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KuZni kaSelj
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KUŽNI KAŠELJ oz.
TRAHEOBRONHITIS
Kužni kašelj je zelo nalezljivo
obolenje zgornjih dihal, ki se
pojavlja praktično po vsem
svetu. Povzročitelji bolezni so
lahko virusi (virus parainfluence – CPiV, adenovirus tip 2
– CAV, respiratorni corona virus – CRCoV, Morbillivirus oz.
virus pasje kuge – CDV, Pneumovirus – CnPnV, Herpes virus
- CHV…), bakterije (Bordetella bronhiseptica, Mycoplasma Cyanos, Streptococcus
zooepidemicus …), običajno
pa gre za mešano okužbo, ko
se virusom pridružijo še bakterije.
Okužba se prenaša izjemno hitro z izdihanim zrakom, izločki
iz nosu ali izpljunki, možen pa
je tudi prenos prek okuženih
predmetov
oz.
opreme.
Klinični znaki bolezni se običajno pojavijo od 4 do 10 dni
po okužbi, psi pa lahko kužni
kašelj prenašajo tudi še več
tednov po tem, ko bolezen že
prebolijo. Zbolijo lahko vsi psi,
ne glede na starost, najbolj
ogroženi pa so mladiči, starejši in necepljeni psi.
Prvi znak bolezni je močan in
suh kašelj, ki se običajno pojavi ob razburjenju, fizičnih naporih ali pri pritisku na sapnik
(npr. zateg ovratnice).
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Kašelj je lahko tako močan, da se žival davi in
neredko tudi bruha penasto slino ali hrano.
Pogosto se pojavi tudi voden izcedek iz nosu
in/ali oči. Kadar bolezen poteka v milejši obliki, splošno stanje ni prizadeto, psi so ješči in
živahni. V hujših primerih pa se poleg močnega in pogosto produktivnega kašlja pojavi
še povišana telesna temperatura, dihanje je
oteženo, živali apatične, imajo gnojen izcedek
iz nosu, izgubijo apetit … Vse to lahko vodi v
razvoj pljučnice.
Če bolezen poteka v milejši obliki, terapija običajno ni potrebna. Psu je priporočljivo
ponuditi več manjših obrokov mehkejše hrane,
odsvetuje se fizična aktivnost, zaradi občutljivega sapnika pa namesto ovratnice obolelemu psu raje namestimo oprsnico. Kot podporo
pri zdravljenju se svetujejo tudi kvalitetni vitamini. V resnejših primerih pa je potrebna terapija z antibiotiki, zdravili za umirjanje kašlja in/
ali bronhodilatatorji. Zelo prizadete paciente je
včasih potrebno tudi hospitalizirati.
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Najboljša preventiva pred okužbo s kužnim
kašljem je, da pes sploh ne pride v kontakt z
okuženimi predmeti (ležišča, igrače, posode za
vodo …) oz. z drugimi okuženimi psi (izogibajmo se prireditev in prostorov, kjer se nahaja
veliko psov). Ker to pogosto ni mogoče, je zelo
priporočljivo pse zaščititi z vakcinacijo, čeprav
tudi ta žal pred boleznijo ne ščiti popolnoma,
saj so pogoste okužbe z že zgoraj omenjenimi
mešanimi povzročitelji. V Sloveniji kot preventivo uporabljamo kombinirano cepivo, ki pse
ščiti proti pasji kugi, kužnemu hepatitisu, parvovirozi, leptospirozi in parainfluenci, ponekod
v tujini pa so registrirane tudi intranazalne vakcine proti kužnemu kašlju, ki pse ščitijo pred
virusom parainfluence in bakterijo Bordetello
bronhiseptico.
S kužnim kašljem se veliko pasjih lastnikov
sreča vsaj enkrat, na srečo pa večina okužb
mine brez večjih komplikacij.
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