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Két hónapot jósoltak a nyirokdaganatos
Lunának, egy évvel később újra egy jó
étvágyú, boldog kutya lett belőle
Czömpöl Bianka (X) - 2020-10-19 19:54:43
Luna, a 6 éves argentin dog 2019 októberében került a Szombathelyi Állatkórház dolgozóinak
gondozásába nyirokdaganattal. Ausztriából érkezett, egy ottani állatorvos diagnosztizálta és kezdte
meg a kezelését. A nyirokcsomói tojásméretűre megduzzadtak testszerte, nagyon lefogyott,
belázasodott és egészen rossz állapotban volt, de gazdája eltökélt volt és még egyáltalán nem állt
készen arra, hogy elbúcsúzzon tőle.
„Pont egy éve, tavaly októberben egyik este simogatás közben észrevettem Luna nyakan egy
csomót. Rákerestem az interneten, egyből kidobta, hogy lymphoma, más opció nem is volt. Másnap
elvittem itt orvoshoz, aki rövid fizikai vizsgálat után közölte, hogy Luna tényleg rákos, több
nyirokcsomója is meg van duzzadva. Azonnal elkezdtük szteroiddal kezelni. Harmadnap a tőlünk 300
km-re lévő Szombathelyi Állatkórházba mentünk dr. Varjú Gáborhoz, ő biopsziát csinált, miközben
pedig vártunk az eredményre folytatódott a szteroidos kezelés” – kezdte történetüket a gazdi,
Krisztina.
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Sajnos egy rosszindulatú daganatról volt szó, ilyen esetekben az átlag túlélési idő két hónap, így
nem sok reménnyel jöttek Szombathelyre. A szövettani vizsgálat eredményét követően abbahagyták
a szteroidos kezelést és elkezdték a kemoterápiát, ami közel fél évig tartott – ezt már Varjú doktor
tette hozzá.
Luna a betegsége ellenére jól volt, először nem volt különösebb tünete, ugyanúgy evett, ivott és
játszott. Az első kezeléseket elég jól viselte, viszont azért előjött néhány probléma is a kemoterápia
mellékhatásaként. Elég sokat fogyott, de közben szerencsére még mindig jókedvű és játékos volt.
Gazdája rengeteget foglalkozott vele, sokat vitték labdázni is, amit különösen imád.
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„A csomók már az első két kezelés után szépen visszahúzódtak. Az utolsó kezelések alkalmával
fordult elő egy-egy hányás, étvágytalanság, kedvetlenség. Volt 2-3 nap, ami szörnyű volt, mert
semmit sem fogadott el. Addigra már 8 kilót fogyott, csont és bőr volt. Kanállal etettük, csak így
elfogadott el pár falatot” – mesélt a nehézségekről Krisztina.
Luna 16 kemoterápiás kezelést kapott, 5 hónapon át hetente egyet. Február 13-án kapta az utolsó
kemóját, azóta tünetmentes és szépen vissza is hízta azt a 8 kilót. Most már ismét egy boldog, jó
étvágyú kutya, de sajnos teljesen sosem fog felépülni és nagy esély van arra is, hogy kiújul a
daganat, de Krisztina rettentő hálás és boldog, hogy még eltölthet néhány évet Lunával.
Kezelés nélkül ugyanis az átlag túlélés 2, maximum 3 hónap, kezeléssel pedig 1-2 év. Varjú doktor
első körben másfél évet jósol Lunának, de eddigi legnagyobb sikerük a Szombathelyi Állatkórházban
3 év volt. Havonta egyszer járnak kontrollra, ilyenkor laborvizsgálatokat is végeznek és az
eredmények bíztatóak: Luna egyelőre még mindig tünetmentes és teljesen jól van.
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