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Tento článek má pomoci chovatelům lépe porozumět Dermatomyositis (DM). Za prvé, není 
to konec světa. Za druhé, otevřenost vůči této nemoci pomůže jiným chovatelům a plemeni 
kolie. A konečně, pokud můžeme uznat, že jsme v pozoruhodné době pro identifikaci 
genetických markerů nemocí a pokud budeme spolupracovat, můžeme být schopni toto 
strašlivé dědičné onemocnění vymýtit. 

Úvod: 

V roce 1990 byl představen Dermatomyositis. V té době o nemoci vědělo velmi málo 
chovatelů, veterinářů a vědců (stejně jako u mnoha dědičných chorob DM ovlivňuje i 
člověka). Měl jsem vrh dvou štěňat: psa a fenu. Oba byli nápadní jako štěňata a fena byla 
něco zvláštního. Když jim bylo 4 ½ měsíce, vyvinuly se psovi na nose drobné léze. Nejprve 
byli léčeny antibiotiky, pak antimykotiky, ale léze se zhoršovaly. Po mnoha výzkumech můj 
veterinární lékař provedl diagnózu DM. V té době byly špičky ucha štěněte úplně zasaženy 
a léze na jeho tváři se zvětšily a pokryly širší oblast. Přestože byl tento pes vážně zasažen, 
jeho biopsie se vrátila neprůkazně. Byl léčen prednisonem a léze se zahojily, ale zůstal s 
černými kožními jizvami v místech, kde byly nejhorší léze. Po zbytek života se onemocnění 
s přestávkami objevovalo znovu. Poté, co byl vykastrovaný, se léze zmenšily a vždy se 
léčily prednisonem. 

Když jsem se právě přestěhoval na jih z Kalifornie, kontaktoval jsem tolik chovatelů, kolik 
jsem mohl jak tam, kde jsem bydlel, tak i těch, které jsem znal v Kalifornii. Našel jsem 
někoho, kdo nejen věděl o nemoci, ale byl mi také nápomocen během mé „křivky učení 
DM“. Fena z vrhu dokončila svůj šampionát v 7½ měsících, a pokračovala, aby se stala 
kolií číslo jedna. V roce 1991 měl pes z vrhu ve věku okolo 8 měsíců velmi malou lézi na 
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boku nosu. Vzhledem k tomu, co jsem se naučil, jsem pojal podezření a udělal biopsii 
tohoto místa. Jedna drobná léze, kterou by většina chovatelů nikdy neviděla, byla pro DM 
pozitivní. Na tomto psu nebylo co léčit, takže byl vykastrovaný a ponechán doma jako 
mazlíček, abych ho mohl sledovat. 

Moje poslední osobní setkání s touto nemocí u mých vlastních psů bylo s 10týdenní fenkou 
z vrhu 9 v roce 1994. Její tvář byla oteklá v době, kdy šla do svého nového domova jako 
mazlíček. Opět byla umístěna v blízkém okolí. Byla jediné zasažené štěně ve vrhu. 

Konec světa? 

Nejtěžší otázkou pro chovatele je, odkud jdeš? Zde se stává nejdůležitějším faktorem 
otevřenost vůči DM. DM není konec světa. Měl jsem kolii číslo jedna, který měla bratra s 
DM. Mám na ní chovat nebo ne? Spousta telefonních hovorů a výzkumu mi daly tušení, 
kde DM mohla vzniknout, ale nikdy si nemůžete být jistí. Při řešení této záležitosti s 
majitelem každého chovného psa, kterého jsem použil, jsem rychle zjistil, že se nemám 
ptát, jestli mají zdravotní problémy v jejich linii, ale mám se ptát na konkrétní nemoci, které 
zkoumám - jako DM. Dokázal jsem se oddělit od DM. Vyvinul jsem své vlastní 
pravidlo. Nikdy nemějte psa s DM. Pokud krycí pes vyprodukoval více než jedno štěně s 
DM - zejména jedno v každém vrhu -, musel být krycí pes vyřazen z chovu. Pokud bylo 
vyprodukováno vážně postižené štěně, ať už došlo k poškození jeho kůže (Derma) nebo 
svalu (Myositis), zamyslete se dvakrát znovu o použití tohoto otce nebo matky. S případy 
DM jsem zjistil, že Myositis se u postižených psů v pozdějším věku neprojevil. Osobně 
jsem však viděl mladé psy s Myositis. Při pečlivém chovu budete mít šanci ozdravit svoji 
rodinnou linii. Čím dříve najdeme genetický marker, tím snazší bude! 

