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Οι πιο συχνές τοξικώσεις στο σκύλο & στη γάτα

Οργανοφωσφορικά & καρβαμιδικά

Κουμαρινικά

Πυρεθρίνες & πυρεθροειδή

Paraquat



Ιστορικό

Αναγνώριση 
τοξίνης

Απορρόφηση

Αναπνευστική, 
πεπτική, 

δερματική

Χορήγηση 
αντίδοτου εφόσον 

είναι διαθέσιμο

Υποστηρικτική 
αγωγή



Ουσίες που προκαλούν έμετο στο σκύλο και 
στη γάτα

Αντιεμετικά Δόση Παρενέργειες

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% 
(οξυζενέ)

6.5 ml/kg (max 44 ml ανά ζώο)
Μπορεί να επαναληφθεί μετά από 10 min
OXI σε γάτες

Οισοφαγίτιδα, φαρυγγίτιδα, γαστρίτιδα

Απομορφίνη (Filtalon) 0.04 ml/kg IV 
Αναστροφή: ναλοξόνη 0.04 ml/kg IV, IM, SC
Γάτες????

Υπερδιέγερση, καταστολή ΚΝΣ & 
αναπνευστικού, βραδυκαρδία

Ξυλαζίνη 0.5-1 mg/kg IM, σκύλος και γάτα Καταστολή καρδιαγγειακού & 
αναπνευστικού, υπόταση

Σιρόπι ιπεκακουάνας (Ipecavom
syr 1000 mg/15 ml)

2.2 ml/kg, σκύλος & γάτα (διαλυμένο 1:1) Σιελόρροια, βρογχικές εκκρίσεις, σπάνια 
αρρυθμίες, μυοκαρδίτιδα



Οργανοφωσφορικά: Μηχανισμός δράσης

• Eστέρες που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα (αντιπαρασιτικά 
αερολύματα, ανθελμινθικά φάρμακα και αντιψυλλικά σκευάσματα), 
προϊόντα εντομοκτονίας για γεωργικές εκτάσεις, αλλά και ως αέρια χημικού 
πολέμου
• Απορρόφηση μέσω πεπτικής, αναπνευστικής & δερματικής οδού
• Eκτεταμένη βιομετατροπή στο ήπαρ και ακολούθως συζευγνύεται ισχυρώς 

με τα μόρια του ενζύμου ακετυλοχολινεστεράση, φωσφορυλιώνοντας και 
αδρανοποιώντας τα.
• Αυξημένη συγκέντρωση δραστικών μορίων ακετυλοχολίνης στις νευρικές και 

νευρομυϊκές συνάψεις



Οργανοφωσφορικά: Κλινικές ενδείξεις

ØΑυξημένη δραστηριότητα κυρίως στο παρασυμπαθητικό (και συμπαθητικό)
ØΚλινικές ενδείξεις στο σκύλο
1. Μουσκαρινικές: δακρύρροια, σιελόρροια, ούρηση, αφόδευση, έμετος, 

διάρροια, αύξηση βρογχικών εκκρίσεων, βρογχόσπασμος, μύση, 
βραδυκαρδία*

2. Νικοτινικές: πάρεση, παράλυση ομάδων μυών (αναπνευστική παράλυση, 
υποξία), απώλεια συνείδηση

üΔεν εμφανίζονται όλα τα συμπτώματα πάντα. 
*Εάν κυριαρχεί η επίδραση της ακετυλοχολινεστεράσης στο συμπαθητικό 
κυριαρχεί η ταχυκαρδία
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Οργανοφωσφορικά: Κλινικές ενδείξεις
ØΚλινικές ενδείξεις στη γάτα

• μυϊκός τρόμος, μυδρίαση, ανορεξία

• Χρόνια τοξίκωση (στην οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση 
με τους σκύλους): ανησυχία κεντρικής προέλευσης, αταξία, λήθαργος, ανορεξία 
και νικοτινικά συμπτώματα όπως νευρομυϊκή δυσλειτουργία, χωρίς όμως να 
εμφανίζονται τα κλασσικά κλινικά σημεία του μουσκαρινικού συνδρόμου της 
οξείας τοξίκωσης (μύση, βραδυκαρδία) . 

