
eurologické choroby vãetnû epi-
lepsie nejsou du‰evní poruchy, jak
se dodnes mnozí mylnû domníva-

jí! Epilepsie je povaÏována za nejãastûj‰í
chronické neurologické onemocnûní
drobn˘ch zvífiat. Slovo epilepsie pochází
z fieãtiny a znamená „b˘t zachvácen“, „b˘t
uchopen“ nebo „b˘t napaden ãi ovlád-
nut“. To, Ïe jsou epilepsie ãasto po-
vaÏovány za velmi vzácné, urãitû souvisí
i s tím, Ïe na vût‰inû psÛ s epilepsií není
vidût, Ïe mají obãas záchvaty. Pod po-
jmem epilepsie chápeme nemoc – pfiesnû-

ji vzato poruchu – mozku, pfii níÏ dochá-
zí v dÛsledku vybíjení jednotliv˘ch nervo-
v˘ch bunûk k spontánním a opakovan˘m
záchvatÛm kfieãí se ztrátou ãi bez ztráty
vûdomí. Epileptické záchvaty si mÛÏeme
zjednodu‰enû pfiedstavit jako projev pfie-
chodné funkãní poruchy nervov˘ch
bunûk, pfiiãemÏ jeho forma závisí na tom,
jakou funkci normálnû mají zúãastnûné
nervové buÀky.
KaÏdá nervová buÀka a kaÏd˘ svazek ner-
vov˘ch bunûk v mozku mÛÏe b˘t posti-
Ïen epilepsií, coÏ mÛÏe mít za následek

naru‰ení nebo pfieru‰ení jejich normální
ãinnosti. KdyÏ jsou buÀky zodpovûdné za
ãich, dochází k poru‰e ãichového vnímá-
ní; jsou-li normálnû zodpovûdné za zrak,
mÛÏe dojít napfiíklad ke vnímání bleskÛ
nebo jin˘ch svûteln˘ch podnûtÛ – coÏ je
u psÛ samozfiejmû obtíÏnû dokazatelné.

Mnohonásobné „zachvácení“
Epilepsie jsou velice rozmanité vzhledem
k pfiíãinû, projevu a prÛbûhu. Epileptické
záchvaty se mohou vyskytnout v podsta-
tû u kaÏdého psa, jehoÏ mozek je náhle
po‰kozen nebo postiÏen akutním one-
mocnûním. K epileptick˘m záchvatÛm
tedy mohou vést otravy, váÏné infekãní
nemoci, nedostatek kyslíku, pokles hladi-
ny cukru v krvi, poranûní mozku pfii úra-
zu a jiné pfiíãiny.
Mohou se odehrávat bez bezvûdomí, bez
ztuhlosti, kousání do jazyka a pádÛ, bez
modrání a kfieãí. Mohou b˘t tak ne‰kod-
né, Ïe si jich nev‰imne ani postiÏen˘, ani
neodborník. Jedinou známkou epileptic-
kého záchvatu mÛÏe b˘t nepozornost
o trvání pûti aÏ deseti sekund nebo krát-
ké ‰kubnutí. V̆ raz „epileptické záchvaty“
je souhrnn˘m oznaãením, za nímÏ se
mohou skr˘vat velice rÛzné nemoci. âas-
to se ov‰em ani za pomoci moderních
metod nenajde Ïádná hmatatelná pfiíãina
kfieãí. Ne kaÏd˘ pes s jedním nebo nûkoli-
ka epileptick˘mi záchvaty má také epilep-
sii. Tak mÛÏe dojít k záchvatu napfiíklad
pfii hnisavém procesu v mozku (takzva-
ném mozkovém abscesu), váÏném pora-
nûní hlavy, kdyÏ mozek není dostateãnû
zásobován kyslíkem, nebo pfii nadmûr-
ném uÏívání urãit˘ch lékÛ. I kdyÏ pfii pfie-
trvávání nebo opakování tûchto okolnos-
tí mÛÏe dojít i k opakovan˘m záchvatÛm,
nemají postiÏení psi epilepsii.