Být otevřený ohledně DM: 

Podle mého názoru je otevřenost nejdůležitějším faktorem při ozdravění plemene os 
choroby DM. Někteří z nás přemýšleli, jestli by mohl existovat nějaký environmentální 
faktor, který by podle všeho vyvolal spuštění příznaků DM. V naší rozšířené oblasti (v Jižní 
Karolíně) byla chovatelka, která měla kolii s DM. Ve stejnou dobu, kdy se kolie v Jižní 
Karolíně spustily příznaky DM, se u mého psa objevily příznaky DM asi o týden později v 
Charlotte v oblasti NC. Asi o týden později se v severní Severní Karolíně objevily příznaky 
u třetí kolie. Protože jsme komunikovali, uvědomovali jsme si, že se to děje. Může 
existovat mnohem více spouštěčů, ale tyto znalosti přijdou, když chovatelé začnou sdílet 
své příběhy o DM. 

Štěně kolie jako domácí mazel: 

Štěně kolie v Kanadě nedávno mělo hrozné příznaky DM. Majitel utratil za ošetření více 
než 2 000 $, ale štěně se zhoršovalo. Majitel mě kontaktoval a nakonec jsem ho 
přesvědčil, aby jeho veterináři vyzkoušeli prednison. Dokonce jsem řekl majiteli, že budu 
rád, pokud to bude potřeba, s veterináři o tom mluvit. Nakonec se veterináři dohodli na 
léčbě štěněte v režimu prednisonu a během několika dní se začalo zlepšovat. V současné 
době je bez výskytu ohnisek. Chcete být chovatelem, který se musí vypořádat s takovou 
osobou v zájmovém chovu? Chcete jednat s majitelem, který chce peníze zpět, vrátit štěně 
nebo chce náhradní štěně? V tomto případě majitel nic z toho nechtěl, ale mohl chctít! DM 
ovlivňuje nejen chovatelský program, ale také populaci „domácích“ kolií. 

 



Spolupracujme: 

Je toho tolik, co se musíme učit; jeden nebo dva chovatelé to nemohou udělat 
sami. Existují lidé (jako já), které můžete oslovit a vědět, že jsme tady, abychom vám 
pomohli, a nemusíte se obávat, že o vás budeme vyprávět dalším chovatelům. Buďte 
upřímní a požádejte o pomoc, pokud ji potřebujete. Nepřenášejte tuto „chovatelskou noční 
můru“. Pamatujte, že DM je jako Lupus a Pemphigus, také autoimunitní onemocnění. Je 
to menší problém než ostatní? Obávám se, že ne. 

Pomozme našemu plemeni, aby se stalo zdravějším. Jsme v době, kdy můžeme najít 
genetické markery pro tolik nemocí; Pojďme spolupracovat a podpoříme výzkum, 
abychom našli genetický marker DM, který bude mít obrovský význam pro váš chovný 
program a život vašeho psa. Postavte se a připojte se ke studiím! 

* Myšlenky a názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a ne nutně názory a 
názory Collie Health Foundation, Inc. Jakékoli dotazy nebo připomínky by měly směřovat 
k autorovi, nikoli proti Collie Health Foundation. 

Obrázek kolie postižené Myositis. Všimněte si nedostatku svalu pod zygomatickým 
obloukem. 

  

  