• Αν και οι δηλητηριάσεις από οργανοφωσφορικά απαντώνται συχνότερα στον 
σκύλο σε σύγκριση με τη γάτα, εντούτοις οι γάτες είναι περισσότερο ευαίσθητες 
από τους σκύλους



Οργανοφωσφορικά: Διάγνωση
• Πρωτόκολλο ART (Atropine Response Test)

• Έγχυση 0,04 mg/kg ΣΒ ατροπίνης IV και στη συνέχεια επανάληψη μετά από 15 λεπτά. 

• Μια πειστική κατάλληλη ανταπόκριση στην ατροπίνη, σε σκύλους, συνήθως συνεπάγεται καρδιακή συχνότητα 
μετά την ατροπίνη (HR) ≥ 135−140 BPM ή τουλάχιστον 50%−100% αύξηση του HR από την αρχική τιμή.

• Μια ελλιπής ή ανύπαρκτη ανταπόκριση στην ατροπίνη, υποστηρίζει τη διάγνωση πρωτογενούς ή δευτερογενούς 
νόσου του φλεβόκομβου

• Η πρωτοπαθής κομβική δυσλειτουργία μπορεί να αντικατοπτρίζει το σύνδρομο νοσούντος κόλπου (διαδεδομένο 
σε Schnauzers, Dachshunds, Cocker spaniels, White highland και Pugs, αν και μπορούν επίσης να επηρεαστούν 
αρσενικοί σκύλοι ή άλλες φυλές

• Οι διαφορικές διαγνώσεις δευτερογενούς κομβικής δυσλειτουργίας μπορεί να περιλαμβάνουν υποθερμία, 
υπερκαλιαιμία, σοβαρό υποθυρεοειδισμό (σπάνια), έκθεση σε ορισμένες τοξικές ουσίες ή ιατρογενή αίτια (βήτα 
αναστολείς, αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, οπιοειδή, ηρεμιστικά κ.λπ.).



Οργανοφωσφορικά: Διάγνωση

• Τα οργανοφωσφορικά και οι μεταβολίτες τους δεν παραμένουν στον 
οργανισμό για περισσότερο από 24 ώρες. 
• Οι χλωριωμένες ενώσεις οργανοφωσφορικών μπορούν να εντοπιστούν σε 

υπολείμματα ιστών
• Το περιεχόμενο του στομάχου μπορεί να αναλυθεί για το υπόλειμμα 

φυτοφαρμάκων με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας
μάζας (GC-MS) για ταυτοποίηση, επιβεβαίωση και ποσοτικοποίηση. 
• Το αίμα ή ο ορός αίματος και τα ούρα μπορούν επίσης να αναλυθούν για 

υπολείμματα οργανοφωσφορικών ή των μεταβολιτών τους.



Θεραπευτική αντιμετώπιση
• Airway
• Breathing Flow by οξυγόνο, διασωλήνωση

• Circulation: ισότονα κρυσταλλοειδή διαλύματα, δοπαμίνη 5-7 μg/kg/min IV CRI
• Drugs

• Πρόκληση εμέτου, πλύση στομάχου (προσκόμιση σε λιγότερο από 4 ώρες από την 
τοξίκωση) & εφόσον διατηρεί τα αντανακλαστικά κατάποσης

• Στην περίπτωση της κατάποσης του δηλητηρίου, χορήγηση ενεργού άνθρακα (1-2 gr
διαλυμένος σε νερό 5-10ml/kg ΣΒ per os ή μετά από γαστρικό καθετηριασμό) και 
καθαρτικών φαρμάκων (σορβιτόλη 70% 3 ml/kg ΣΒ διαλυμένη σε νερό) έως και τρεις φορές 
ημερησίως



