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ترين داروهاي انساني مضر براي  هاي دامپزشكي آمريكاي شمالي فهرست مهم مركز اورژانس مسموميت
  :است اعالم كرده حيوانات خانگي را كه سبب بيشترين تماس با اين مركز شده به شرح زير

 دادنصاحبان حيوانات خانگي بايد از  :(NSAIDs)داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي .1
 . خصوص ايبوبروفن و ناپروكسن به حيوان خانگي خود پرهيز كنند هها ب اين دارو

 هرچند در انسان اين دارو از عوارض زيادي برخوردار نيست اما در مورد حيوانات: استامينوفن .2
تواند  قرص استامينوفن ميمصرف يك عدد  .مصرف آن خطرناك است ،خصوص گربه خانگي به

 .هاي قرمز خون گربه وارد سازد آسيب شديدي به گلبول

شوند اما  هرچند اين داروها در حيوانات خانگي هم گاهي مصرف مي: يداروهاي ضد افسردگ .3
؛ مانند تشنج و عدم دوز دارو ممكن است اثرات خطرناك عصبي داشته باشدي  اشتباه در محاسبه

 .تعادل
 



خصوص  هاين داروها ممكن است در حيوانات خانگي ب: ها آور و بنزوديازپين داروهاي خواب .4
 .شودحالي و كاهش تعداد تنفس  بي ،ها عوارض شديدي به بار آورد و باعث عدم تعادل سگ

استفاده زياد از استروژن و استراديول : هاي استروژن و پروژسترون و استراديول هورمون .5
حيوانات خانگي ماده كه  ضمناً؛ خصوص در پرندگان شود هاستخوان بتواند سبب تضعيف مغز  مي

 .ها هستند در معرض خطر بيشتري نسبت به مسموميت با اين هورمون اند عقيم شده

اين كه نارسايي كليوي و مشكالت قلبي در كمين حيواناتي است : ACEهاي آنزيم مهاركننده .6
 .شود ها داده  آن  بهداروها بدون نظارت دامپزشك 

توانند مشكالت جدي در حيوانات خانگي ايجاد كنند و اشتباه در محاسبه  اين داروها مي: بتابالكرها .7
 .اي به دنبال داشته باشد دوز دارو ممكن است اثرات كشنده

وز غيرنرمال و بيش از اندازه اين داروها در سگ و گربه ممكن است د: هاي تيروئيد هورمون .8
 .دشوافزايش ضربان قلب  نفس نفس زدن و، دگي و حملهز نهيجا، سبب عوارضي نظير لرز

ولي در  هاستستفراغ و اسهال از عوارض مصرف اين داروا: داروهاي پايين آورنده كلسترول .9
 .تري هم داشته باشد طوالني مدت ممكن است عوارض خطرناك

الزم است صاحبان حيوانات خانگي از تجويز  ،عالوه بر داروهاي فوق :مهم ي توصيه
  .ندكنپرهيز  جداً ،هرگونه دارو براي حيوان خود بدون كسب نظر دكتر دامپزشك
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