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Bakgrund 

Diabetes mellitus (sockersjuka) har ökat bland katt- och hundpopulationen sedan 70-talet. En 
vanlig orsak till diabetes hos svenska hundar och katter är att kroppen inte svarar tillräckligt bra 
på det insulin som produceras, vilket kallas insulinresistens. Insulinresistens kan orsakas av t ex 
fetma och inaktivitet, men det finns även hormoner som kan bidra till nedsatt insulinsvar. 

En viktig hormonell orsak till insulinresistens och därpå följande diabetes mellitus hos katt och 
hund är ökade nivåer av tillväxthormon (GH) vilket kan ge symptom på akromegali. Vid 
akromegali ses förutom insulinresistens även tillväxt av kroppens mjukvävnader och ben vilket 
kan leda till att man hos katten noterar ökad vikt, breda käkar, underbett, stora tassar och tillväxt 
av inre organ. För att diagnostisera akromegali mäts hormonet insulin-like growth factor I (IGF-I) 
vilket framför allt bildas i levern under inverkan av GH. Akromegali hos katt är bara beskrivet 
hos djur med diabetes som inte svarar på sin insulinbehandling men sjukdomen anses vara 
underdiagnostiserad. 

Målet med studierna i projektet var att först utvärdera en metod för att mäta IGF-I hos katt och 
hund och sedan studera faktorer som bör tas i beaktande när man tolkar provsvaret. Hos katt 
utvärderades även en metod för att mäta insulin eftersom det finns rapporter om att 
insulinkoncentrationer i fasteprov skulle kunna användas för att hitta katter som har risk för att 
utveckla diabetes. 

Praktisk nytta 

Metoden för att analysera IGF-I fungerade bra och som första laboratorium i Sverige kommer 
det klinisk kemiska laboratoriet vid SLU sätta upp denna analys för katt och hund. Hos katt 
påverkas IGF-I starkt av vikt och kattens vikt måste tas i beaktande vid tolkning av provsvar. Vi 
har därför utarbetat en modell för referensvärden baserat på vikt som kan användas kliniskt. 
Även leversjukdom och diabetesbehandling hos katt påverkar IGF-I och är faktorer som är 
viktiga att ta i beaktande vid tolkningen av provsvaret. Metoden för att mäta insulin hos katt 
visade godtagbart resultat. Det var stor variation i insulinkoncentration både mellan katter och 
olika dagar hos en och samma katt.  

Projektets status idag 

Projektet har genererat 3 publicerade/inskickade artiklar och ytterligare 3 planeras. De är en del 
av ett doktorandprojekt som kommer att avslutas i december 2015. Dessa studier har gett oss 
svar på många frågor men har även lett fram till nya frågeställningar som vi hoppas kunna 
besvara i framtida forskningsprojekt.  


