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Epilepstia
o se veterinar sredaz bolnikom z napadi, mora najprej odkriti vzrok. Vzrok
so lahko razlidne prirojene motnje, nepravilnosti v ravni krvnega sladkorja,
kalcija ali kisika in bolezni ledvic ali
jeter. Napade lahko povzrodajo tudi razliine infekcije (pasja kuga), tumorji, razliini strupi, kot so tekodina proti zmrzovanju, svinec, doloiene snovi v iokoladi,
pa tudi vrodina, podhlajenost, po5kodbe
moZganov in seveda,epilepsija.
Napadi lahko prizadenejo le del telesa
oziroma le eno stran. Vzrok za take napade je ponavadi poikodba moZganov.
Napade, ki prizadenejo vse telo, delimo na dve obliki: grand mal in petit maL
Najpogostej5i so grand mal napadi. Bolnik s takim napadom ponavadi pade na
eno stran telesa, kar spremlja nenadzorovano krdenje mi5ic, ki je videti kot veslanje z nogami. Ponavadi se Zival zelo slini
ter nenadzorovano izloia blato in urin.
Med napadom se bolnik ne zaveda okolice in tudi ne ve/ kaj se z njim dogaja.
Napad oblike petit mal pa se ne kaZe kot
krdi, pad pazizgabo zavesti.
Pozornejii opazovalec zlahka razlo(i
fiifaze napada:
Faza pred napadom. To fazo imenujemo &ur&. V njej je lahko bolnik videti nemiren, brezciljno koraka, iSdepozornost,
se slini, cvili ali skriva. Ti znaki se pojavijo nekaj minut pred pravim napadom.
Napad. To fazo imenujemo tudi iktus.
V njej je lahko bolnik videti razburjen,
bruha, se slini, teka v krogih, pade v nezavest in dobi nenadzorovano krienje miiic. V veiini primerov traja napad manj
kot pet minut.
Faza po napadu. Po napadu se pojavi
faza okrevanj a (post iktus), Takrat so prizadete Zivali ponavadi brez orientacije,
gibljejo se neusklajeno in kdaj pa kdaj

celo zadasno oslepijo. Ta faza traja vei
minut, lahko pa tudi vei dni.
Med napadom lahko pride do razliinih poSkodb tako bolnika kot tudi vseh
prisotnih. Med nenadzorovanimi krii se
bolnik niiesar ne zaveda,zato je najbolje,
da se mu skrbnik ne pribliZuje preved,
ampak za Lival poskrbi Selepo napadu.
Dejanski sproZilecnapada ni znan, teprav se vedina napadov pojavlja po razliinih razburjenjih, kot so naporna igra ali
nenadna vrnitev ljubljenega skrbnika.
Znano je, da se nekateri napadi pojavljajo celo med spanjem. Od burnih sanj, ko
psi cvilijo in "lekajo", jih lahko razlikujemo tako, da sanjajodega psa zlahka zbudimo, bolnika z napadom pa ne.
Ko bolnika pripeljemo k veterinarju, je
zelo pomembno, da mu kar najbolj podrobno opiSemo potek napada. Veterinar
bo bolnika podrobno pregledal, opravil
vse potrebne laboratorijske preiskave, po
potrebi tudi rentgensko slikanje. Epilepsije namrei same po sebi ne moremo
diagnosticirati, pat pa jo potrdimo tako,
da izkljuiimo vse druge vzroke.
Epilepsija se ponavadi pojavlja po 5estem mesecu in ne ved po petem letu starosti, najpogostejepa med drugim in tretjim letom starosti. Pojavlja se pri vseh pasmah psov in tudi pri meSancih.Pri dolotenih pasmah, kot so beagli, nemiki oviarji, irski setri, kodri, bernardinci, koker
Spanjeli, labradorci in zlati prinaSalci, se
epilepsija pojavlja pogosteje. S psi z epilepsijo odsvetujemo vzrejo,'saj je mogode, da je bolezen dedna in da jo bodo
imeli tudi potomci.
Z zdravljenjem epilepsije zainemo
tedaj, ko postane moteia, ko so napadi
vse huj5i in pogostej5i.Pri zdravljenju je
zelo koristno, da skrbnik pozna vzorec
ponavljanja napadov, saj lahko veterinar
le tako ve, ali je zdravljenje utinkovito.

Poudariti je treba, da zdravljenje bolezni ne odpravi, namen zdravljenja je le
zmanjSanje pogostosti, resnosti in trajanja napadov.
Zdravila dajemo ponavadi v obliki tabletk. Vsaka Zival se drugaie odzove na
zdravTlo, zato mora veterinar za vsakega
pacienta posebej dozirali primerno kolidino zdravil. Ob kontrolnih pregledih se
veterinar s skrbnikom pogovori o uspehu
zdravljenja in temu primerno prilagodi
kolidino zdravlla. Zdravlla imajo tudi nekatere stranske uiinke, predvsem pa
lahko Skodujejo jetrom. Tudi zato so potrebni pogostej5i pregledi.
Predvsem pa je pomembno, da med
napadi ostanemo mirni in se ne pribliZujemo bolnikovim zobem. Iz bolnikove bliZine moramo odstraniti vse predmete, ki
bi ga lahko poikodovali. Ce napad traja
dlje kot dvajset minut, poklidimo veterinarja.
Samostojenin blag napad pa 5e ni razlogzapreplah in ie se ne ponavlja/ ponavadi ni potrebno dolgotrajno zdravljenje.
Vsekakor pa napad ob prvi priloZnosti
veterinarju podrobno opiSemo, kako
dolgo je trajal in kdaj se je zgodil.

