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ABSTRACT 

Background: Insulin is an important hormone for glucose homeostasis. It is released from  

β-cells in the endocrine pancreas as a response to increased concentrations of plasma glucose. 

The major effect of insulin is the facilitation of cellular uptake and storage of glucose as 

glycogen. Insulinomas are tumours that produce excessive amounts of insulin resulting in 

hypoglycaemia. The condition has been observed in dogs and cats and is often malignant. One 

part of establishing the diagnosis is confirmation of elevated concentrations of insulin in a 

hypoglycaemic sample. 

Aim: The aim of this study was to evaluate if an equine-optimized insulin ELISA (Mercodia 

AB, Uppsala, Sweden) is useful for analysis of insulin in canine and feline serum samples 

when insulinoma is suspected. 

Material and methods: All samples were analysed with Equine insulin ELISA. Precision, 

linearity and effects of haemolysis were studied. The stability of insulin was evaluated after 

storage in 4°C, room temperature and after repeated freezing and thawing. A reference 

interval was constructed for both canine and feline samples. 

Results: Total precision expressed as CV was 4.4 – 18.9 %. The method was linear up to at 

least 100 mU/L for dogs and 15 mU/L for cats. Reference interval for cats was <11.6 mU/L, 

due to few healthy animals no reference interval for dogs could be established. Stability was 

acceptable for up to four days. No effects of haemolysis were detected. 

Conclusion: Mercodia Equine insulin ELISA is suitable for analysis of insulin in serum from 

dogs and cats when suspecting insulinoma.  
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INTRODUKTION 

Insulin är tillsammans med glukagon det mest betydelsefulla hormonet för att bibehålla 

glukoshomeostas i blodplasman. Detta är viktigt eftersom hypoglykemi kan orsaka koma och 

hjärnskador vilket är potentiellt livshotande om det inte åtgärdas. Hyperglykemi kan å andra 

sidan leda till ökad törst och urinproduktion på grund av att glukos läcker ut i urinen och drar 

med sig större mängder vatten. På sikt kan hyperglykemi även ge t.ex. katarakt (grumling av 

ögats lins) och angoipati (skador på blodkärl). Den främsta effekten av insulin är att sänka 

glukoskoncentrationen i plasman medan glukagon har motsatt effekt och höjer 

koncentrationen. 

    Produktionen av insulin sker i β-celler som är belägna i de Langerhanska cellöarna i 

endokrina pankreas. Hormonet är ett peptidhormon som är uppbyggt av en A-kedja och en  

B-kedja, dessa kopplas samman av två disulfidbryggor. Hos människor och de flesta djur är 

A-kedjan 21 aminosyror lång medan B-kedjan är 30 aminosyror lång [1]. Det inaktiva 

förstadiet proinsulin bildas i β-cellernas korniga endoplasmatiska retikel och bryts ned till 

insulin samt C-peptid under utmognaden av cellernas sekretoriska granula. Både insulin och 

C-peptid lagras sedan i dessa granula och utsöndras till plasman vid stimulering.  

    Frisättning av insulin stimuleras främst av en ökad glukoskoncentration i plasman vilket 

infaller under den absorptiva fasen efter en måltid. Glukos transporteras då in i pankreas  

β-celler med hjälp av det icke insulinberoende transportproteinet GLUT2. Proteinet har en låg 

affinitet för glukos och är därför främst aktivt vid höga glukoskoncentrationer. När β-cellerna 

metaboliserar det glukos som transporterats in i dem startar en kedja av intracellulära 

reaktioner som utmynnar i att insulin frisätts till blodet. Även andra faktorer som t.ex. ökad 

koncentration av aminosyror eller fria fettsyror i blodet samt ökad aktivitet i parasympatiska 

nervsystemet stimulerar frisättning av insulin. Hos människan är halveringstiden för insulin i 

plasman cirka 3 minuter. 