Epileptick˘ záchvat 
není epilepsie!
Epileptick˘ záchvat není totéÏ co epilep-
sie: o epilepsii hovofiíme aÏ pfii mini-
málnû dvou epileptick˘ch záchvatech,
u nichÏ není známa pfiíãina a které tedy
vznikly spontánnû. U epilepsie se tedy
jedná o skupinu poruch s rÛzn˘mi pfií-
ãinn˘mi chorobami, kter˘m je spoleãn˘
opakovan˘ v˘skyt epileptick˘ch záchvatÛ.

Primárnû vrozená...
U primární epilepsie nejsou pfiítomny
Ïádné funkãní poruchy mozku, které by
vyvolávaly záchvaty. Tato forma epilepsie
je zfiejmû vrozená a u nûkter˘ch plemen
jako kolie, zlatého a labradorského retrív-
ra a bígla se dûdí a u jin˘ch plemen, na-
pfiíklad ovãáka, pudla, labradora a kokr-
‰panûla, b˘vá zji‰tûn její ãastûj‰í v˘skyt
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Záchvaty křečí
Minimálnû jedenkrát v Ïivotû trpí 0,5 aÏ 5,7 % v‰ech
psÛ kfieãemi. Centrální nervová soustava (CNS) 
mÛÏe b˘t postiÏena mnoha systémov˘mi poruchami
jako infekãními, imunologick˘mi a hormonálními
chorobami nebo nádory. K primárním neurologick˘m
onemocnûním patfií kromû epilepsie i traumata 
(úrazy) a napfiíklad zánûty stfiedního a vnitfiního ucha.
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u nûkter˘ch rodin, coÏ svûdãí o dûdiãnos-
ti. Zvífiata, psi ãastûji neÏ feny, onemocní
v 50 procentech buì mezi prvním a tfie-
tím rokem Ïivota nebo ve vûku tfií mûsícÛ
aÏ deseti let. U pfiibliÏnû poloviny psÛ 
s epilepsií je pfiítomna primární epilepsie
(cca 53 %). PostiÏená zvífiata by mûla b˘t
vylouãena z chovu.

... a sekundárnû získaná
Sekundární neboli získaná ãi symptoma-
tická epilepsie se mÛÏe vyskytnout u kaÏ-
dého plemene v kaÏdém vûku. Kfieãe jsou
vyvolávány jin˘mi základními chorobami
a jejich pfiíãinou jsou napfiíklad zánûtlivé,
nádorové nebo degenerativní procesy
v oblasti velkého mozku. Tyto zmûny
mohou mít ãetné pfiíãiny, protoÏe mnohé
nemoci, jimiÏ není bezprostfiednû posti-
Ïen mozek, zpÛsobují ve svém prÛbûhu
metabolické poruchy mozku a v jejich
dÛsledku mÛÏe docházet k záchvatÛm
kfieãí. Patfií k nim virové a bakteriální
infekãní choroby jako napfiíklad psinka,
metabolické poruchy v dÛsledku nedo-
stateãné hladiny cukru v krvi, která mÛÏe
pfiípadnû vzniknout pfiedávkováním
inzulinu, nebo nemoci ledvin a jater, kte-
ré mohou mít za následek encefalitidu
(zánûtlivé onemocnûní mozkové tkánû).
Nervov˘ systém ovlivÀují i urãité jedy,
protoÏe mozek je v dÛsledku vysoké rych-
losti metabolismu obzvlá‰È citliv˘ vÛãi
neurotoxick˘m substancím, napfiíklad
strychninu. Epilepsii mÛÏe vyvolat i klí‰-
Èová encefalitida a v neposlední fiadû
i poranûní lebky. Pfiedev‰ím u zvífiat po
úrazu b˘vá ãasto zji‰tûna takzvaná post-
traumatická epilepsie, která se ãasto pro-
jeví aÏ nûkolik mûsícÛ nebo let po úrazu.
Naopak tûsnû po traumatu se záchvaty
kfieãí projevují vzácnûji.

