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Kjemoterapi,også kalt cellegift eller cytostatika, er medisiner som brukes for å behandle
selve kreftsykdommen. Dette er et generelt skriv som er laget for å gi informasjon om hva
det innebærer for dyret ditt og miljøet rundt dyret å motta slik behandling.
Kjemoterapi er medisinsk kreftbehandling som ødelegger kreftcellene. Målet med
behandlingen er å redusere antall kreftceller slik at symptomene forsvinner, og gi dyret ditt
en god livskvalitet og et forlenget liv. Kjemoterapi til dyr blir gitt i mye lavere doser enn til
mennesker. Dette er fordi vi ønsker at dyret skal ha det godt gjennom hele behandlingen, og
ikke lide av bivirkninger.
Behandlingen skjer nesten alltid poliklinisk, det vil si at dyret ditt kommer inn for behandling
og går hjem igjen samme dag. Den gis enten som tabletter, sprøyte eller inn i blodet via et
venekateter. Det er viktig at dyret ditt er komfortabel med å være på klinikken og bli
håndtert av personalet, da kjemoterapi vanligvis involverer hyppige besøk på klinikken.
Noen av medisinene som blir brukt i behandlingen kan medføre alvorlig skade på huden
dersom de kommer utenfor venekateteret. Vi tar derfor alle forhåndsregler for at dette ikke
skal skje, og noen ganger må vi gi litt bedøvelse for at behandlingen skal medføre så lite
stress for dyret som mulig.
Etter at dyret ditt kommer hjem, må dere ta noen forhåndsregler i 3-5 dager etter
behandlingen. Det er først og fremst dyrets kroppsvæsker som kan inneholde rester av
medisinen, og derfor anbefaler vi at dere unngår å lufte hunden der hvor barn leker, og der
hvor det vokser spiselige frukter og grønnsaker (f.eks. ved frukttrær eller bærbusker i
hagen). Bruk hansker ved håndtering av avføring, og bruk dobbel hundepose. Unngå at dyret
slikker deg i ansiktet, og vaske hendene etter kontakt med dyret før måltider.
Vi anbefaler ikke at små barn eller gravide har kontakt med dyr under behandling med
kjemoterapi.
De aller fleste hunder og katter har ingen bivirkninger av behandlingen. Men ettersom også
friske celler kan skades av kjemoterapibehandlingen, kan det oppstå bivirkninger hos noen
pasienter. De vanligste er forbigående oppkast og diaré noen dager etter behandlingen, og
mulig redusert appetitt. Noen kan ha behov for kvalmestillende behandling i noen dager.
Nedsatt fertilitet og sterilitet kan forekomme. Alle dyr som mottar kjemoterapi-behandling
vil få redusert antall hvite blodlegemer (og noen ganger røde blodlegemer og blodplater)
under behandlingen. Dette tåler de fleste uten noen konsekvenser, men vi sjekker
blodprøver før og etter hver behandling for å unngå at nivået blir kritisk lavt. Dersom nivået
blir for lavt må behandlingen reduseres eller utsettes, og noen ganger må dyret behandles
med antibiotika i noen dager for å unngå at det utvikler infeksjoner. Enkelte hunderaser kan
få håravfall av behandlingen.
Eier får telefonnummeret til den behandlende veterinæren som de kan kontakte dersom det
skulle oppstå uforutsette bivirkninger under behandlingen.
Det viktigste er å hele tiden holde fokuset på dyrets beste under behandlingen. Noen ganger
er ikke effekten av behandlingen så god som vi ønsker, og sjeldne ganger blir bivirkningene
så store at dyret ikke lenger har det bra. Det er mulig at vi da fraråder videre behandling, og
noen ganger må vi vurdere å la dyret få lov til å slippe.
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