    Målreceptorn för insulin är en typ av tyrosinkinasreceptor som finns i cellmembranen på 

olika sorters celler i hela kroppen. Inbindning av insulin till receptorn startar olika 

intracellulära processer i målcellerna. Dessa reaktioner leder till att ett flertal olika metabola 

effekter sker i kroppen. Hos framförallt muskel- och fettceller leder inbindningen av insulin 

till att det insulinberoende transportproteinet GLUT4 transporteras från vesiklar i cytosolen ut 

till cellmembranet. Genom denna aktivering av GLUT4 ökar cellernas glukosupptag. Insulin 
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stimulerar även inlagring av glukos som glykogen (glykogenes), fria fettsyror som 

triglycerider (lipogenes) och aminosyror som protein (proteinsyntes). 

    Insulinom är tumörer som härstammar från β-cellerna i endokrina pankreas. Cancerformen 

är ovanlig hos hundar och hos katter finns i nuläget enbart enstaka fall rapporterade. 

Tumörcellerna har kvar sin förmåga att producera insulin som de frisätter i stora mängder 

oberoende av hypoglykemin det orsakar. Flera studier på hund visar att insulinom ibland även 

uttrycker andra hormoner som glukagon, somatostatin, gastrin, tillväxthormon och ”insulin-

like growth factor I” (IGF-I) [2, 3, 4]. 

    Eftersom centrala nervsystemet (CNS) inte har några energidepåer och i princip bara kan 

utnyttja glukos som energikälla är det främst från CNS symtom kan ses vid insulinom. Detta 

på grund av hypoglykemin som orsakas av den ökade frisättningen av insulin. Några exempel 

på symtom hos hund och katt är krampanfall, svaghet, skakningar, desorientering och 

oförmåga att samordna muskelrörelser. I vissa fall uppvisar hundar dock inte så mycket 

symtom på grund av adaption till hypoglykemin. Hos hund kommer symtomen i episoder och 

sker ofta i samband med fasta, upphetsning eller motion. Durationen på symptomen är 

vanligtvis enbart upp till några minuter, sedan ger kompensatoriska mekanismer en höjning av 

glukoshalten. De främsta kompensatoriska mekanismerna vid hypoglykemi är ökad frisättning 

av glukagon och adrenalin som bland annat stimulerar nedbrytning av glykogen till glukos 

(glykogenolys) och nybildningen av glukos från andra källor än kolhydrater (glukoneogenes). 

I takt med att sjukdomen progredierar blir symtomen allvarligare och förekommer mer 

frekvent. Vid fysisk undersökning av hundar med insulinom hittas oftast inga avvikelser, 

ibland kan dock viktuppgång ses på grund av ökad hunger orsakad av hyperinsulinemin. Det 

finns även rapporter om perifera nervskador hos hund samt neurologiska skador hos katt med 

insulinom [5, 6]. 

    Ovan nämnda symtom är ospecifika och kan därför förekomma vid en rad olika patologiska 

tillstånd. För att utesluta andra differentialdiagnoser vid misstänkt insulinom bör därför 

blodstatus, en panel av biokemiska analyser samt urinprov analyseras. Om djuret har 

insulinom är de laboratoriska parametrarna ofta normala med undantag för glukos- och 

insulinkoncentrationen. Diagnosen insulinom ställs efter påvisande av kliniska symtom, 

hypoglykemi i samband med högre insulinkoncentration än förväntat samt bilddiagnostisk 

identifiering av pankreastumör. Det är viktigt att glukos och insulin analyseras i provmaterial 

taget vid samma tidpunkt eftersom både glukos- och insulinkoncentrationen kan ändras 

snabbt. Upprepad provtagning efter övervakad fasta kan ibland krävas eftersom djur med 
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insulinom periodvis kan ha normala glukoskoncentrationer och bedömningen av 

insulinkoncentrationen måste baseras på ett hypoglykemiskt prov. 

