
A köhögés különböző hangjai 

A légzőszervi kórokozók különböző köhögéseket okoznak. Bármely sertés köhögése a 

hizlaldában az aktuális fertőzéstől függően változhat, ezért érdemes rá figyelni. 

Miért köhögnek a sertések? A köhögés akkor jelentkezik, amikor a légzőszervrendszerben 

lévő idegvégződések irritálódnak, például fertőző ágensekkel vagy a levegő porával 

érintkezve. De nem minden köhögés azonos, így különféle magyarázatok vannak az egyes 

folyamatokra. 

Az istállóban csak a köhögés hallgatásával közelebb juthatunk a sertés légzőszervi betegség 

komplexének (PRDC) hátterének felderítéséhez. A PRDC az érintett állományban legalább az 

állatok 30% -ában okoz légzési problémákat és termelékenységi veszteségeket. Ennek oka 

lehet egyetlen kórokozó is, de elsősorban a környezeti stresszorokkal összefüggően összetett 

fertőzések okozzák. 

1. táblázat: A PRDC elsődleges és másodlagos kórokozói. 

Elsődleges kórokozók Másodlagos kórokozók 

Sertés Influenza A vírus (SIAV) PCV2 

PRRS vírus Pasteurella multocida 

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) Haemophilus parasuis 

Actinobacillus pleuropneumoniae (App)* Bordetella bronchispectica 

Actinobacillus suis* Streptococcus suis 

Aujeszky betegség/Álveszettség  

(Pseudorabies vírus (PRV)) 

Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes 

Klasszikus sertéspestis vírus 
 

Szeptikémiát okozó baktériumok 
 

*Másodlagos kórokozó is lehet 

Forrás: Dr. G. Stevenson 

A PRDC tünetei a sertések korától, valamint a fertőző kórokozó/(k) tulajdonságaitól is 

függnek. Különbségek mutatkoznak a köhögés hangjában és abban, hogy a sertések milyen 

sűrűn köhögnek egy istállóban, bizonyos idő alatt. Mindkét dolog segít felismerni, mi történik 

az állatokkal. 

A köhögések számolása széles körben elfogadott, hasznos segédeszköz az nevelő és hízlaló 

egység légzőszervi megbetegedéseinek meghatározásában. Ezen felül úgy tűnik, hogy a 

köhögés aktuális hangja tartalmaz további információkat is. 

A köhögések hangja az azt kiváltó hatások miatt különbözik. Szoros kapcsolat van az 

istállóban hallott köhögés és egy légzőszervi fertőzés által a légúti elváltozások közt. 

A fertőzések megkülönböztetése: a libagágogástól a dohányos köhögéséig 



A sertésekben a köhögést kiváltó lehetséges fertőző kórokozók közül kiemelkedő a sertések 

influenza A vírusának (SIAV) szerepe. Az SIAV által okozott köhögés libagágogás szerű, és 

görcsszerűen vagy rohamként jelentkezik. Ez az eredménye a vírus inváziójának a légutakat 

bélelő sejtekbe. A sejtek elhalnak, így szabad felület marad, ahol idegvégződések kerülnek a 

felszínre. Ez fájdalmas csiklandozó érzést okoz a torokban, ami kitörés szerű köhögést okoz, 

amely az állatnál további köhögést indukál. 

Összehasonlításképpen: a PRRS-vírussal való fertőződés nedves, meglehetősen magas hangú 

köhögést eredményez, mivel a vírus jelenléte az alveoláris makrofágokban olyan gyulladásos 

reakciót vált ki, amelyben a vérből folyadék juthat a tüdő légterébe. A legrosszabb esetben ez 

a sertés megfulladását okozhatja. A fertőzött állatok gyakrabban köhögnek, hogy több nap 

alatt megtisztítsák a tüdejüket. A PRRS-sel fertőzött állatok nem köhögnek olyan durván, 

mint a SIAV-al fertőzöttek, és nem szenvednek olyan köhögéstől, mint a Mycoplasma 

hyopneumoniae (Mhp) által kiváltott gyakori és tartós köhögés. 

Számos termelő és állatorvos felismeri az Mhp okozta száraz, nem produktív köhögést. Akkor 

fordul elő, amikor a baktériumok kolonizálódnak és károsítják a légutak mentén lévő 

csillókat. Az Mhp-kolonizáció miatt megrövidült csillók kevésbé működnek jól, nem tudják 

megfelelően a torokig szállítani a nyálkát. Ez a nyálka ehelyett a légutakban helyenként 

felhalmozódik, és a sertést köhögésre készteti. Az Mhp okozta köhögés nemcsak hosszú 

időtartama miatt észlelhető. A dohányosok köhögésének jellegzetes hangja - száraz, néha a 

torkot eldugító nyálka-, hamar kitör az istállóban a sertések aktív mozgása után. Ezután, 

amikor a sertések elpihennek, a köhögés folytatódik, bár egyre ritkábban. 

