
Když mi bylo 12 týdnů chytil jsem svůj první míček. V 7 měsících jsem
poprvé plaval. Své první narozeniny jsem oslavil 17. února 2003. 

O měsíc později jsem dostal první epileptický záchvat typu grand mal.

Na začátku jsme byli velmi zaměstnáni zvyšováním informovanosti. Dnes nás zaměstnávají
peněžní sbírky a sběr vzorků krve pro vědecký výzkum. Tenkrát jsme neměli ani 100 vzorků krve
a ani grant na studii. Dnes máme přes 1000 vzorků krve a grant pro výzkum epilepsie u austral-
ských ovčáků a tři spolupracující vědecké týmy, které společně pracují na výzkumu této nemoci.

Vědecký výzkum epilepsie udělal velký pokrok díky Vaší
velkorysosti a podpoře, ale nyní potřebujeme ještě více než
doposavaď Vaši podporu k dosažení našeho cíle, kterým je
nalezení genů způsobujících epilepsii u psů a také DNA test.
Prosíme pokračujte v poskytování krevních vzorků a také 
v dárcovství peněz. Děkujeme!

Kde poskytnout vzorky krve: http://www.tobysfoundation.org/samples.htm
Jak darovat peníze na výzkum: http://www.tobysfoundation.org/Donors.htm
www.tobysfoundation.org, tobysfoundation@tobysfoundation.org, 949-455-7842

Toby’s Foundation
je nezis ková organizace. 
Jsme veřejná charita, která byla 
založena k následujícím účelům:
• Vzdělávat veřejnost 

o epilepsii psů.
• Poskytovat zdroje v boji 

s epilepsií u psů.
• Zajišťovat finance pro výzkum,

který se snaží nalézt genetický
marker, jenž umožní vyvinout
genetický test.

• Zajišťovat finance na výzkum 
zaměřený na vývoj efetivnějších
způsobů léčby jedinců
postižených epilepsií.

• Pomáhat a podporovat získávání vzorků krve 
od postižených i nepostižených jedinců 
k výzkumným účelům.

• Podporovat práci skupin lidí (útulků) 
při péči o opuštěné psy s epilepsií.

O Tobym
Toby byl náš první australský ovčák. K nám domů přišel
na Velikonoční neděli roku 2002.  Byl roztomilé a milo-
vané štěně, náš drahocenný malý „chlapec“. Milovali
jsme ho od prvního okamžiku, kdy jsme ho drželi 
v náručí a dívali se mu do tváře. Byl jediný blue-merle
pes ve vrhu deseti štěňat. Budoucnost vypa dala světlá
a plná příslibů.
Toby rostl, hrál si a vyvíjel se nor-
málně. Byl nejchytřej ším psem,
jakého jsme kdy měli. Jen týden
potom, co přišel k nám domů, uměl
nové triky. Většinou mu to zabralo
jen pár minut, než pocho pil, co
chceme a dělal to. Když mu bylo 
12 týdnů, miloval nosit míček. Když
mu bylo sedm měsíců, zamiloval 
si plavání a skotačení na pláži.
V 10,5 měsících jel na výlet na
poštu se svojí „mamkou“, když
náhle a bez varování dostal křeče,
kroutil se a točil se. Nebyl schopný
to zastavit, nemohl si v klidu sed-
nout, nemohla jsem ho udržet.
Stále prudce trhal hla vou, dopře -
du a dozadu. Tyto stavy pokračo-
valy následujícího 2,5 měsíce. 
Bez ohledu na četné návštěvy nemocnice a rozsáhlé
krevní testy zůstávaly tyto epizo dy bez diagnózy. Nikdo
ne mohl přijít na to, co mu je. Později jsme pochopili, 
že to byly částečné tzv. fokální záchvaty epilepsie.
17. února 2003 jsme oslavili Tobyho první narozeniny
dou fajíc, že ať už mu bylo cokoliv, zmizí to. O měsíc
později, 23. března 2003 Toby, náš drahocenný malý

„chlapec“ dostal svůj první generali-
zovaný komplexní záchvat (tzv.
grand mal). Byl to první z mnoha.
Neurolog mu udělal další testy včetně
odběru mozko míšního moku a MRI.
Výsledky všech testů byly negativní 
a nebyla nalezena žádná deteko-
vatelná příčina jeho záchvatů. Diag-
nóza zněla idiopatická epilepsie.
Toby měl mnoho záchvatů včetně
typu klaster (kumulace mnoha zách-
vatů násled ně po sobě) a má za
sebou mnoho návštěv pohotovostí.
Pravidelně navště vuje neurologa,
stejně tak jako podstupuje měsíční 
či čtvrtletní vyšetření krve, podle

toho jaká je jeho momentální situace. Dostává Pheno-
barbital, Bromid draselný a Keppru. Také mu dáváme
nutriční doplňky a upravili jsme jeho stravu.
Po záchvatech jednou denně a týdně se nám podařilo
dosáhnout 8-mi měsíčního období bez záchvatu. 
V této době byl úžasný. Byl šťastný a hodně si hrál. 
25. května 2004 ráno se tato krutá nemoc vrátila 
a Toby dostal tzv. klaster záchvat. Nemoc se rozvinula 
a také léky si začaly vybírat svou daň. Ačkoliv je Tobyho
budoucnost* nejistá, jsme opatrně optimističtí.

O „mamince“ Tobyho
Majitelkou Tobyho je Pamela C. Douglas J. D. zakla-
datelka a presidentka Toby’s Foundation. Pame lina

právní a profesionální praxe 
a ta ké osobní zkušenost s vlastní
chronickou nemocí jí umožňují
plnit těžký úkol vést Toby’s Foun-
dation v jejím boji o přemožení
epilepsie u psů. Pam a její manžel
jsou rodiči tří dospělých dcer a jed-
noho „chlapce“ jménem Toby. 
Žijí v jižní Kalifornii.

Na adrese 
www.tobysfoundation.org
naleznete informace, 
jak poskytnout vzorek krve
Vašeho psa, více informací o této
nemoci, o probíhajícím výzkumu,
jak darovat finance. **

* Dne 19. listopadu 2009 Toby bohužel
svůj boj s epilepsií prohrál.

** Pokud máte problém s jazykovou bariérou, obraťte 
se na poradkyni chovu pro plemeno AO, která Vám ráda 
poradí či přeloží potřebné informace, stejně tak jako 
pro Vás připravila a přeložila tyto dvě stránky.

U příležitosti 5. výročí...
se vracíme k inzerátu, který to celé začal
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Toby 3 měsíce starý
Otec: Moonlight’s Short Circuit

Matka: Hartke of Kutabay