    Behandlingen som ges till hundar och katter med insulinom är att om möjligt opererativt 

avlägsna tumören, ge medicinsk behandling för att åtgärda hypoglykemin samt initiera 

livsstilsförändringar som minskad motion och mindre men mer frekventa måltider. Studier på 

hund visar att operation ger bättre prognos än enbart medicinsk behandling och 

livsstilsförändringar [7] samt att operation i kombination med medicinsk behandling ger bättre 

prognos än enbart operation [8]. Prognosen hos hundar som drabbats av insulinom är generellt 

sett dålig på grund av att tumören i de allra flesta fall är malign och ofta har metastaserat [9]. 

Överlevnadstiden efter diagnos hos hund kan variera från någon månad till några år beroende 

på faktorer som t.ex. tumörstadie, förekomst av metastaser, om tumören är opererbar och 

postoperativa komplikationer.  

    Företaget Mercodia AB (Uppsala, Sverige) tillhandahåller ett flertal olika ELISA-kit för att 

mäta insulin i serum och plasma från olika djurslag som t.ex. häst, hund och katt1. Inom 

veterinärmedicinen analyseras insulin framförallt hos häst vid misstanke om metabolt 

symdrom och Klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset vid Sveriges 

lantbruksuniversitet använder Equine insulin ELISA (Mercodia AB, Uppsala, Sverige) i 

rutindiagnostiken. Efterfrågan på analys av insulin i prover från hund och katt är för liten för 

att det ska vara ekonomiskt möjligt att ta in specifika ELISA-kit för dessa djurslag. Ibland 

kommer det dock prover från hund och katt med frågeställningen insulinom vilket gör det 

önskvärt att kunna analysera insulin även hos dessa djurslag. 

    Equine insulin ELISA är utvecklad för att mäta insulin i prover från häst. Metoden är av 

typen direkt sandwich med två sorters monoklonala musantikroppar riktade mot två olika 

epitop av insulinmolekylen. Det insulin som finns i provet binder till antikroppar fästa i 

mikrotiterbrunnarnas botten samt till peroxidaskonjugerade antikroppar i konjugatet. Efter 

tvätt tillsätts substratet 3,3´-5,5´-tetramethylbenzidine (TMB) som ger en reaktion så att blå 

färg uppstår. Reaktionen avstannas med 0,5 M H2SO4 vilket ger färgomslag till gult, 

absorbansen avläses därefter vid 450 nm. Metodens mätintervall är 2,3 - 173 mU/L. De 

antikroppar som används i metoden är riktade mot humant insulin medan kalibratorerna som 

analyseras i varje mikrotiterplatta innehåller insulin från gris. Att detta är möjligt beror på att 

aminosyrasekvensen för insulin skiljer sig väldigt lite mellan olika djurslag. Insulin från häst 

                                                           
1 https://mercodia.com/diabetes 2018-04-16 
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skiljer sig endast i en aminosyra mot insulin från gris och i två aminosyror mot humant insulin 

[1], detta möjliggör en hög korsreaktivitet. Trots dessa små skillnader mellan olika djurslags 

insulinsekvens är det dock inte säkert att en immunologisk metod som är utvecklad för att 

analysera insulin från ett djurslag är lämplig att använda på ett annat [10]. Därför är det viktigt 

att göra en ordentlig validering innan en befintlig metod används på ett annat djurslag än den 

metoden ursprungligen utvecklades för. Insulin från hund och katt som är relevanta i denna 

studie skiljer sig på en respektive fyra aminosyror mot insulin från häst [1]. 

    Syftet med denna studie var att undersöka om metoden Equine insulin ELISA är lämplig 

för att analysera insulin i serumprover från hund och katt vid frågeställningen insulinom. 

Detta undersöktes genom att metodens precision, linjäritet och hemolyskänslighet 

utvärderades för prover från båda djurslagen. För att undersöka provmaterialets hållbarhet 

analyserades prover efter förvaring i rumstemperatur och kyl samt efter upprepad nedfrysning 

och upptining. Studien syftade även till att ta fram referensintervall för båda djurslagen. 

