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          Padaczka – przewlekły zespół objawowy z nawracającymi 

drgawkami jest u psów najczęściej spotykanym problemem 

neurologicznym. Padaczka idiopatyczna stanowi w tej grupie 

problem najtrudniejszy klinicznie, bez identyfikowalnej 

przyczyny, obecnie z podejrzeniem podłoża genetycznego. Jak 

ją rozpoznawać? Jak leczyć? Czy można jej zapobiegać? Co 

z pacjentami lekoopornymi ? Jakie zagrożenia związane są 

z dotychczasowymi lekami ? 

          Książka, którą otrzymujemy w wersji niemieckojęzycznej, 

wydana przez wydawnictwo Enke, autorstwa zespołu ekspertów 

z zakresu neurologii – naukowców z Monachium i Hannoweru 

oraz lekarzy praktyków – odpowiada na wszystkie powyższe, 

a także i inne pytania. Książka ta jest bowiem zbiorem 

aktualnego stanu wiedzy na temat idiopatycznej padaczki 

u psów, monografią tematyczną bazującą na doświadczeniach 

autorów oraz korzystającą ze wszystkich danych naukowych 

z okresu ostatnich 20 lat badań nad tą chorobą.   

          Autorzy w klasyczny sposób opisują zagadnienie, 

w czterech częściach. Rozpoczynają od etiologii i patogenezy, 

w tym od samej definicji i patofizjologii, informacji 

o genetycznych podstawach padaczki idiopatycznej a następnie 

wskazują wszystkie rasy psów, u których doniesiono o jej 

występowaniu. Następna część to symptomatyka kliniczna, 

z klasyfikacją objawów u ludzi i psów oraz opisem 

poszczególnych faz ataków drgawkowych. Część trzecia 

poświęcona jest diagnostyce, pełnej i obecnie wymaganej przy 

podejrzeniu padaczki idiopatycznej, w tym badaniom laboratoryjnym płynów i wszechstronnemu obrazowaniu 

mózgu. Czwarta część dotyczy leczenia objawowego, z podaniem celów głównych i przeglądem związków 

farmakologicznych aktualnie proponowanych. Duża ilość informacji tłumaczy i wnika głęboko w mechanizm 

działania leków przeciwdrgawkowych. W części tej są również ukazane możliwe komplikacje leczenia i przykłady 

lekooporności, a także podane są sposoby leczniczych działań alternatywnych możliwe do stosowania obok 

podstawowej farmakoterapii. 

          Książka nie jest dla wszystkich. Napisana jest językiem fachowym i odwołuje się do dobrej znajomości 

zagadnień klinicznych. Polecana jest zatem lekarzom – praktykom z pewnym doświadczeniem, zajmującym się 

w swojej pracy trudnymi pacjentami neurologicznymi. Zebrany zbiór wiedzy pozwala skumulować rozproszone 

wiadomości, wyjaśnić wątpliwości i, w sumie, przyczyniać się do lepszego leczenia psich pacjentów z padaczką 

idiopatyczną. 

          Dojrzała książka. Solidny zbiór aktualnej wiedzy. Do uważnego czytania. 

                                                                            Jacek Madany 


