/ QID x 2-3d

o Αντένδειξη: διάτρηση πεπτικού σωλήνα, ακατάσχετοι έμετοι

➢Καθαρτικές ουσίες
o Θειικό μαγνήσιο/νάτριο (250 mg/kg), σορβιτόλη (1-2 ml/kg SID x…), λακτουλόζη (0.5-1 ml/kg BID x…)

o Αποτελεσματικά συνδυαστικά με άλλα μέτρα



Ειδικά μέτρα αποτοξίκωσης

▪ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

▪ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΌΧΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 


