Onan
NISÄKASVAIMET
❖ Huomasimme alkukeväästä vanhemman tipsumme Onan 11 vuotta
ylävatsan oikealla puolella kasvaneen patin. Onalla oli samaan aikaan
juoksu alkamassa eikä Ona käyttäytynyt mitenkään erilailla aiempaan
verrattuna, joten emme heti osanneet epäillä nisäkasvainta.
Kävimme kuitenkin varmuuden
vuoksi näyttämässä pattia eläinlääkärille ja Onan vatsasta alempaa löytyi lääkärintarkastuksessa vielä kaksi pienempää pattia.
Kauhistukseksemme patit todettiin nisäkasvaimiksi ja sovittiin leikkausaika mahdollisimman nopeasti.
Pelko oli suuri. Miten rakkaan, muuten niin hyväkuntoisen ystävämme
oikein käy?
Onneksi Onan leikkaus sujui hyvin ja kasvaimet saatiin pois. Isommassa kasvaimessa todettiin syöpäsoluja, mutta patologin lausunnon
mukaan se oli koteloitunut niin hyvin, että se saatiin kokonaan pois.
Lisäksi kasvain oli sen tyyppinen
ettei se todennäköisesti ollut lähettänyt etäpesäkkeitä. Kaksi pienempää kasvainta olivat vaarattomia maitorauhaskasvaimia.
Ensimmäinen leikkauksen jälkeinen ilta ja yö meni hiukan vähillä
unilla Onan aristaessa leikkausarpia.
Ona kuitenkin toipui leikkauksesta
iloksemme nopeasti särkylääkkeiden ja levon avulla. Pidimme myös
viikon verran lomaa kun halusimme
varmistua, että Ona saa levätä rauhassa. Koiranpentumme Amy on sen
verran vilkas eikä oikein ymmärrystä levon tarpeelle välttämättä olisi
löytynyt.
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Leikkauksesta on nyt noin puoli vuotta ja
nyt 12 v täyttävä tipsumme on taas hyvässä
kunnossa. Kävimme hiljattain muissa yhteyksissä eläinlääkärillä, jossa Onasta otettiin
mm. röntgenkuvat eikä mitään etäpesäkkeitä tai muutakaan eriskummallista tutkimuksissa löytynyt.
Mikäli nisäkasvaimia kuitenkin tulee, ei
kannata heittää toivoa ja vaipua surun valtaan; Ainakin Ona selvisi leikkauksella ja levolla. Suosittelemme kaikkia tipsujen
omistajia olemaan tarkkana nisien lähellä esiintyvien asiaankuulumattomien pattien osalta. Onan kasvaimet ilmestyivät varsin salakavalasti ja nopeasti juoksun alla jolloin
nisissä saattaa normaalistikin
esiintyä tur votusta. Muistakaa
siis halailla ja tunnustella tipsujanne säännöllisesti!
Toipumista edesauttoi myös kuvassa
mukana nyt vuoden vanha tipsupentumme
Amy, jonka kanssa välillä taistellaan siankorvista ja muista herkuista raivoisastikin ;).
Nykyisin nämä kaksi ovat suuresta ikäerosta huolimatta parhaat ystävykset ja tuovat

paljon iloa elämäämme.
Aurinkoiset syksyterveiset kaikille tipsuille sekä omistajille!
Toivottavat
Päivi & Antti ja Tipsut Ona & Amy
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