
1. Bodi redno telesno aktiven.

2. Redno meri krvni tlak. Zdravi 

povišan krvni tlak.

3. Preverjaj vrednost krvnega 

sladkorja. Zdravi sladkorno 

bolezen.

4. Uživaj manj soli v prehrani.

5. Jej zdravo mešano hrano in skrbi 

za normalno telesno težo.

6. Pij dovolj tekočin, najbolje vodo.

7. Ne kadi.

8. Bodi previden pri jemanju zdravil 

brez recepta (npr. nesteroidni 

antirevmatiki).

CISTIČNE BOLEZNI 

LEDVIC

Informacije za starše in 

bolnike
KAKO LAHKO SKRBIM 

ZA LEDVIČNO ZDRAVJE?

Imam policistično bolezen 

ledvic. Kaj pa moj otrok?

familydoctor.org editorial staff

Polycystic Kidney Disease

familydoctor.org/condition/polycystic-kidney-disease

Overview

What is polycystic kidney disease?

Polycystic kidney disease (PKD) is an inherited disease that affects the kidneys. It

causes abnormal sacs of fluid (called cysts) grow in the kidneys. If too many cysts grow

or if they get too big, the kidneys become damaged. The cysts may also cause pain or
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NEFRONOFTIZA

• Rutinsko presejanje otrok staršev

z avtosomno dominantno

policistično boleznijo ledvic se ne 

priporoča.

• Odločitev za preiskave pri

otroku, ki nima težav, je 

individualna.

• Pri otroku s pozitivno družinsko

anamnezo izbrani zdravnik redno

spremlja rast in razvoj, krvni tlak

in pregleda urin. Ob težavah ga

napoti k pediatru nefrologu.

• Svetuje se genetski posvet pred

načrtovano zanositvijo.

Avtosomno recesivna policistična

bolezen ledvic se lahko izrazi že

pred rojstvom in povzroča številne

težave.

Ena tretjina novorojenčkov umre

zaradi nerazvitosti pljuč in ledvične

odpovedi.

Izmed preživelih ena tretjina

potrebuje nadomestno ledvično

zdravljenje ali transplantacijo

ledvice do 10. leta starosti.

Je redka, za njo zboli 1 od 50000 

živorojenih otrok.

Deduje se avtosomno recesivno.

Značilno se izrazi v poznem

otroštvu ali zgodnjem najstniškem

obdobju.

Prvi znak je čezmerno izločanje

urina s posledično čezmerno žejo. 

Ledvično odpovedovanje hitro

napreduje, tako da je nadomestno

ledvično zdravljenje potrebno v 3–4 

letih.

Pri nekaterih redkih genetskih

oblikah lahko ledvično bolezen

spremlja prizadetost drugih

organskih sistemov, npr. možganov

ali oči.

Klinika za pediatrijo, Enota za pediatrično nefrologijo 

in arterijsko hipertenzijo



AVTOSOMNO DOMINANTNA 

POLICISTIČNA BOLEZEN 

LEDVIC

Cistične bolezni ledvic so 

lahko podedovane, prirojene 

ali pridobljene.

AVTOSOMNO RECESIVNA 

POLICISTIČNA BOLEZEN 

LEDVIC

Ledvične ciste

• So posamezne, z ovojnico 

obdane in s tekočino 

napolnjene okrogle 

strukture, ki jih ponavadi 

najdemo naključno (npr. pri 

UZ preiskavi).

• Enostavne ciste so v 

otroštvu redke, po 50. letu 

pa jih ima vsaj ena tretjina 

ljudi.

• Otroka z ledvično cisto naj 

spremlja pediater nefrolog.

Policistične bolezni ledvic

• So dedne bolezni.

• Prizadenejo obe ledvici, 

ciste pa lahko nastanejo 

tudi na drugih organih.

• Lahko vodijo v kronično 

ledvično bolezen in končno 

ledvično odpoved. 

• Najpogostejša je 

avtosomno dominatna 

policistična bolezen ledvic, 

ki predstavlja skoraj 10 % 

bolnikov na kronični dializi.

Je najpogostejša, 

okvarjen gen nosi 1 od 

400–1000 živorojenih 

otrok.

Deduje se avtosomno

dominatno – če jo ima 

eden od staršev, ima 

vsak otrok 50 % 

verjetnost podedovanja.

Značilne so mutacije 

v genih PKD1 in PKD2.

Simptomi in znaki bolezni
• Tvorba cist se sicer lahko začne 

že v najzgodnejšem otroštvu, 

vendar je bolezen ponavadi 

dolgo brez simptomov.

• Bolezen se najprej kaže z 

arterijsko hipertenzijo, lahko tudi 

z bolečino ledveno, občasno 

krvavim urinom, okužbo sečil in 

ledvičnimi kamni.

• Kasneje se lahko pojavi pešanje 

ledvične funkcije.

• Ciste se lahko pojavijo tudi v 

drugih organih, najpogosteje v 

jetrih in trebušni slinavki.

• Možganska anevrizma spremlja 

bolezen v približno 10–15 %. Pri 

otrocih je praktično ne najdemo. 

Magnetno resonanco možganov 

se priporoča pri simptomatskih 

bolnikih in odraslih s pozitivno 

družinsko anamnezo anevrizme.

Zdravljenje

• Skrbimo za ledvično zdravje.

• Zdravimo povišan krvni tlak.

• Potekajo raziskave za uporabo 

in razvoj zdravil, ki bi upočasnila 

rast cist.

Je redka, zboli 1 od 6 000 do 

55.000 živorojenih otrok.

Deduje se avtosomno recesivno. 

Če ima mutacijo samo eden od 

staršev, 

otrok ne zboli, če

imata mutacijo oba 

starša, ima otrok

25 % verjetnost, da

podeduje bolezen.

Nastane zaradi 

mutacije gena PKHD1. 


