
Zeb älskade vatten och i sin 
krafts dagar brukade han 
"rädda" alla människor som 
ville ta sig ett dopp …

Anne-Charlotte förlorade sin  älskade vän
Fick han fler symtom med 
tiden? 

– Ja, infektionen gick på 
hjärnan och mot slutet kunde 
vår stora starka hund inte stå 
på sina ben.
Vad sa veterinärerna? Vad 
trodde du?

– Veterinärerna ställde dia
gnosen cancer. Min man Björn 
misstänkte fästingsinfektion 
och bad om ett test, men då 
var det för sent.
Hur länge var Zeb sjuk innan 
han gick bort?

– I två månader.
Du måste ha varit väldigt 
orolig? 

– Både jag och Björn var 
förtvivlade.
Hur påverkade det ditt liv? 
Och Zebs?

– Otroligt mycket känslomäs
sigt och arbetsmässigt. Vi kun
de inte lämna honom, någon 
måste vara hemma hela tiden.

Hur kändes det när 
ni till slut kom fram 
till att det inte var can-
cer utan en fästingburen 
infektion Zeb hade drab-
bats av?

– På ett sätt så var det bra 
att få en förklaring. 
Hur var Zebs sista tid?

– Han led mycket.
När somnade han in? 

– I oktober 2011. Jag var på 
en kongress i Florens när 
Björn blev tvungen att åka 
iväg med honom. Sedan kom 
Björn till Florens så vi kunde 
sörja tillsammans.
Hur tacklar du saknaden?

– Vi har en ny hund i dag, 
Lina, en rottweiler/schäfer 
som vi skaffade direkt. Vi har 
alltid haft hund så det var 
självklart.
Inte en flatcoated retriever 
denna gång?

– Vi valde en helt annan ras 

Unikt test
Det nya svenska testet kan 
få avgörande betydelse i 
behandlingen av cancer 
hos sällskapsdjur.

Cancer är lika vanligt hos 
djur som hos människor. 
Behandlingsmetoderna blir 
allt bättre men tidig upp-
täckt är avgörande för 
framgång, och här kan det 
nya testet få stor betydelse.

Det handlar om en ny 
metod att upptäcka enzymet 
tymidinkinas (TK) – en 
markör för tumörtillväxt. 
De tester som hittills använts 
kan enbart upptäcka blod-
cancer, men med det nya 
testet kan man även upp-
täcka solida tumörer.

– Ett enkelt blodprov är 
allt som behövs. TK-enzymet 
frisätts tidigt – innan djuret 
visar synliga symtom, säger 
Staffan Eriksson, forsknings-
chef vid Alertix Veterinary 
Diagnostics, som tagit fram 
testet. Planen är att ett test 
för hund ska vara tillgäng-
ligt för veterinärkliniker och 
laboratorier i Sverige och 
Norden under första halv-
året 2019. Därefter intro-
duceras tester för katt och 
häst.

Testet kan även användas 
för att kontrollera om djuret 
svarar på behandlingen. 

Det finns också möjlighet 
att rutinmässigt testa alla 
hundar över åtta års ålder 
(screening). 

Precis som hos människor 
ökar cancerrisken ju äldre 
djuren blir.

Mer information om tes-
terna, forskningen och om 
cancersjukdomar hos säll-
skapsdjur finns på Alertix 
hemsida alertixvet.se.

Staffan 
Eriksson, 

forskningschef 
vid Alertix 
Veterinary 

Diagnostics.

för vi ville inte jämföra. Det 
finns bara en Zeb. Lina är en 
omplaceringshund som vi 
kunde hjälpa till ett bättre liv.
Vilka är dina framtidsför-
hoppningar på det nya testet? 

– Att det ska hjälpa andra 
hundar att få rätt diagnos i tid 
så att de kan botas.
Tror du att det i framtiden kan 
användas även på människor? 

– Ja, det finns ett motsva
rande test.  ■
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