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Πρόλογος

Από την αρχή της κτηνιατρικής σταδιοδρομίας μου ενδιαφέρθηκα να ανακα-
λύψω τον υπέροχο κόσμο της νευρολογίας, διότι θεώρησα ότι ήταν η μοναδική 
ειδικότητα της κτηνιατρικής, που αντιμετωπιζόταν με φόβο και άγχος από τους 
φοιτητές και τους κτηνίατρους στην καθημερινή πράξη. Από το 1950, που έγινε 
η έκρηξη του ενδιαφέροντος για την κατανόηση και θεραπεία των παθήσεων του 
νευρικού συστήματος μέχρι σήμερα, οι γνώσεις έχουν προχωρήσει με γοργό ρυθ-
μό. Σήμερα, η νευρολογία με τα επιτεύγματα στη νευροαπεικόνηση, τη νευρογενε-
τική, τη νευροανοσοβιολογία, τη νευροϊολογία και τη νευροχειρουργική δεν είναι 
πλέον η ειδικότητα «της ευθανασίας». 

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου περιγράφονται οι αρχές της λειτουργικής 
ανατομικής και φυσιολογίας του νευρικού συστήματος, που είναι απαραίτητες για 
την κατανόηση της κλινικής νευρολογίας. Αν και σε ένα βιβλίο του είδους αυτού 
είναι δύσκολο να σταθμίσει κανείς την ποσότητα του υλικού που πρέπει να συμπε-
ριληφθεί ώστε να μη θεωρηθεί ελλιπές ή να μην προκαλεί σύγχυση με επουσιώδεις 
λεπτομέρειες, η προσπάθεια στηρίχτηκε στο γεγονός ότι πρέπει να ερμηνεύεται η 
παρουσία κάθε νευρικού συμπτώματος σε ένα νευρολογικό περιστατικό. 

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαγνωστική προσέγ-
γιση, που τα βασικά συστατικά της είναι τα στοιχεία του ζώου, το ιστορικό και η 
νευρολογική εξέταση. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν το βασικό υπόστρωμα της 
διαγνωστικής νευρολογίας. Για την ολοκλήρωση της νευρολογικής εξέτασης είναι 
απαραίτητη η γνώση των τεχνικών των διαφόρων νευρολογικών δοκιμών και η 
ερμηνεία των ευρημάτων, που θα οδηγήσουν στην εντόπιση της βλάβης. Στα κε-
φάλαια αυτά περιγράφονται αναλυτικά και αποδίδονται με σχεδιαγράμματα και 
φωτογραφίες οι τεχνικές των νευρολογικών δοκιμών και η ερμηνεία τους για να 
μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει τους υποκείμενους νευροφυσιολογικούς 
μηχανισμούς και τον τρόπο που θα οδηγηθεί στην νευροανατομική διάγνωση.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην λεπτομερή περιγραφή των 11 νευρο-
λογικών συνδρόμων με τα κλασικά συμπτώματα και τις ιδιαιτερότητες που χα-
ρακτηρίζει το καθένα από αυτά. Χωρίς την ακριβή εντόπιση της βλάβης και τον 
προσδιορισμό του νευρολογικού συνδρόμου, η διάγνωση και θεραπεία μοιάζουν 
με πλοίο που ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά. 

Μετά τον προσδιορισμό του νευρολογικού συνδρόμου πρέπει να δίνεται έμφα-
ση στη διαφοροδιάγνωση, όπως πάντα έκαναν και κάνουν οι καλοί νευρολόγοι. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι συχνότερες παθήσεις του κάθε τμήματος 
του νευρικού συστήματος, που με βάση τα στοιχεία του ζώου, το ιστορικό και την 
εντόπιση της βλάβης οδηγούν στην επικρατέστερη αιτιολογική διάγνωση. Θεω-
ρώ ότι το πρόβλημα των περισσοτέρων περιστατικών στην καθημερινή πράξη δεν 
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επιλύεται με μια αξονική ή μαγνητική τομογραφία όπου συχνά χωρίς άλλη σκέ-
ψη καταφεύγει ο κτηνίατρος ύστερα από μια γρήγορη και επιπόλαιη νευρολογική 
εξέταση.  Η φιλοσοφία του «να απεικονίσει κανείς στην αρχή και να σκεφτεί αργό-
τερα»  δεν επιβραβεύεται και αποτελεί μια ακριβή και πολλές φορές αναποτελε-
σματική μέθοδος αντιμετώπισης ενός νευρολογικού περιστατικού. 

Στο έκτο  κεφάλαιο περιγράφονται οι νευρογενείς διαταραχές της ούρησης, οι 
οποίες τις περισσότερες φορές, στην καθημερινή πράξη, παραβλέπονται.  Αν και 
ο σκοπός αυτού του βιβλίου δεν είναι η θεραπεία αλλά η διάγνωση των νευρολο-
γικών παθήσεων, στο κεφάλαιο των νευρογενών διαταραχών της ούρησης ανα-
φέρεται και η φαρμακολογική θεραπεία τους, αφενός μεν επειδή συνυπάρχουν με 
πολλές νευρολογικές παθήσεις, αφετέρου δε για να δοθεί έμφαση στην  εφαρμογή 
τους στην πράξη. 

Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται 10 νευρολογικά περιστατικά από την κα-
θημερινή κλινική πράξη, που θα βοηθήσουν στον τρόπο σκέψης για την επίλυση 
ενός νευρολογικού προβλήματος. 

Τέλος, στο βιβλίο αυτό περιέχονται 52 video, που για τη συλλογή τους χρειά-
στηκαν 10 χρόνια. Στα video αυτά αναλύονται οι ποικίλες νευρολογικές δοκιμές 
και τα σχολιάζονται τα ευρήματα της νευρολογικής εξέτασης από νευρολογικά 
περιστατικά, που αντιμετώπισα στο ιατρείο μου.  

Ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό θα μεταφέρει τον ενθουσιασμό μου για το θαυμάσιο 
κόσμο της νευρολογίας στους αναγνώστες και θα αποτελέσει οδηγό για τη μεθό-
δευση της νευρολογικής εξέτασης από τους φοιτητές της κτηνιατρικής και τους 
κτηνιάτρους.  

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω τους πελάτες μου, που με εμπιστεύτη-
καν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ζώων τους. Επίσης, θέλω να ευχαρι-
στήσω  τον κτηνίατρο κ. Κυριαζή Ανδρέα για τις εύστοχες παρατηρήσεις του πάνω 
στο κείμενο του βιβλίου, τον κτηνίατρο Πανόπουλο Γιάννη για τις μαγνητικές και 
αξονικές τομογραφίες που μου παραχώρησε, τον κ. Παπαδόπουλο Μανώλη για 
την τεχνική βοήθειά του στην ολοκλήρωση των video και τον κ. Κουτίνα Αλέκο 
για τη θαυμάσια δουλειά στη δημιουργία των σχημάτων, η σημασία των οποίων 
είναι μεγάλη για τη διευκόλυνση του αναγνώστη στη κατανόηση των αιτιοπαθο-
λογικών μηχανισμών. Τέλος, ευχαριστώ τις Εκδόσεις Ροτόντα και ιδιαίτερα τους κ. 
Στέργιο Χαβαλέ και Κωστή Χατζησυμεών για την τόσο επιμελημένη έκδοση. Και 
πάλι θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στη γυναίκα μου 
για την ηθική της συμπαράσταση, κατανόηση και υπομονή στη μακρά διάρκεια 
της συγγραφής. 

Αθήνα, Αύγουστος 2017                    Δανούρδης Μ. Αναστάσιος
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