
Anne-Charlotte förlorade sin  älskade vän
Om det nya testet 
hade funnits när 
Anne-Charlottes 
hund Zeb blev sjuk 
hade hans liv 
kunnat räddas.
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Vem är du?
– Jag är 71 år, gift, har 

en vuxen son som bor i 
Schweiz och två barnbarn. 
Har disputerat i biokemi och 
jobbat med internationell 
marknadsföring med inrikt
ning mot klinisk diagnostik i 
nästan 40 år, de senaste åren 
som konsult för flera företag.
Du är starkt engagerad i det 
nya testet, både som privat-
person och yrkesmässigt?

– Självklart, det kan ju rädda 

livet på våra käraste vänner. 
Djur kan ju inte berätta hur 
de mår eller var de har ont. 
Därför behövs säkrare test
metoder. Om min hund Zeb 
hade blivit testad så hade han 
kanske blivit rätt diagnostise
rad och behandlad på rätt sätt. 
Nu diagnostiserades han som 
cancersjuk när han i själva ver
ket hade en fästinginfektion.
När kom Zeb till dig? 

– 2002.
Varför valde du just honom? 

– Vi hade haft en golden re
triever innan och trodde att 
de var mer lika än de är. Men 
som flatcoated retriver var 
Zeb mycket dominant och 
bestämd. Han var stor, stark, 
vacker, mycket klok och till
given. En kung!
Hur var han som valp?

– Han var kung från början. 
Minns när vi var på hundkurs 
och tränaren la godis på en 

sten som var brant på ena si
dan och sluttande på andra. 
Alla hundarna stod och hop
pade på den branta sidan för 
att få tag på godiset, men Zeb 
sprang direkt runt stenen till 
den sluttande sidan!
Bästa minnena med Zeb? 

– Han var galen i vatten och 
hoppade från båten en meter 
rakt ner i vattnet. Om någon 
badade så trodde han att man 
skulle drunkna och släpade 
in personen till närmaste land 
– ibland en helt annan ö!

Han älskade att stjäla servet
ter, så efter våra middagar låg 
alla servetter i en hög under 
bordet. 

Det skulle alltid hända nå
gonting, tyckte Zeb!
När märkte du att Zeb blivit 
sjuk?

– När det inte längre var 
han som drog runt mig när vi 
var ute och gick …

Nytt test kan  
rädda livet  
på ditt husdjur
Ett nytt cancertest kan 

ge många annars döds
dömda hundar en ny 
chans att bli friska. 

Tidig upptäckt och minskad 
risk för förväxling gör att 
rätt behandling kan sättas in 
i tid.

Inom kort kommer test 
även att tas fram för katter 
och hästar. Även ett test för 
människor är på gång.

För några år sedan förlorade 
AnneCharlotte Aronsson sin 

Hunden Zeb hann aldrig bli testad

Ann-Charlotte med Lina, 
Zebs arvtagare. Lina är 
en omplaceringshund 
som har fått ett nytt hem 
hos Ann-Charlotte.

älskade hund Zeb i en fästing
buren infektion som förväxla
des med cancer. Hade det nya 
cancertestet för sällskapsdjur 
funnits då hade Zeb kunnat 
bli frisk.

Som marknadschef för 
Alertix arbetar AnneCharlotte 
för att föra ut det revolutione
rande testet. 

I detta reportage berättar 
AnneCharlotte mer om sig 
själv, Zeb och den nya test
metoden. ■

Ett enkelt  
blodprov är allt 
som krävs för att 
få veta om den 

pälsklädde 
vännen har 

cancer.
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