 

MATERIAL 

Studiematerial 

Provmaterialet bestod av serum samt EDTA-blod från totalt 63 hundar och 93 katter. Serum 

användes för analys av insulin och i vissa fall glukos medan EDTA-blod användes för 

framställning av hemolysat. Med undantag för de prover som användes till att ta fram 

referensintervall togs alla prover från laboratoriets rutinverksamhet efter att begärda analyser 

utförts. Serum samlades in den dag provet tagits och analyserades samma dag eller frystes i  

-20°C i väntan på analys. EDTA-blodet var maximalt ett dygn gammalt när det användes. För 

referensintervall på hund analyserades serum från friska hundar, dessa prover togs efter minst 

8 timmars fasta och centrifugerades inom 30 - 60 minuter från provtagning. För 

referensintervall på katt analyserades överblivna serumprover från två doktorandprojekt som 

utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet2,3.  

 

                                                           
2 Öhlund M. Feline diabetes mellitus; Aspects on epidemiology and pathogenesis [Doctoral thesis]. Uppsala: 
Swedish University of Agricultural Sciences; 2017. 
3 Strage E. Insulin-like growth factor-I in the domestic cat; Studies in health and disease [Doctoral thesis]. 
Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences; 2015. 
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Etik 

Proverna som erhölls från laboratoriets rutinverksamhet avidentifierades innan de användes 

för denna studie varpå inget etiskt tillstånd krävdes. Uppsala djurförsöksetiska nämnd hade 

godkänt provtagningen av de prover som använts i de två doktorandprojekten (diarienummer 

C 299/12, C 12/15 och C22/9) samt provtagningen av de friska hundar som utfördes under 

studiens gång (diarienummer C 193/14). Risken för de djur som deltog ansågs vara ringa då 

det i princip är ofarligt att lämna ett blodprov. Om djuret uppvisade tydligt obehag avbröts 

provtagningen. 

 

METOD 

Analys av insulin 

Alla serumprover analyserades med Equine insulin ELISA (Mercodia AB, Uppsala, Sverige) 

enligt tillverkarens instruktioner4. Det enda undantaget från analysprotokollet var att proverna 

som användes var från hund och katt istället för häst. I varje mikrotiterplatta analyserades 

kontroller på tre koncentrationer (Lyphocheck Immunoassay Plus Control, BIO-RAD, 

Hercules, Kalifonien, USA). Prover, kalibratorer och kontroller analyserades i duplikat. 

Omvänd pipettering användes när prover och reagens sattes till mikrotiterbrunnarna för att 

undvika luftbubblor. För att hitta prover att använda vid utvärdering av metodens precision, 

linjäritet och hemolyskänslighet för serum från hund och katt screenades 38 prover från hund 

och 50 från katt. Bland dessa valdes prover med lämpliga koncentrationer ut för vidare 

undersökning. 

 

Studieupplägg  

Precision 

För att undersöka metodens precision för serum från hund och katt användes riktlinjer utgivna 

av Clinical and laboratory standards institute5. Prover med tre olika koncentrationer från hund 

och två olika koncentrationer från katt alikvoterades i fem rör vardera. I vissa fall poolades 

                                                           
4 https://mercodia.com/directions-for-use#Equine. Directions for Use for Mercodia Equine Insulin ELISA. 
Version 6.0. 2018-02-19 
5 Clinical and laboratory standards institute. EP15-A3 User verification of precision and estimation of bias; 
approved guideline- third edition. Wayne: Clinical and laboratory standards institute; 2014. 
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flera prover med liknande insulinkoncentrationer ihop för att få tillräcklig volym. Rören 

placerades i -20°C. Under fem ej påföljande dagar togs sedan ett rör från varje koncentration 

fram och analyserades i fem replikat på slumpvisa positioner i mikrotiterplattan. 

Analyseringen utfördes av två olika personer och alla kit som användes hade samma  

lot-nummer. Resultaten användes därefter till att ta fram inomserie-, mellanserie- och total 

precision. Med en serie menades i detta fall en mikrotiterplatta. 

