
Polycystisk njursjukdom - PKD 
 

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos bl.a perserkatter 

och Brittiskt Korthår/Långhår. 

 

Polycystisk njursjukdom är en sjukdom vars symptom visar sig sent i livet, med 

förstorade njurar och njursvikt som uppträder i medeltal vid sju års ålder. Tillståndet är 

ärftligt och cystor finns från födseln men är mindre hos yngre djur. Storleken på cystorna 

kan variera från mindre än en mm till flera cm, där äldre djur har både större och flera 

cystor. Problem uppträder när dessa cystor börjar växa och successivt förstorar njuren - 

och i och med det minskar njurens förmåga att fungera normalt. Slutstadiet är njursvikt. 

 

En del kliniska symptom är depression, avsaknad av eller minskad aptit, onormalt ökad 

törst och urinering samt viktminskning. Det är en markant skillnad i när och hur snabbt 

individuella katter "dukar under" för symptom, med den möjligheten att detta uppträder 

så sent i livet att katten kan dö av andra orsaker innan njurarna slutar att fungera. Dock 

är njursvikt ofrånkomlig om cystorna växer och orsakar problem. 

 

Eftersom PKD är resultatet av en autosomal dominant gen, så är sjukdomen relativt lätt 

att upptäcka och eliminera. 

 

Sjukdomen är inget stort problem hos Britten idag då våra uppfödare har varit 

noggranna och undersökt avelsdjuren innan avel. Vi vill behålla denna status och 

uppmanar våra medlemmar att följa våra rekommendationer.  

 

 

Rekommendationer  

 

 att inte avla på katt med okänd PKD-status. 

 att inte använda PKD-positiv katt i avel. 

 att undersöka för PKD så att man har minst två fria generationer bakåt. 

 

Tillvägagångssätt 

Du kan undersöka din katt med hjälp av ett DNA-test. Detta gör du genom att beställa 

ett test hos t.ex http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/  

 

Man utför sedan testet med hjälp av en bomullstopps som man svabbar med i kattens 

mun, upp mot kinder och gom. Sedan sänder man in det till labbet som ska utföra 

analysen. Läs på labbets hemsida för mer instruktioner om hur du ska gå tillväga. 
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