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Ειδικά αντίδοτα
üΘειϊκή ατροπίνη: 0.1 –0.5 mg/kg ΣΒ, με μέση τιμή 0.2 mg/kg ΣΒ και μέγιστη 

αναφερόμενη τα 2 mg/kg ΣΒ, με το ¼ της δόσης να χορηγείται IV και τα 
υπόλοιπα ¾ SC, IM*. Η χορήγηση μπορεί να επαναληφθεί τρεις ή τέσσερις φορές 
ημερησίως σε περίπτωση επανεμφάνισης συμπτωμάτων αναπνευστικής 
καταστολής, βρογχόσπασμου και βραδυκαρδίας. Η ατροπίνη δρα ως 
αποκλειστής των μουσκαρινικών υποδοχέων.
• Η προαναφερόμενη δόση είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τη δόση που 

χρησιμοποιείται για προνάρκωση (0.01 mg/kg ΣΒ)



• Η ατροπίνη μπορεί να προκαλέσει ένα εύρος ανεπιθύμητων ενεργειών που 
σχετίζονται με τη δόση. 

• Διασχίζει εύκολα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και τα κεντρικά σημάδια 
τοξικότητας της ατροπίνης είναι κοινές επιπλοκές σε ανθρώπους που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με υψηλές δόσεις .

• Οι πολύ υψηλές δόσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική θεραπεία 
της τοξίκωσης σε σκύλους μπορεί να οδηγήσουν σε:

vνευρολογικές επιπλοκές: υπνηλία, αταξία, επιληπτικές κρίσεις και αναπνευστική 
καταστολή. 

vγαστρεντερικές παρενέργειες: ξηροστομία, δυσφαγία, δυσκοιλιότητα και εμετό. 

vοφθαλμικά σημεία: θολή όραση, μυδρίαση, κυκλοπληγία και φωτοφοβία. 

vκαρδιαγγειακά σημεία: ταχυκαρδία, υπέρταση, αρρυθμίες και καρδιαγγειακή 
ανεπάρκεια



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Ειδικά αντίδοτα

üYδροχλωρική πραλιδοξίμη
üΕπανεργοπoιητής AChE

ü 10-50 mg/kg ΣΒ με μέση τιμή 10-20 mg/kg ΣΒ IM ή πολύ αργά IV δύο ή τρεις φορές ημερησίως. Το 
αντίδοτο καταπολεμά τη συμπτωματολογία που προέρχεται από τη διέγερση των νικοτινικών 
υποδοχέων

üΦάρμακο νοσοκομειακό βρίσκεται σε νομαρχιακά νοσοκομεία (ή μέσω Ι.Φ.Ε.Τ.)
üH θεραπεία με πραλιδοξίμη θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό (εντός 24-48 ωρών). 

üΑργή χορήγηση (δηλαδή σε δεξτρόζη 5% σε διάστημα 10 λεπτών). Επίσης, το διάλυμα πρέπει να 
παρασκευάζεται φρέσκο 



Θεραπευτική αντιμετώπιση

• Αντιεπιλιπτική αγωγή 

1. Διαζεπάμη: 0.2-0.5 mg/kg IV

2. Μιδαζολάμη: 0.2-0.5 mg/kg  IV, IM, CRI 0.1-0.5 mg/kg/h

vΣκύλος 10 kg ΣΒ: !" # $ό&' #() *+ ,..%
01,13 4 5678ό9 :;5ή='&'9 6=5ώ?

v 0.25 mg/kg/h, 30 ml/h (1 σταγ/2 sec), 4 ml μιδαζολάμης (dormicum) σε 

250 ml NS 0.9%



Θεραπευτική αντιμετώπιση

3. Η χορήγηση μαγνησίου στον άνθρωπο μειώνει τη θνησιμότητα

• Στην κτηνιατρική, φαίνεται ότι συμβάλλει στη μείωση της 

ελευθέρωσης ακετυλοχολίνης και της ευαισθησία των 

προσυναπτικών απολήξεων στην επίδραση της ακετυλοχολίνης, 

προκαλώντας μυϊκή χαλάρωση



Intermediate syndrome (IMS)

