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Az epilepszia
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A

macskákban a tonicoclonikus görcsrohamok
többféle okból alakulhatnak ki. Származhatnak az
agyvelõ megbetegedéseibõl,
valamint más szervi elváltozásoknak az agyvelõ mûködésére gyakorolt hatásából. A rohamok kiterjedhetnek a test
összes harántcsíkolt izmára.
Az elsõdleges epilepsziának elsõsorban genetikai okai
vannak, bizonyos fajtáknál
gyakrabban észlelték (például
a sziámi). A másodlagos,
szerzett epilepszia oka az agyvelõ gyulladásos, traumás, toxikus vagy anyagcserezavar
eredetû károsodása, amelyekbõl gócok maradhatnak viszsza. Súlyosságuk szerint lehetnek nagy rohamok (grand
mal) és kis rohamok (petit
mal). A tünetei nem mutatnak
egységes képet, de a szakaszai
jól elkülöníthetõk. A görcsroham elõtti, a görcsroham bevezetõ szakasza, a görcsök
megjelenése, majd a roham
utáni pihenési idõszak.
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form görcsrohamoktól, mint a
hypokalaemia, hypoglycaemia, hypocalcaemia, tetanus,
vegyszerek okozta rohamoktól. Ez a feladat természetesen
az állatorvosok feladata, ami
sok esetben nem könnyû és
gyors döntésre és orvosi beavatkozásra van szükség.
A valódi epilepszia homeopátiás gyógykezelése során az
alábbi gyógyszerek jöhetnek a
leggyakrabban számításba, különösen a macskáknál:
Belladonna (Maszlagos nadragulya), amikor is a pulzus
rendkívül erõteljes, a pupillák
tágak, az állat eszméletlen
marad a roham után is hosszú
ideig. A görcsök gyakran az
elülsõ végtagon kezdõdnek,
az állat haraphat és rázza a
fejét, hátra vagy oldalra esési
hajlam, a nyak és a torok izmai rángatóznak, a rohamot
gyakran hányás követi. A javasolt potencia C200-as vagy
1 M-es óránként három alkalommal.
Cocculus (Kokkelszem) adható, különösen, ha a roham
utazáskor jelentkezik. Jellem-

zõ rá az erõteljes hányás, a
mozgás lelassulása, öntudatát
vesztve hirtelen összeesik.
Heveny esetben C6-os potenciában adjuk három-négy alkalommal. Megelõzésre naponta egyszer huszonegy napig adagoljuk.
Cicuta virosa (gyilkos
csomorika) tüneteire különösen jellemzõ a nyak hátra
(opisthotonus) és oldalra hajlása, a testrészek ijesztõ kicsavarodásai, a pupillák váltakozó szûkülése, tágulása a rohamok alatt. A görcsök hangos zajokra, érintésre kiújulhatnak. C30-as potenciában
adagoljuk tíz napon át.
Stramonium (Csattanó
maszlag) adható, ha az állat
oldalra esik el a roham során,
mégpedig a leggyakrabban
balra, gyakran ijedtség váltja
ki. C30-as potenciában hét
napig adjuk naponta egyszer.
Agaricus muscarius (légyölõ galóca) nevû szert adjuk
C30-as potenciában, ha jellemzõ a roham elõtti ásítás, szédülés, inkoordinációs mozgás, túlságosan magas lépés, a
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szemhéjak és a nyelv remegése,
gyakran coitus után jelentkezik.
Plumbum metallicum (Ólom) a megfelelõ szer krónikus epilepszia esetén, ha a roham során a pupilla szûkült, a
nyálkahártya kékes-szürke.
Ilyenkor hasznos lehet a C30as potenciál három héten át
adva, naponta egyszer.
Cuprum metallicum (Réz)
lehet a megfelelõ gyógyszer,
ha a roham esetén az állat hirtelen elvágódik, vizeletet, szék-

letet ürít. A roham gyakran éjjel kezdõdik, sokszor ivarzás
során jelentkezik. A száj
gyakran habzik, a fej egyoldalra fordul. C6-os higításban
adjuk naponta háromszor, két
héten át.
Bufo (Varangy méreg) vad
indulatokat vált ki, gyakori
harapási inger. A roham sokszor éjjel jelentkezik, esetleg
ivarzás, párzás váltja ki. Az
ilyen állat általában félõs,
gyakran harapós, nagyon fél a

csillogós tárgyaktól. C30-as
vagy C200-as potenciában roham esetén két-háromszor adhatjuk. Megelõzésképpen hetente egyszer C200-as potenciában javasolt az adagolása.
Természetesen még sok
más szer is megfelelõ lehet az
epilepszia kezelésére, amit a
homeopátiás repertorium (tünettár) és materia medica
(gyógyszerkönyv) segítségével, nagyon alapos betegvizsgálattal lehet feltárni.
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