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KENNELHOSTA
Med anledning av att vi under hösten haft utbrott av
Kennelhosta här på Värmdö tänkte jag ta tillfället i akt
och uppdatera er lite på detta. TEXT: KARIN SZABÓ

KENNELHOSTA ÄR NÅGOT vi ser utbrott av
lite då och då, ofta brukar det vara relativt
lokalt och bryta ut ett par gånger per år.
Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för
kikhosteliknande symtom hos hund som
orsakas av flera olika smittämnen. De två
smittämnen som anses vara de vanligaste
orsakerna till kennelhosta är hundens parainfluensavirus och bakterien Bordetella
bronchiseptica.
Smittan överförs vanligen via kontakt
med en smittad hund och smittämnen
överförs via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Den kan även spridas indirekt
exempelvis via gemensamma vatten- och
matskålar, leksaker eller om hunden
kommer i kontakt med en färsk nysning
eller annat sekret. Symptom uppkommer
oftast 2-8 dagar efter smittotillfället.
Typiska symptom är akut insättande
hostattacker. Hunden får en torr och
skrällande hosta. Hostan kan vara så kraftig att hunden får kväljningar och hostar
upp vitt slem, detta ses relativt ofta. Som
djurägare är det inte ovanligt att tro att
hunden satt något i halsen. Vissa hundar
får även lite rinnsnuva och ibland feber
och de kan vara tröttare än normalt.
Hostan kan hålla i sig i flera veckor.

om man har en
hund som drabbats av kennelhosta är
framför allt att undvika ansträngning. Låt
hunden vila och ta det lugnt, precis som
då du själv är förkyld eller har influensa.
Gå inte de vanliga promenaderna utan
gå bara ut kort så att hunden får rasta
sig. Kontrollera temperaturen dagligen.
Normalt ligger temperaturen på en frisk
hund mellan 38 och 39 grader. Låt den
inte träffa andra hundar förrän 2 veckor
efter att den börjat hosta. Detta är så lång
tid viruset brukar utsöndras även om
hostan kan hålla i sig längre. Bordetella
Bronchiseptica kan utsöndras under läng-

DET MAN SKA TÄNKA PÅ

re tid och här är det svårt att gardera sig
eftersom även en symtomfri hund faktiskt
kan vara bärare.
inte vara farligt
men kan, precis som influensa hos oss
människor, ge följdsjukdomar. Den vanligaste och mest allvarliga följdsjukdomen
är lunginflammation. Om hunden har
kvarstående feber eller får feber igen efter
några dagars hosta bör veterinär kontaktas.
Detsamma gäller om hunden får påverkat
allmäntillstånd eller svårt att andas.
För att skydda din hund från att bli
allvarligt sjuk av Kennelhosta bör den
vaccineras en gång om året. Det finns två
typer av vaccin att välja mellan, ett som
ges som injektion och ett som ges som en
näsdroppe. Det vaccin man ger i nosen
ger en något snabbare immunitet, det ger
också skydd mot Bordetella Bronchiseptica. Man kan faktiskt få Kennelhosta trots
att man är vaccinerad men då ses ofta
ett betydligt lindrigare förlopp än hos en
ovaccinerad hund och risken för följdsjukdomar är mindre.
En hund som har haft kennelhosta är
inte skyddad mot att få sjukdomen igen
utan kan bli smittad vid nästa utbrott. ✤

KENNELHOSTA I SIG BRUKAR

Vi på Anicura Värmdö Djurklinik vill med
detta passa på att önska alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

KARIN SZABÓ är Leg. veterinär med
specialistkompetens i hundens och kattens
sjukdomar.
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