
 

 

Familial Canine Dermatomyositis: 
A Breeder’s Nightmare, Nancy Kelso, D.V.M. 

 
Dermatomyozitida je děsivé onemocnění, které se zdá, že vzniká z ničeho. Bolí to chovatele, 
majitele zvířat a hlavně psa. Všichni milovníci a chovatelé kolií by měli chápat tuto nemoc, co 
je známo a co není. Podniknout kroky k odstranění této choroby ze svých linií, podporovat 

výzkum.  
 
Klinický vzhled: Dermatomyozitida je dědičný stav kůže a svalu, který je výsledkem 
neznámého zánětlivého procesu. Primárně je pozorován u mladých psů. Seznam původně 
potvrzených u kolií, shetlandských ovčáků, beauceronů a Corgiů stále roste. 
 
Kožní léze se obvykle vyskytují na počátku života a mohou se objevit už ve věku sedmi až 
jedenácti týdnů, ale obvykle ve věku šesti měsíců. Postup choroby je variabilní. Obvykle 
dosahuje maximální závažnosti do jednoho roku věku. Protože progrese je variabilní, mají 
někteří mírně postižení psi málo lézí, které se hojí rychle, bez zjizvení. Rozsah kožní léze je 
obvykle znám do jednoho roku. Je méně běžné, že nemoc propukne v dospělosti. 
 
Kožní léze se nejčastěji vyskytují na obličeji, nohou, špičce ocasu a špičkách uší. Nejčastěji 

jsou pozorovány vypadávání chlupů, zarudnutí, šupinatění, tvorba strupů a bublin na kůži. U 
vážněji postižených psů jsou pozorovány kožní eroze, vředy a jizvy (viz foto). U většiny štěňat 
se známky nemoci spontánně zlepšují. Některá štěňata jsou zasažena tak málo a krátkodobě, 
že jejich majitel nemusí problém rozpoznat. 
 
Kromě kožních lézí trpí někteří psi také myozitidou (zánět svalů). Myositida se obvykle 
objevuje poté, co jsou kožní léze rozpoznány a závažnost koreluje se závažností kožního 
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onemocnění. Mírně postižení psi nemusí mít žádné klinické svalové onemocnění, 

asymptomatickou ztrátu svalů (zejména na obličeji). Myositida může být slabší. Stav svalů 
může detekovat pouze svalová biopsie nebo elektromyografie. Může to být tak závažné, že 
to způsobí ztrátu svalů, potíže s jídlem, pitím a polykáním. Výsledkem může být život 
ohrožující sekundární pneumonie nebo megaesophagus (ochablý, nefunkční jícen). Někteří 
vážně postižení psi mohou mít problémy s chůzí. 
 
 Příčina dermatomyozitidy není známa, ale může zahrnovat složitý proces zahrnující 
dědičnost, imunitní systém a další vnitřní a vnější faktory. Dermatomyositis (DM) má určitou 
dědičnou složku. Někteří věří, že je autozomálně dominantní s variabilní expresivitou. 
Genetika lidské verze této nemoci a dalších plemen není dosud prokázána. Předpokládá se, 
že DM je ovlivněn infekcemi (virové částice byly získány) a imunitně zprostředkovaným 
procesem. Není jasné, zda imunitní reakce způsobuje všechny změny, nebo je odpovědí na 
nějakou již existující patologii kůže a svalů. 

 
Výzvou pro chovatele je, že ačkoli se předpokládá, že je autozomálně dominantní, zdá se, že 
se nemoc zdá, že není nikde. Rodinná linie nemusí mít žádné známé problémy, dokud se 
náhle neobjeví ve vrhu. Problémy mohou být s proměnnou expresivitou. Je pravděpodobné, 
že mnoho psů v rodokmenu může být tak mírně postiženo, že se stanou 
nediagnostikovanými. Léze mohou být tak malé, že majitel předpokládá zranění. Veterinář 
bude běžně škrábat kůži a dělat cytologii kůže a najde sekundární demodex nebo bakteriální 
infekce (pyoderma nebo staph infekce). Léze se spontánně vymizí. Chovatel pokračuje se psy 
pro budoucí chov, ale tento pes je dominantní pro DM. Nyní přichází dilema. Biopsicky 
provádět každou kožní lézi u psa mladšího než jeden rok? To není praktické a biopsie má 
potenciál zanechat jizvu, ale bohužel je to jediný způsob, jak potvrdit diagnózu. 
 

Diagnóza: 
 Diagnózu DM lze potvrdit pouze histopatologií (biopsií) a elektromyografií. Ideální biopsie se 
provádí pomocí nové léze, nikoli starých zjizvených oblastí a po ošetření sekundárních 

bakterií a demodexu. Biopsie musí být zaslána patologovi, který má zkušenosti s 
dermatologií. Elektromyograf je studie svalů prováděná v anestézii, aby se potvrdilo, zda 
dochází k postižení svalů. 
 
Léčba: 

 Některé případy DM se spontánně zlepšují, takže všechny terapie musí být založeny na 
individuálním PSU, jejich veterináři a dermatologu. Vitamín E a omega tři mastné kyseliny se 
často doporučují pro své přirozené antizánětlivé vlastnosti a snižují tvorbu jizev. Aby bylo 
možné léčit, je důležité vyhnout se zraněním a slunečnímu záření. Někteří psi nepotřebují 

léčbu, jiní vyžadují dočasnou léčbu a jiní vyžadují celoživotní léčbu. Občas může být pes tak 
silně ovlivněn, že navzdory léčbě je zvolena humánní eutanazie. 

 

Někteří veterináři a dermatologové používají glukokorticoidy (steroidy, jako prednison). Jiní 
nesouhlasí se steroidní pomocí. Bez ohledu na názor vašeho veterináře nebo dermatologa na 



steroidní použití, je nutno používat steroidní terapii obezřetně. Steroidy mohou potenciálně 

zhoršit svalovou atrofování a druhotné infekce, jako je bakteriální infekce a Demodex. 

 

V současné době zahrnuje preferované ošetření pentoxifylline (Trental). Je člen 
methylxantoinové třídy drog s převládající aktivitou, který zvyšuje průtok krve malými 
telísky. Používá se také k léčbě jiných vaskulárních chorob. Pentoxifylline má také příznivé 
imunomodulační účinky na imunitní systém. Tento lék je k dispozici jako obecné i obchodní 
jméno, Trental, se značným rozdílem nákladů.  Aplikace třikrát denně dosahuje optimální 
úrovně, i když dávkování dvakrát denně má obvykle lepší shodu s pacientem. Může trvat 
měsíc, než začne být patrný úspěch léčby. Nepříznivé účinky pentoxifylline se běžně 
neprojevují a mohou být spojeny s dávkováním. U člověka jsou hlášeny nevolnost, zvracení, 
průjmy a neurologická onemocnění. Žádný lék není FDA schválen pro léčbu DM. 

 

Výzkum 

 Na dermatomyositis je mnoho nezodpovězených otázek. Chovatel musí být extrémně 
všímavý a usilovat o kvalitní diagnostiku, aby se zajistilo, že i menší případy DM se nebudou 
nadále rozmnožovat. Chovatelé kolií musí otevřeně sdílet své vědomosti o postižených 
psech. Žádného psa nemůžeme za tu nemoc vinit. Všichni jsme v tom spolu. 

 

"Collie Health Foundation v současné době hledá genetické vzorky." Psi klinicky postiženi DM 
a povrzení biopsií by měli kontaktovat: Leigh Anne Clark PhD v Clemson na 
LCLARK4@clemson.edu nebo Nancy Kelso, D. V. M na collievet@msn.com.  
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