Az éles köhögés az Actinobacillus pleuropneumoniae (App) okozta akut klinikai betegségre 

jellemző, de a köhögés spontán rohamai inkább a krónikus formára jellemzők, amely az akut 

fertőzést túlélő sertéseknél alakul ki. Ha a sertés mandulájában hordozott baktérium képes 

elérni a tüdő alveolusait, szaporodni kezd és toxinokat szabadít fel, amelyek képesek 

tüdőgyulladást, elhalásos és vérzéses elváltozásokat okozni. A nedves köhögés az állat 

kísérlete arra, hogy könnyebben lélegezzen folyadék vagy váladék kiürítése után. 

Prevalencia és gyakoriság 

A köhögő sertésekről fontos információt nyújt a prevalenciájuk (az érintett sertések száma 

egy populációban) és a frekvenciájuk (a sertések köhögésének gyakorisága). Például nem 

komplikált PRRS esetén a köhögés prevalenciája mérsékelten gyors növekedést mutat, bár 

maga a köhögés általában ritka vagy időszakos. 

A SIAV-nál rendkívül gyors a prevalencia-növekedés, és a köhögési inger állandóan fennáll, 

így a köhögés frekvenciája is magas. Ami az Mhp-t illeti, a prevalencia növekedése lassú, és a 

köhögés meglehetősen ritka, amíg a másodlagos baktériumok meg nem jelennek. 

Az Mhp azonban gyakran utat nyit a súlyosabb betegségeknek, majd a másodlagos kórokozók 

gennyes bronho-pneumoniat idéznek elő. Akkor a korábbi száraz köhögés nedvesebbé válik, 

és gyakorisága is növekszik. 

 

A gyakoriság tükrözi a kórokozó terjeszthetőségét. Itt egyértelmű kontraszt van az SIAV és az 

Mhp között. A SIAV gyorsan terjed, így egy vírust ürítő állat 4-5 nap alatt tipikusan minden 



más sertést megfertőz egy 30 férőhelyes kutricában. Az Mhp ehhez képest lassú, egy hasonló 

kutricán belül csak 1-2 másik állatot fertőz meg még 30 nap eltelte után is. 

A vágóhídi szervek megjelenése szintén különbözik 

Noha az influenza kórokozója csak 7-10 napig van jelen, súlyos elváltozások maradnak hátra, 

amelyek még a vírus kiürülése után is kimutathatók maradnak. Ezek az elváltozások nem 

érintik a tüdő összes lobulusát, így sakktábla szerű rajzolatot mutatnak, amelyekben a lilás 

színű területeket érintette a korábbi fertőzés. Ezzel szemben a PRRS az egész tüdőben 

elváltozásokat okoz. Ugyanakkor mindkét vírus hajlamos arra, hogy az általa okozott 

elváltozás eltűnjön, vagy kevésbé nyilvánvalóvá váljon, mire a fertőzött sertések elérik a 

vágást. Az Mhp abban különbözik, hogy az általa okozott elváltozásokat nagyobb 

valószínűséggel lehet megtalálni a vágóhidakon, bár valójában a károsodás meglehetősen is 

lehet, és nem feltétlen társul hozzá hizlaldai köhögés although in fact the damage could be 

quite recent and did not account for any coughing heard in the growing period.. 

 

1. kép: Akut PRRS - Ennek a nedves és nehéz tüdőnek a makroszkopikus képe (néha a 

felszínen a bordák lenyomatai) látható a PRRS akut stádiumában 



 

2. kép. A tüdő cranio-ventralis elváltozása látható Mycoplasma hyopneumoniae baktérium 

fertőzés esetén. 

A tüdő Mhp kolonizációja, csak szubklinikai következményekkel jár. Ezért a 

következtetéseket csak alapos értékelés után szabad levonni. Csak az Mhp megállapítása nem 

jelenti azt, hogy önmagában csak az okozná a köhögést vagy a klinikai légúti betegség egyéb 

tünetét. 

forrás: https://www.pig333.com/articles/the-different-sounds-of-cough_16087/ 

https://www.pig333.com/articles/the-different-sounds-of-cough_16087/

