Leg. veterinär Anna Rave informerar om Kennelhosta
Infektiös rhinotracheit eller kennelhosta är en akut och mycket smittsam infektion i
luftvägarna hos hund. Sjukdomen orsakas av virus, bakterier eller båda i kombination. De
virus som oftast förknippas med kennelhosta är en typ av parainfluensavirus ochadenovirus
och i mindre grad hundens herpesvirus och reovirus.
Bordatella bronchiseptica är den bakterie som oftast isoleras från hundar med kennelhosta.
Andra bakterier som Streptococcus, Pasturella och Pseudomonas är oftast sekundära till
virusinfektioner men kan orsaka allvarlig sjukdom. Oftast orsakas kennelhostan i en viss
individ av en kombination av ovanstående virus och bakterier.
Kennelhosta är den vanligaste infektiösa sjukdomen hos hundar och utbrott är vanliga framför
allt i områden där många hundar hålls tillsammans. En hund som har haft kennelhosta kan
föra virus vidare i två veckor efter infektionen men bakterierna kan smitta i tre månader eller
längre. Inkubationstiden är tre till tio dagar lång. Trots att sjukdomen är väldigt smittsam och
många hundar drabbas så är det ytterst få hundar som blir mycket sjuka eller dör av
kennelhosta.
En hund som har smittats av kennelhosta har hostanfall och kväljningar men är oftast pigg,
glad och feberfri. Hundar hostar upp slem och många hundägare tror att något har fastnat i
hundens hals. Hundar som är vaccinerad får mildare symtom men är inte 100% skyddade mot
infektionen. Ovaccinerade hundar kan bli betydligt sjukare och utveckla lunginflammation
med feber, andningssvårigheter och nedsatt allmän tillstånd.
Hos veterinären beror undersökningen och behandlingen på hur hunden mår. Om hunden mår
bra, är feberfri och endast har lindrig hosta så brukar det räcka med en ordentligt klinisk
undersökning där veterinären bland annat lyssnar på lungorna. Om detta låter bra brukar
vidare röntgen inte vara nödvändig. Antibiotika behandling är vid dessa tillfällen inte
nödvändig men ibland ordinerar veterinären hostdämpande och/eller slemlösande medicin.
Alla hundar med kennelhosta måste vila och får inte överansträngas. Om hunden däremot har
feber, är nedsatt i sitt allmän tillstånd eller har svårt att andas brukar den kliniska
undersökningen kompletteras med röntgenbilder och blodprover. Om hunden är mycket dålig
kan den behöva skrivas in för stationärvård.
Hostdämpande och slemlösande medicin kombineras då med antibiotika och dropp samt
syrgasbehandling.
Hundar skall grundvaccineras mot kennelhosta vid 8 veckors och 12 veckors ålder. Sedan
skall hunden vaccineras vid 1 års ålder och varje år för ett fullgott skydd.

