A kutyák fertőző légcső és hörgőgyulladását "kennel köhögésnek" nevezzük. Ez egy
összefoglaló elnevezés, hiszen a betegségnek számos fertőző oka lehet, a tünetek azonban
megegyeznek: a kutya rendszerint láztalan, élénk, eszik, iszik, azonban erősen köhög.

Kennel köhögés
A kutyák fertőző légcső és hörgőgyulladását "kennel köhögésnek" nevezzük. Ez egy összefoglaló
elnevezés, hiszen a betegségnek számos fertőző oka lehet, a tünetek azonban megegyeznek: a kutya
rendszerint láztalan, élénk, eszik, iszik, azonban erősen köhög. A köhögés lehet száraz, de akár
nedves ("produktív") is, amikor a beteg fehér, habos váladékot köhög (szinte öklendezik) fel, amit sok
gazdi hányásnak gondol. Esetenként szövődményként tüdőgyulladás is kialakulhat, illetve a
másodlagos fertőzések miatt gennyes orrfolyás, kötőhártya gyulladás is jelentkezhet - ilyenkor
természetesen a kutya már bágyadt, lázas, étvágytalan lehet.

Hogyan alakul ki a kennel köhögés?
A légutak egyik legfontosabb védekező mechanizmusa az úgynevezett "mucociliáris rendszer": a
légutak belsejét olyan (ún. csillós) hámsejtek borítják,melyek felületén apró, mikroszkopikus
szőrszálakhoz hasonló képletek vannak, amelyek összehangolt módon a külvilág felé hajtják a
felületükön lévő vékony nyálkaréteget. Ebbe a nyálkába a külvilágból bejutott apró részecskék
beleragadnak, majd az előbb említett módon a nyálkával együtt a külvilág felé haladnak, majd
távoznak (akár köhögéssel, tüsszentéssel, akár anélkül). Ez a rendszer károsodhat stressz, magas
porkoncentráció, cigarettafüst, rossz szellőzés, hideg, vagy éppen fertőző okokból kifolyólag. Ebben az
esetben akadály nélkül juthatnak le a mélyebb légutakba egyéb kórokozók (baktériumok) is, amelyek
tovább súlyosbítják a betegséget. Kennel köhögés esetén tehát a kutya társaitól kapja el a
betegséget, cseppfertőzéssel. A lappangási idő 2-14 nap.

Milyen kórokozók okozzák a betegséget?
Számos vírus képes felső légúti megbetegedést - kennel köhögést - okozni. A fontosabb kórokozók a
következők: kutyák parainfluenza vírusa, adenovírusa (2-es típus), szopornyica vírusa, herpeszvírusa,
reovírusa (1,2,3-as típus), légzőszervi coronavírusa (2-es típus). A másodlagos bakteriális fertőzést
leggyakrabban a Bordetella bronchiseptica nevű baktérium okozza, de előfordulnak Pseudomonas,
Pasteurella, Klebsiella, Escherichia, Streptococcus és Mycoplasma fajok is. Újabban (2004-ben,
Floridában bukkant fel először versenyagarak között) a kutyák influenza vírusa (H3N8) is okoz
megbetegedéseket, de jelentős járvány még nem alakult ki.

Fertőző-e más fajokra a kennel köhögés?
A fent említett gyakrabban előforduló vírusok rendszerint csak a kutyákat betegítik meg, a Bordetella
bronchiseptica nyúlra, macskára, tengerimalacra veszélyes lehet, embert azonban csak ritkán fertőz
(csak erősen legyengült immunrendszer esetén). Fontos tudni, hogy a gyógyult kutyák még hónapokig
üríthetik a kórokozó baktériumot, ezzel továbbra is fertőzhetik társaikat.