• Αν και ο ακριβής μηχανισμός δράσης που εμπλέκεται στο IMS είναι ασαφής, 
φαίνεται ότι υπάρχει μειωμένη δραστηριότητα AChE και έκφραση των 
νικοτινικών υποδοχέων

• Χαρακτηρίζεται από οξεία παράλυση και αδυναμία κινητικών νεύρων και 
αναπνευστικών μυών 24-96 ώρες μετά τη δηλητηρίαση. 
• Γενικευμένη αδυναμία, και διπλωπία είναι επίσης εμφανή. 

• Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να διαρκέσουν για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες 
ανάλογα με τη τοξική ουσία που εμπλέκεται. 

• Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται σε θειική ατροπίνη και 
πραλιδοξίμη και θα πρέπει να συνεχίζεται για εβδομάδες



Καρβαμιδικά

• Τα καρβαμιδικά έχουν χρησιμοποιηθεί ως φυτοπροστατευτικά των 
καλλιεργειών αλλά και ως εντομοκτόνα –εντομοαπωθητικά έναντι 
εξωπαρασίτων των ζώων 

• Μηχανισμός δράσης όμοιος με τα οργανοφωσφορικά

• Ηπιότερη κλινική εικόνα

• Όμοια θεραπευτική αντιμετώπιση με οργανοφωσφορικά





• Αναδρομική μελέτη

• 102 σκύλοι

• Μυϊκό τρόμο, σιελόρροια, αδυναμία έμετο, διάρροια

• Αυξημένη ALT, AST, Na+, K+ , επιμηκυμένος χρόνος PT, PTT

• Ατροπίνη, διαζεπάμη, πραλιδοξίμη*, μηχανικός αερισμός

• Τα ζώα που έκαναν πλύση στομάχου είχαν καλύτερη πρόγνωση

*αμφισβητείται η χρησιμότητα της λόγω παροδικής εμφάνισης νικοτινικών συμπτωμάτων  



Κουμαρινικά (κουμαρίνη, δικουμαρόλη)

• Προέρχονται από την κουμαρίνη, μια ουσία που απαντάται 

φυσιολογικά σε διάφορα φυτά και μύκητες, της οποίας ο 

μεταβολίτης (δικουμαρόλη) έχει αντιπηκτικές ιδιότητες 

• Οι δύο αυτές ουσίες είναι η βάση για την ανάπτυξη των 

τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων με αντιπηκτική δράση



Κουμαρινικά: Μηχανισμός δράσης
ØΜείωση της διαθέσιμης βιταμίνης Κ1 στον οργανισμό. 

ØΗ βιταμίνη Κ1 είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση των παραγόντων II,VII,IX,X του μηχανισμού πήξης 
του αίματος. 

ØΗ βιταμίνη Κ1 προέρχεται από την αδρανή μορφή της, το εποξείδιο της βιταμίνης Κ1. Μετά την 
αλληλεπίδραση της βιταμίνης Κ1 με τους παράγοντες πήξης, αυτή επιστρέφει στην αρχική αδρανή 
μορφή της και απαιτείται να επανενεργοποιηθεί προκειμένου να επιτελέσει εκ νέου τον βιολογικό της 
ρόλο. Το εποξείδιο της βιταμίνης Κ1 αποτελεί το υπόστρωμα δράσης του ενζύμου αναγωγάση του 
εποξειδίου της βιταμίνης Κ και δημιουργείται η δραστική μορφή της βιταμίνης Κ1 που συμμετέχει στον 
μηχανισμό πήξης. 

