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Lymfeklierkanker en
leukemie bij de hond

Wanneer krijgt een hond kanker? Ligt het aan stoffen in de lucht? Aan stralingen? Aan de voeding? Aan producten die in de omgeving zijn gebruikt? Net als mensen is daar weinig over bekend.Vooralsnog kunnen we er alleen van uitgaan dat er een ‘programmeer
foutje’ wordt gemaakt in het lichaam. Maar waarom het lichaam opeens foutjes gaat maken is onbekend. Opvallend is wel dat we
de afgelopen tijd veel honden met lymfeklierkanker en leukemie hebben gezien en dat zet ons dan toch aan het denken.
Lymfeklierkanker
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom) is de meest voorkomende soort kanker bij de hond. Het is een kanker uitgaande
van de lymfocyten (dat is een van de witte bloedcellen) en komt naar voren in de lymfeklieren, de milt, lever, darm,
neus, maag, huid, nieren of zenuwstelsel.
De diagnose van lymfeklierkanker
Afhankelijk van de locatie is de diagnose makkelijker of moeilijker te stellen. Meestal komt de kanker naar voren in de
lymfeknopen. Deze worden dan vergroot en van buitenaf te voelen. Door met een naald cellen uit de lymfeknopen te
halen kan aan de hand van het celbeeld de diagnose worden gesteld.
Soms komt de kanker iets minder duidelijk naar voren en zijn de enige signalen; braken, diarree, hoesten, snotneus,
huidproblemen, lever- of nieraandoeningen of verlammingen. Meestal maar één of enkele van deze klachten en niet
allemaal tegelijk. De diagnose kan dan gesteld worden door een biopt (een stukje weefsel of enkele cellen) van het
betrokken orgaan te onderzoeken. Het spreekt voor zich dat biopten van de buikorganen onder echobegeleiding of
met een kijkoperatie worden genomen.
Met behulp van een bloedonderzoek kunnen we lymfeklierkanker meestal niet diagnosticeren maar we kunnen er wel
een aanwijzing voor krijgen
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Lymfeklierkanker (maligne lymfoom) kan
langzaam ontstaan of juist heel snel

De behandeling van lymfeklierkanker
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom) kan langzaam ontstaan
of juist heel snel (soms zelfs enkele dagen). De snelheid
van optreden en ook de locatie van de tumor is voor de
behandeling van belang. Ook kan er enige variatie in het
type tumorcellen zijn. Deze verschillen zorgen ervoor dat
bij sommige patiënten de lymfeklierkanker niet te genezen
is en bij andere wel wat verlenging van het leven kan worden gegeven. Bij de gunstige vormen van lymfeklierkanker
kan een behandeling met prednison of chemotherapie wat
levensverlenging geven. Bij de ongunstige vormen kunnen de
patiënten binnen enkele dagen tot weken overlijden.
Leukemie
Leukemie komt veel minder vaak voor. Het is kanker in het
bloed of in het beenmerg en dan worden de rode en/of de
witte bloedcellen aangetast.
De diagnose van leukemie
Meestal kan leukemie in het bloed worden gediagnosticeerd
maar soms alleen met een biopt van het beenmerg.
De behandeling van leukemie
Ook leukemie kan heel acuut of wat langzamer opkomen en
ook bij leukemie heeft de snelheid van het ontstaan invloed
op de prognose. Van sommige vormen is niet te winnen en
bij sommige vormen kan chemotherapie wat levensverlenging geven.
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