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Insulin-like growth factor I 

 

Insulin-like growth factor I (IGF-I) analyseras hos hund och katt för att 

diagnostisera sjukdomar relaterade till tillväxthormon (GH) exempelvis akromegali 

och dvärgväxt. IGF-I syntetiseras framför allt i levern under inverkan av GH men 

till skillnad från GH som utsöndras pulsartat ligger koncentrationerna av IGF-I 

stabilt.1 

Akromegali är en sjukdom som drabbar både katt och hund men patofysiologin 

skiljer sig åt mellan de bägge djurslagen.2 Hos hund drabbas framför allt tikar 

under diöstrus eftersom de höga progesteronnivåerna inducerar juvret att bilda GH. 

Hos dessa tikar ses ofta ökat mellanrum mellan tänderna, breddat huvud, förtjockad 

hud och tillväxt av mjukdelar i svalget vilket kan leda till snarkning. Hundarna kan 

uppvisa pu/pd och utvecklar ibland diabetes mellitus. Hos katt orsakas akromegali 

av en tumör i hypofysen som producerar GH. Akromegali hos katt är beskrivet hos 

djur med insulinresistent diabetes mellitus och kan misstänkas hos katter som ökar 

i vikt trots dålig glykemisk kontroll. Hos katterna ses bland annat breddat huvud, 

underbett, stora tassar och organomegali.3  

Dvärgväxt på grund av GH-brist är något som bäst finns beskrivet hos schäfer och 

karelsk björnhund där det är ärftligt. Dessa hundar uppvisar proportionell 

dvärgväxt, pälsförändringar och ofta ses även hypotyreos och njurinsufficiens. Hos 

katt är denna form av dvärgväxt mycket ovanlig.4  

 

Det finns idag inget kommersiellt laboratorium som analyserar GH och eftersom 

dess pulsartade utsöndring gör att provsvar kan vara svårtolkade brukar IGF-I 

användas för diagnos. Vid analys av IGF-I kan interferens av bindarproteiner ge 

både falskt höga och falskt låga värden beroende på vilken analysmetod som 

används.5 Det är därför viktigt att man använder en metod som är validerad för 

respektive djurslag och vet hur bindarproteinerna påverkar analysresultaten. Det 

finns ingen analysmetod specifik för hund och katt utan vi har validerat en metod 

som används för människa.6,7 Hos katt och hund kan kroppsstorlek påverka IGF-I 

och större djur har högre koncentrationer.8-11 Dålig nutritionell status kan ge lägre 

IGF-I och vid misstanke om akromegali hos katt rekommenderas därför att 

behandla med insulin några veckor innan prov tas för analys av IGF-I.1 
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