ØΤο ένζυμο, αποτελεί τον μοριακό στόχο των αντιπηκτικών ουσιών και μέσω της αδρανοποίησής του 
επέρχεται εξάντληση των αποθεμάτων της διαθέσιμης βιταμίνης Κ1, αναστολή της σύνθεσης δραστικών 
παραγόντων πήξης και κατάρρευση του μηχανισμού πήξης του αίματος.



Κουμαρινικά: Κλινικές ενδείξεις

• Έναρξη συμπτωμάτων 24-48 ώρες  έως 3-7 ημέρες ώρες μετά την 

κατάποση

• Επίσταξη, ουλορραγία, αιματέμεση, μέλαινα, αιματουρία, υποδόρια 

αιματώματα ή μώλωπες και αναιμικοί βλεννογόνοι

• Εσωτερική αιμορραγία στη θωρακική (αιμοθώρακας) ή την κοιλιακή 

κοιλότητα (αιμοπεριτόναιο), ενδοπνευμονικές αιμορραγίες, περικαρδιακή 

συλλογή αίματος (αιμοπερικάρδιο)



Κουμαρινικά: Διάγνωση

üΟι διαγνωστικές εξετάσεις σε μη κλινικά προσβεβλημένους ασθενείς περιλαμβάνουν:
1. PCV κατά την έναρξη και συνολική συγκέντρωση πρωτεϊνών (PCV/TP),  χρόνος 

προθρομβίνης (PT), χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT) ή τόσο PT όσο και PTT
2. Εάν η έκθεση είναι αμφισβητήσιμη και η βιταμίνη Κ1 δεν χορηγείται: PT 48 ώρες μετά 

την κατάποση. Εάν το PT είναι αυξημένο, η θεραπεία πρέπει να προχωρήσει.
3. Εάν χορηγείται βιταμίνη Κ1: PT 2-3 ημέρες μετά τη θεραπεία
üΟι διαγνωστικές εξετάσεις σε κλινικά πάσχοντες ασθενείς περιλαμβάνουν:
4. Αρχική τιμή PCV/TP, προφίλ πήξης, διασταυρούμενη αντιστοίχιση κατά την 

προετοιμασία για μετάγγιση
5. PT 2–3 ημέρες μετά τη θεραπεία με βιταμίνη Κ1
6. Παρακολούθηση των προφίλ PCV/TP και πήξης κάθε 6-12 ώρες μέχρι να 

ομαλοποιηθεί



Κουμαρινικά: Διάγνωση

üΗ αναιμία και η θρομβοπενία είναι γενικά ήπιες έως μέτριες τη στιγμή που 
παρατηρούνται τα κλινικά συμπτώματα 

üΑύξηση παραγόντων πήξης (PT, PTT)

• Πρώτα το PT και σε δεύτερο χρόνο το PTT

• Μπορεί να καθυστερήσει έως και 2-5 ημέρες μετά την κατάποση

• Αύξηση και των δύο παραγόντων όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα

üΈνας παρατεταμένος χρόνος PT, PTT ή θρομβίνης παρουσία σχετικά 
φυσιολογικού ινωδογόνου, προϊόντων αποικοδόμησης ινώδους και αριθμού 
αιμοπεταλίων υποδηλώνει έντονα αντιπηκτική τρωκτικοκτόνο τοξίκωση, όπως 
και μια θετική θεραπευτική ανταπόκριση στη βιταμίνη Κ1



Κουμαρινικά: Διάγνωση

üΔιαφορική διάγνωση όταν υπάρχει αιμορραγία
1. διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
2. συγγενείς ανεπάρκειες παραγόντων πήξης
3. νόσο von Willebrand
4. ελλείψεις αιμοπεταλίων
5. ερλιχίωση του σκύλου



Κουμαρινικά: Θεραπεία

• 2.5-5 mg/kg βιταμίνη Κ1 POS ή SC (2-4 εβδομάδες)

• ΌΧΙ IV Ή IM λόγω διάχυτης αιμορραγίας ή αναφυλακτικής αντίδρασης

• Πολύ αποτελεσματική η χορήγηση από το στόμα (διαιρούμενη η συνολική 
ημερήσια δόση σε 2-3 φορές μαζί με ένα αρκετά λιπαρό γεύμα)