Mezi kfieãov˘m prahem a aurou
Kromû vlastní pfiíãiny se na vzniku
záchvatÛ zásadním zpÛsobem podílí
i individuální kfieãov˘ práh. Pokud je
hodnû vysok˘, mÛÏe se stát, Ïe se záchvat
neprojeví, i kdyÏ jsou k nûmu dány pod-
mínky.
Záchvaty kfieãí se také projevují rÛzn˘m
zpÛsobem: je pozorováno napfiíklad
„bûhání v kruhu“, ‰tûkání na (fiktivní)
pfiedmûty nebo „zírání do prázdna“ a ‰ku-
bání nûkter˘mi svaly, pfiiãemÏ b˘vá nûkdy
velmi obtíÏné je odli‰it od problémového
chování. Takzvané záchvaty grand-mal
mají ãtyfii fáze:
1. Prodromální stadium je fáze pfied
záchvatem, která se projevuje strachem
nebo neklidem.
2. Záchvat zaãíná aurou, napfiíklad slintá-
ním a roz‰ífiením zornic.

3. Vlastní záchvat je iktus, kter˘ mÛÏe
trvat v prÛmûru dvû aÏ pût minut.
4. Postiktální fáze je fáze po záchvatu,
která mÛÏe b˘t velmi krátká nebo trvat
nûkolik dní a projevovat se agresivitou,
strachem a slepotou.

Intervaly mezi jednotliv˘mi záchvaty
mohou ãinit sekundy aÏ roky nebo
dokonce desítky let. Takzvané záchvaty
grand-mal, které se projevují jako genera-
lizované záchvaty se ztrátou vûdomí,
pfiedstavují 70 aÏ 80 procent. Gene-
ralizovaná epilepsie zaãíná náhle více ãi
ménû naru‰en˘m vûdomím; zvífiata pad-
nou a zachvátí je rytmické kfieãe, pfiede-
v‰ím svalstva hlavy a konãetin, s pohyby
jako pfii veslování, které mohou b˘t
doprovázeny kousáním do jazyka, pûnou
u tlamy, únikem v˘kalÛ a moãi. Trvání
tûchto záchvatÛ kfieãí je rÛzné: jiÏ po
nûkolika minutách tûlo ochabne, zvífie
vstane a rychle se zotaví. Následnû b˘vá
ãasto omámené, dezorientované a nerea-
guje na oslovení. Grand-mal ov‰em mÛÏe
trvat i 15 minut nebo nûkolik hodin ane-
bo se mÛÏe opakovat nûkolikrát za den.
âastost a intenzita záchvatÛ se u jednot-
liv˘ch zvífiat mÛÏe velmi li‰it.

Poprvé? Vyãkejte!
JelikoÏ jako pfiíãina epileptick˘ch záchva-
tÛ pfiicházejí v úvahu rÛzné nemoci, je
tfieba nechat postiÏeného psa po záchva-
tu dÛkladnû klinicko-neurologicky vy‰et-
fiit. Pokud se nenajdou Ïádné nápadné
nálezy a vyskytl se jen jeden záchvat, je
moÏno zpoãátku vyãkat. Dal‰í vy‰etfiení
nebo terapie nejsou zapotfiebí. Pokud
ov‰em v˘sledky vy‰etfiení neodpovídají
normû nebo se vyskytují série záchvatÛ,
musí b˘t pro stanovení diagnózy prove-
deno podrobné vy‰etfiení krve, rentgen,
ultrazvuk, EKG a pfiípadnû i EEG (elekt-
roencefalografie). EEG je jediná metoda,
jíÏ lze záchvat objektivnû dokázat, ov‰em

jeho pfiíãina se jí zjistit nedá. EEG proto
pfiedstavuje v˘luãnû doplÀkové vy‰etfiení.
Pro dal‰í diagnostiku se pouÏívá poãíta-
ãová tomografie (CT) nebo tomografie
magnetické rezonance (MRT). Podezfiení
na primární, tj. vrozenou epilepsii je na-
místû aÏ v pfiípadû, Ïe v‰echna vy‰etfiení
vykázala normální nález.

