
Höftledsdysplasi 

När man hör talas om höftledsdysplasi och om 

höftledsröntgen tänker de flesta på hundar, men 

problemet finns också hos katter. Höftledsdysplasi är en 

nedärvd defekt i bäckenets ledpanna som gör att den 

inte är så djup som den normalt ska vara. Detta gör att 

höftkulan inte passar in exakt i ledpannan och ytorna 

börjar skava mot varandra, vilket resulterar i att 

brosket som skyddar benet undan för undan nöts bort. 

Detta kan ge upphov till smärta när katten rör sig. 

Katter är mycket duktiga på att dölja smärta och kan 

lida av sin HD trots att de inte haltar. De kanske i stället 

rör sig lite lugnare eller lite mindre och undviker att 

hoppa högt. Katter med mild HD behöver dock inte ha 
några besvär alls. 

Januari 2000 startade Maine Coon-katten ett hälsoprogram mot HD, detta hälsoprogram 

har tagits över och drivs sedan 1:a juni 2010 av Pawpeds. I detta hälsoprogram ingår 

bland annat ett register för höftledsresultat. Klubben rekommenderar att alla avelsdjur 

HD-röntgas innan de används i avel, detta för att minimera spridningen av HD i rasen. 

Även uppfödare av andra raser är välkomna att delta genom att röntga sina katter och 
registrera resultatet i hälsoprogrammets register.  

Hur går HD-testet till? 

Man kan i princip vända sig till vilken veterinär som helst som har tillgång till röntgen. 

Oftast, men inte alltid, ges katten en spruta med lugnande medel innan, så att man får 

en bra bild där katten ligger rakt. Om katten är väldigt medgörlig och trygg kan man få 

en bra bild utan att ge lugnande, men de flesta tycker att kameran är lite läskig när den 

börjar låta, och då vill de inte ligga riktigt still. Det spelar ingen roll för höftledsresultatet 

om katten har fått lugnande medel eller inte, men däremot bör katten inte vara djupt 
sövd eftersom detta kan ge ett missvisande resultat. 

Rekommendationer för testning och avel 

Enligt råd från genetiker bör vi inte selektera alltför hårt i ett inledningsskede av 

hälsoprogrammet. Det vore inte gynnsamt för rasen om vi tog alla katter med HD ur 

avel. 

 

HD nedärvs polygent recessivt, vilket innebär att två HD-fria katter tillsammans kan få 

avkommor som har HD. Två katter med HD kan även få HD-fria kattungar. Därför bör 

varje generation avelsdjur röntgas för att minska risken för HD 

 

Källa: Texten kommer i sin helhet från  www.mainecoon-katten.se 

 

Röntgenbild på katt med HD, grad 3, på båda höfterna 

http://www.pawpeds.com/
http://www.mainecoon-katten.se/