• Μετάγγιση αίματος

• Οξυγόνο

• Παράγοντες πήξης (πλάσμα)



Υποψία τοξίκωσης από 
ποντικοφάρμακο

Κατάποση σε χρονικό διάστημα 
<2 ώρες

Πρόκληση εμέτου
Ενεργός άνθρακας

Μέτρηση PT, PTT 48 ώρες
αργότερα

Κατάποση σε χρονικό διάστημα 
>48 ώρες

Συμβατά κλινικά συμπτώματα

Αιμοδυναμικά σταθερός

Βιταμίνη Κ1
Μέτρηση PΤ, PTT μετά από 48 

ώρες

Αιμοδυναμικά ασταθής

Οξυγόνο
Μετάγγιση αίματος

Βιταμίνη Κ1
Μέτρηση PΤ, PTT μετά από 48 

ώρες



Πυρεθρίνες-Πυρεθροειδή
• Οι πυρεθρίνες και τα συνθετικά τους παράγωγα, τα πυρεθροειδή, είναι μια ομάδα 

εντομοκτόνων που προέρχονται από το φυτό χρυσάνθεμο

• Μηχανισμός δράσης

1. Δράση στο ΚΝΣ και στο ΠΝΣ

2. Εμποδίζουν την λειτουργία των διαύλων νατρίου, επιμηκύνουν την μετάβαση των 

νευρικών ώσεων, προκαλώντας διέγερση των νευρικών ινών

3. Λόγω της λιπόφιλης ιδιότητας τους διαπερνούν τον αιματο-εγκεφαλικό φραγμό

4. Κάποια πυρεθροειδή δρούν και ως ανταγωνιστές του γ-αμινοβουτυρικού οξέος 

προκαλώντας περαιτέρω υπερδιέγερση στο ΚΝΣ (όπως η ιβερμεκτίνη)



• Τα περισσότερα θηλαστικά είναι ευαίσθητα στην τοξίκωση από πυρεθρίνες

• Οι γάτες δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες

• Πιθανώς λόγω σε μια δευτερογενής έλλειψη γλυκουρονοσυλτρανσφεράσης και του 

μειωμένου ρυθμού υδρόλυσης του εστέρα στο ήπαρ

• Η κύρια πηγή τοξίκωσης στις γάτες είναι η δερματική επαφή με την περμεθρίνη

1. όταν χρησιμοποιείται θεραπεία για εξωπαράσιτα που είναι για σκύλους

2. «second-hand» τοξίκωση: μετά από επαφή με σκύλο που του έχει πρόσφατα χορηγηθεί 

θεραπεία

3. Έκθεση σε σπρέι



Πυρεθρίνες-Πυρεθροειδή: Κλινικές ενδείξεις

• Γρήγορη απορρόφηση από το πεπτικό 

• Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες (2-4) έως και 24 ώρες

• Κοινά συμπτώματα σε ποσοστό >15%- νευρολογικά: αταξία, 
υπερευαισθησία, υπερθερμία, μυϊκοί σπασμοί, μυδρίαση, σιελόρροια, 
μυϊκός τρόμος, επιληπτικές κρίσεις

• Πιο σπάνια: ταχυκαρδία ή άλλες καρδιακές αρρυθμίες, διάρροια, 
δύσπνοια, υποθερμία, λήθαργος, ταχυκαρδία, έμετος



Πυρεθρίνες-Πυρεθροειδή: Θεραπεία
Ø Πλύσιμο της περιοχής μετά από τη δερματική επαφή με την τοξική ουσία

1. Θερμό νερό: προκαλεί αγγειοδιαστολή και αυξάνεται η απορρόφηση της τοξίνης

2. Κρύο νερό: προκαλεί υποθερμία

Ø Κάποια πυρεθροειδή είναι πιο ισχυρά σε χαμηλές θερμοκρασίες

Ø Το μπάνιο μπορεί να προκαλέσει πιο πολύ stress (κυρίως στις γάτες): ήπια ηρέμιση