âím dfiíve, ãím star‰í, ãím ménû...
Takzvaná antiepileptika nebo antikonvul-
ziva nemohou epilepsii vyléãit, ale
mohou potlaãit vznik záchvatÛ. Úspû‰-
nost terapie je tím vût‰í, ãím dfiíve se
zahájí léãba, ãím ménû záchvatÛ pes má
a ãím star‰í je v dobû prvního záchvatu.
Tfietina pacientÛ se díky vãasné léãbû
záchvatÛ zcela zbaví, u dal‰í tfietiny poãet
záchvatÛ poklesne; záchvaty jsou celkovû
krat‰í a slab‰í. U zbyl˘ch pacientÛ se
záchvaty vÛbec nedají ovlivnit. Tito psi
odolní vÛãi terapii mají urãit˘ gen, „mul-
ti-drug-resistance-gene“, kter˘ rÛzné
úãinné látky vãetnû antiepileptik ihned
zase vylouãí z nervov˘ch bunûk, a proto
není v místû úãinku hladina úãinné látky
nikdy dost vysoká.
U psÛ se získanou epilepsií stojí v centru
terapie léãba základní choroby, antikon-
vulzivní terapie je v‰ak samozfiejmû pro-
vádûna jako doprovodná.

âasto pouÏívan˘ prostfiedek...
...je fenobarbital. Tato substance je vylu-
ãována játry, ale není pro játra toxická.
I u pacientÛ s relativnû vysokou frekven-
cí záchvatÛ dosahuje vût‰inou rychl˘ch
úspûchÛ.
U pacientÛ s nemocn˘mi játry se dopo-
ruãuje podávání kaliumbromidu, proto-
Ïe tato úãinná látka je vyluãována ledvi-
nami. Kaliumbromid se v‰ak nehodí pro
pacienty s velk˘m mnoÏstvím epileptic-
k˘ch záchvatÛ.
Dávka musí b˘t individuálnû pfiizpÛsobe-
na kaÏdému pacientovi; nûkdy mÛÏe trvat
nûkolik mûsícÛ, neÏ se to u psa podafií.
Rozhodující je správná kombinace dávky,
dobrého zdravotního stavu a terapeutic-
kého úspûchu, tj. ãastosti záchvatÛ.
Dávky fenobarbitalu lze zaãít pomalu
redukovat nejdfiíve po ‰esti mûsících bez
záchvatÛ (tzn. dávkování se pomalu sni-
Ïuje v urãit˘ch intervalech).
Pokud terapie nedosáhne dostateãn˘ch
úspûchÛ, nemûl by se pfiedãasnû ãi pfie-
kotnû zmûnit preparát, aniÏ by bylo jeho
dávkování pfiedtím postupnû zreduková-
no. DÛleÏité také je nechávat pravidelnû
kontrolovat hladinu úãinné látky, proto-
Ïe pouze tak je moÏné zajistit ideální dáv-
kování a díky nûmu i úspû‰nou terapii.

MVDr. Astrid Heinlová 
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V pfiípadû záchvatu:
● nic nepodnikejte, n˘brÏ vyãkejte, 
aÏ záchvat pfiejde, protoÏe psi 
v kfieãích ãasto kou‰ou,
● kvÛli nebezpeãí poranûní 
odstraÀte z blízkosti psa 
v kfieãích ‰piãaté pfiedmûty,
● po poradû s veterináfiem mÛÏete po
záchvatu jednorázovû podat diazepam
(valium) napfiíklad formou ãípku,
● veìte si kalendáfi záchvatÛ:
zaznamenávejte do nûj datum, 
trvání a sílu záchvatu – tím zajistíte
objektivní rozpoznání úspû‰nosti léãby.
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