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Bakgrund
Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar både katter och människor, i en alltmer
ökande omfattning, främst pga. en ökad förekomst av övervikt. Sjukdomen orsakas hos
både katt och människa av en kombination av ärftliga faktorer och livsstilsfaktorer. Vår
forskargrupp har nyligen visat att vissa katt-raser är mer benägna att drabbas av diabetes än
andra.1 I topp ligger rasen Burma, som visat sig vara en riskras även i andra delar av
världen.2-4 Benägenheten att drabbas av diabetes i en högre grad än andra katter gör just
katter av rasen burma intressanta för vidare studier, särskilt när det gäller den ärftliga
benägenheten. Forskning har också visat att burmakatter kan ha en annorlunda
ämnesomsättning jämfört med andra katter, vilket troligen är en av orsakerna till att de
lättare drabbas av diabetes. Studier har visat att burmorna biokemiskt kan likna överviktiga
katter, även när de är i ett helt normalt hull.5 Överviktiga katter är insulinresistenta, vilket
innebär att kroppens celler behöver mer insulin än normalt för att kunna ta upp glukos från
blodet. Det insulinresistenta stadiet anses vara ett förstadium till diabetes.6

Syfte
Syftet med studien var att närmare undersöka metabolismen hos burmakatter för att
ytterligare förstå varför just dessa katter löper en ökad risk att drabbas av diabetes. Detta
ville vi uppnå genom att bl.a. studera uttrycket av ett flertal gener kopplade till
ämnesomsättningen av fett och kolhydrater.

Resultat
Under 2013 erhöll vi forskningsmedel från Sällskapsdjurens forskningsfond som skulle täcka
delar av kostnaderna i samband med analysen av genuttryck av ett antal kandidatgener
enligt ovan. Vi har undersökt drygt 40 kliniska friska burmor i varierande kön och ålder och
samlat in blodprover och kliniska data från dessa. För att kunna skilja affekterade burmor
med ämnesomsättningsrubbning från friska började vi med att analysera substansen
fruktosamin, som speglar blodsockret under de senaste veckorna. Vi fann inga avvikelser på
den analysen. Nästa steg var att analysera blodfetter (fullständiga lipoproteinprofiler med
alla fraktioner av kolesterol och triglycerider). Detta gjordes i samarbete med Umeå
universitet (professor Gunilla Olivecrona). Tyvärr var resultaten från analysen svårtolkade,
främst för att det saknas både referensvärden och cutoff-värden för djurslaget katt. För att
kunna fortsätta vår studie har vi nu insett att vi behöver en kontrollgrupp bestående av
katter från en annan ras (och det är denna del av studien vår nuvarande ansökan till
Sällskapsdjurens forskningsfond gäller). Möjligheten finns att alla burmor i vår studie är
affekterade och då ser vi förstås inga skillnader inom rasen. Med katter från två lågriskraser
har vi mycket bättre förutsättningar att se skillnader gentemot burmorna och identifiera
normalvärden för lipoproteinerna, och gå vidare med studien.
Studien kommer förhoppningsvis ge oss information om hur kroppen fungerar i ett
insulinresistent stadium vilket kan bidra till att utveckla nya behandlingsmetoder för
insulinresistens och möjlighet att ställa tidigare diagnos. En tidig diagnos medför större
möjligheter att sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra att insulinresistensen
fortskrider och utvecklas till diabetes. Insamlat provmaterial kan vi i framtiden också
använda för att analysera vilka riskgener som finns hos burmor benägna att drabbas av
diabetes för att förstå mer om den ärftliga bakgrunden till diabetes.

Ekonomisk redovisning
Forskningsanslaget på 16100 SEK som erhållits från Sällskapsdjurens forskningsfond 2013
kommer att användas för det anslaget gäller (dvs. analys av genuttryck) efter att vi har
kunnat identifiera affekterade katter med hjälp av den utökning av studien som just nu
pågår, med nytt stöd från SFK vilket vi i gruppen är mycket tacksamma för. I nuläget är det
inte möjligt att genomföra just den planerade analysen som vi fick medel för 2013 innan vi
kan definiera vilka katter som är affekterade och vilka som är oaffekterade. Med det nya
anslaget hoppas vi kunna slutföra vår studie.
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