Ø Τα πυρεθροειδή είναι λιποδιαλυτά οπότε η χρήση ενός ήπιου καθαριστικού περιορίζει την τοξίνη

Ø Πρόκληση εμέτου ή πλύση στομάχου σε ασθενείς με έντονο νευρολογικά συμπτώματα

ØΧορήγηση οξυγόνου

ØΥγρά-ισότονα κρυσταλλοειδή διαλύματα



Πυρεθρίνες-Πυρεθροειδή: Θεραπεία
Ø Έλεγχος των επιληπτικών κρίσεων

i. Διαζεπάμη: 0.2-0.5 mg/kg IV ή μιδαζολάμη 0.2-0.5 mg/kg  IV, IM, CRI 0.1-0.5 mg/kg/h

ii. Dexemedetomidine: 0.5-1 μg/kg/h IV CRI

iii. Προποφόλη: 2-4 mg/kg IV bolus, 0.1-0.5 mg/kg/min IV CRI. ΠΡΟΣΟΧΗ στις γάτες καθώς η στάγδην 
χορήγησή της για διάστημα > 24 ώρες δημιουργούνται σωμάτια Heinz

iv. Πεντοθάλη: 3-10 mg/kg IV bolus, 0.2-1 mg/kg/h IV CRI

*Σκύλος 10 kg ΣΒ: 50 ml προποφόλη σε 250 ml ορού, με ρυθμό 30 ml/h (1/2sec)

*Γάτα 4 kg ΣΒ: 40 ml προποφόλη σε 250 ml ορού, με ρυθμό 15 ml/h (1/4sec)



ØIntravenous lipid emulsion (ILE)
ØΜεθοκαρβαμόλη
1. Μυοχαλαρωτικό με κεντρική δράση
2. Δεν είναι πλήρως γνωστός ο μηχανισμός δράσης 
3. Υπάρχουν κάποιες μελέτες στα ζώα για τη χορήγηση της σε 

τοξίκωση από πυρεθροειδή
4. Δόση 44-220 mg/kg IV
5. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα



Περμεθρίνη 

• Είναι πυρεθροειδές, συγκεκριμένα συνθετική πυρεθρίνη

• Συχνή η τοξίκωση από περμεθρίνη στις γάτες (συχνό λάθος των ιδιοκτητών)

• Μηχανισμός δράσης όμοιος με τα πυρεθροειδή

• Κλινικές ενδείξεις: σιελόρροια, μυδρίαση, αταξία, μυϊκοί σπασμοί, επιληπτικές 

κρίσεις

• Θεραπεία: υποστηρικτική αγωγή (υγρά, οξυγονοθεραπεία, καταστολή για τον 

έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων)



Περμεθρίνη-ILE

• Χρήση ενδοφλεβίως γαλακτωμάτων λιπιδίων (ILE, intravenous lipid 

emulsion) για θεραπεία πολλών τοξικώσεων από μη-λιποφιλικά και 

λιποφιλικά μόρια και κυρίως στη θεραπεία της περμεθρίνης

• «lipid sink and lipid shuttle»: Η έγχυση λιπιδίων απομακρύνει την τοξίνη 

μέσω της δέσμευσής της. από τους ιστούς μειώνοντας την τοξική 

επίδραση της σε αυτούς





• 9 γάτες, ιδιόκτητες

• Προσκομίστηκαν  με νευρολογικά συμπτώματα συμβατά με τοξίκωση από περμεθρίνη

• Ισότονα κρυσταλλοειδή διαλύματα, διαζεπάμη 1 mg/kg IV

• Μετά από μία ώρα τα συμπτώματα έγιναν πιο έντονα και χορήγησαν γαλάκτωμα 
λιπιδίων 20% (Intralipid 20, Fresenius Kabi)

