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Epilepsie a epileptická ataka 

Ne za každou epileptickou příhodou se ukrývá opravdová epilepsie. Opravdovou epilepsii 
neprovázejí žádné očividné změny na mozku, oproti tomu ataky, které nejsou vyvolány epilepsií, 
poukazují na mozkovou poruchu, která je podmíněna infekcí, otravou nebo tumorem. V obou 
případech jsou pejsci nejdříve neklidní, samotný atak je většinou provázen krátkodobou ztrátou 
vědomí a různými křečemi, při nichž pes leží na zemi. V takových případech může dojít k úniku 
moči nebo výkalů, také k zastavení dechu. Pokud příznaky přicházejí bez přerušení, jedná se již o 
životu nebezpečný stav, a v takovém případě musíte neprodleně vyhledat lékaře specialistu, 
nejčastěji neurologa, případě minimálně veterináře. Specialista postupně prověří všechny možné 
příčiny záchvatu a vyloučí ty nesprávné. Další diagnostika bude probíhat na základě počítačové 
expertízy nebo magnetické rezonance, aby mohla být vyloučena přítomnost nádoru. Pokud 
nepřicházejí do úvahy žádné další příčiny nastoupení záchvatu, pak mluvíme o „opravdové“ 
epilepsii, která je léčena antiepileptiky, ta jsou většinou podávána po celý život. Pravidelné kontroly 
u lékaře jsou nezbytné. 

 

Traumatická poranění mozku 

Pokud je mozek poškozen vlivem nehody, může se tato skutečnost projevit poruchami vědomí, 
pohybů, změnami v reakcích zornic, pomalou tepovou frekvencí nebo obecně otupělostí. Pokud 
podobné projevy registrujete, vezměte do nejkratší cestou k veterináři a dbejte na klidní převoz 
pejska na místo ošetření. 

 

Infekce 

• vzteklina, Jedná se o infekci, která je přenosná i na člověka a patří k onemocněním, proti 
nimž je povinné zvíře nechat naočkovat. Virus napadne během 14-30 dní mozek a dojde 
k výrazným změnám. Další fáze nemoci se projevuje neklidem, který s sebou přináší 
agresivitu. Mnozí jedinci nemohou vlivem ochrnutí zadních mozkových nervů polykat, kvůli 
čemuž pes slintá nebo chraplavě štěká. Nakonec vede vzteklina k celkovému ochromení 
zvířete a po zhruba dvou týdnech způsobuje smrt 

• Klíšťová encefalitida. Jedná se o infekci, která je přenášená klíšťaty, napadá nejdříve 
mozkové blány a následně mozek samotný. Projevuje se křečemi, ochrnutím, třasem a 
bolestmi. Symptomy se částečně podobají vzteklině. Jen ve vzácných případech je zvíře 
uzdraveno prostřednictvím včasné terapie a klidového režimu. V oblastech, kde je zvýšené 
množství klíšťat je proto vhodné zvířeti aplikovat klíšťata odpuzující preparáty. 

• Aujeszkyho choroba. Jedná se o virovou chorobu, která napadá nervový systém a 
způsobuje křeče, svědění a ochrnutí. Onemocnění je vždy smrtelné, nicméně v posledních 
letech se vyskytuje velmi zřídka. Přesto bychom Vás chtěli varovat podáváním syrového 
vepřového masa Vašemu čtyřnohému kamarádovi, protože tímto způsobem se virus 
přenáší. 
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