• 1.5 ml/kg IV bolus, 0.25 ml/kg/min CRI, 15 ml/kg για 1 ώρα

• Διαφοροποίηση με προποφόλη: μισή συγκέντρωση λιπιδίων

• Άμεση βελτίωση συμπτωμάτων σε όλες τις γάτες μειώνοντας την ανάγκη για καταστολή



Ιβερμεκτίνη

• Ευρέος φάσματος αντιπαρασιτικό φάρμακο

• Συνιστώμενες δόσεις: 6 μg/kg στο σκύλο, 24 μg/kg  στις γάτες 

• Δόσεις 90-100 mg/kg  μπορούν να οδηγήσουν σε εμφάνιση κλινικών 
συμπτωμάτων στο σκύλο

• Ευαισθησία στην ιβερμεκτίνη ακόμα και σε χαμηλές δόσεις φύλες που 
φέρουν το γονίδιο MDR1 (Collies, ακόμα και σε συγκεντρώσεις 100-500
μg/kg)



Ιβερμεκτίνη
üΚλινικές ενδείξεις

• αταξία, αποπροσανατολισμό, υπερευαισθησία, τύφλωση, αδυναμία, μυδρίαση, 
βραδυκαρδία

• Υποαερισμός λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας και εισροφητικής

βρογχοπνευμονίας

üΕμφάνιση συμπτωμάτων 2-4 ώρες από την έκθεση έως και 24 ώρες

üΘεραπεία : υποστηρικτικά μέτρα (υγρά, οξυγόνο, πρόκληση εμέτου, έλεγχος των 
νευρολογικών συμπτωμάτων)



Paraquat

• Έντονα τοξική ζιζανιοκτόνος-φυτοκτόνος ένωση. Στο παρελθόν είχε 

χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή καλλιεργειών απαγορευμένων φυτών

• ΗΠΑ: χαρακτηρίζεται ως «περιορισμένης εμπορικής χρήσης» και οι 

χρήστες του πρέπει να έχουν ειδική άδεια χειρισμού της

• Σε πολλές χώρες, μάλιστα, αποτελεί βασικό μέσο αυτοχειρίας με τις 

δηλητηριάσεις του ανθρώπου να αφορούν σε ποσοστό 70%-90% των 

περιστατικών αυτοκτονιών



Paraquat: Μηχανισμός δράσης

• Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση και επηρεάζει τον σχηματισμό 

ελεύθερων δραστικών ριζών οξυγόνου στα φυτικά κύτταρα 

(Reactive Oxygen Species ή ROS) οδηγώντας τα σε οξειδωτικό stress.

• Παραγωγή ελεύθερων οξειδωτικών ριζών, προκαλώντας βλάβες σε 

κυτταρικό επίπεδο κυρίως στους πνεύμονες, όπου αφθονεί το 

διαθέσιμο οξυγόνο



Paraquat: Κλινικές ενδείξεις

• Οξύ Σύνδρομο Αναπνευστικής Δυσχέρειας (Acute Respiratory Distress Syndrome ή 

ARDS) 

• Έντονα ερεθιστική δράση, κυρίως στο βλεννογόνο της στοματικής κοιλότητας

• Κατάποση: ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια που μπορεί δευτερογενώς να 

οδηγήσουν σε αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές

• Καρδιακή, αναπνευστική, νεφρική & ηπατική ανεπάρκεια

• Πολυοργανική ανεπάρκεια & θάνατο λόγω ίνωσης του πνευμονικού παρεγχύματος



Paraquat: Θεραπεία

• Δεν υπάρχει αντίδοτο

• Υποστηρικτική θεραπεία: υγρά

• Απομάκρυνση του τοξικού παράγοντα μετά από δερματική επαφή

• Πρόκληση εμέτου

• ΌΧΙ χορήγηση ΟΞΥΓΟΝΟΥ (λόγω των ελευθέρων ριζών)