 

Linjäritet 

Metodens linjäritet för serum från hund och katt utvärderades genom att två prover från 

respektive djurslag valdes ut baserat på att de i den första screeningen låg så nära den högsta 

punkten i standardkurvan som möjligt. En spädningsserie i steg om 10 % utfördes på dessa 

prover och alla steg analyserades i samma mikrotiterplatta. Som spädningsvätska användes 

kitets 0-kalibrator. 

 

Referensintervall 

Tidigare använde laboratoriet en annan metod för att mäta insulin i serum från hund. När den 

metoden byttes ut omvandlades det tidigare referensintervallet till Equine insulin ELISA 

vilket gav det preliminära referensintervallet 4,6 – 43,7 mU/L. Detta har dock inte verifierats. 

För att verifiera det preliminära referensintervallet analyserades de 20 prover som under 

studiens gång tagits från friska, fastande hundar med Equine insulin ELISA. Eftersom 

insulinkoncentrationen bedöms i kombination med glukoskoncentrationen vid 

frågeställningen insulinom analyserades även glukos i dessa prover. Glukos analyserades med 

instrumentet ARCHITECT c4000 (Abbott, Chicago, Illinois, USA). Laboratoriets 

referensintervall för fasteglukos i hundserum var 4,5 – 5,8 mmol/L. 

    På laboratoriet fanns sedan tidigare referensintervallet 31,6 – 668,2 ng/L för insulin i 

kattserum när det analyserades med Feline insulin ELISA (Mercodia AB, Uppsala, Sverige). 

Detta hade baserats på analys av 143 serumprover från friska, fastande katter. De 38 prover 

från de två doktorandprojekten som i denna studie analyserades med Equine insulin ELISA 

hade tidigare analyserats med Feline insulin ELISA. Med hjälp av denna dubbelkörning 

konverterades referensintervallet från Feline till Equine insulin ELISA. 
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Nedfrysning och upptining 

För att undersöka om upprepad nedfrysning och upptining påverkade resultaten när insulin 

analyserades i serum från hund och katt alikvoterades två färska serumprover från hund och 

fyra från katt i fem rör vardera. I vissa fall poolades flera prover ihop för att få tillräcklig 

volym. Ett av rören placerades i rumstemperatur medan resterande frystes i -70°C. Därefter 

tinades alikvoterna i rumstemperatur innan tre av dem återigen frystes ned. Detta upprepades 

tills det från varje prov fanns alikvoter som varit frysta noll, en, två, tre och fyra gånger. I 

slutet av dagen analyserades serum från alla alikvoter i samma mikrotiterplatta. 

 

Hållbarhet 

Hållbarheten för insulin i serum från hund och katt vid förvaring i 4°C samt rumstemperatur 

testades genom att två färska serumprover från hund och fyra från katt alikvoterades i nio rör 

vardera. I vissa fall poolades flera prover ihop för att få tillräcklig volym. Av dessa rör 

placerades ett i -20°C, fyra i 4°C och fyra i rumstemperatur. De följande tre dagarna flyttades 

dagligen ett av rören från 4°C respektive rumstemperatur över till -20°C. Den fjärde dagen 

analyserades serum från alla alikvoter i samma mikrotiterplatta. Vid analys ansågs alikvoten 

som hade placerats direkt i -20°C vara färsk medan alikvoterna som flyttades till -20°C efter 

en, två och tre dagar ansågs vara ett, två och tre dygn gamla. De alikvoter som förvarats i 4°C 

respektive rumstemperatur hela perioden ansågs vara fyra dygn gamla. 

 

Hemolyskänslighet 

För att framställa hemolysat användes riktlinjer utgivna av Clinical and laboratory standards 

institute med undantag för att blodet som användes var taget i EDTA-rör istället för 

heparinrör6. Från hund respektive katt togs 2,5 mL EDTA-blod som centrifugerades  

10 minuter innan plasman avlägsnades och ersattes med 5 mL fysiologisk koksaltlösning. 

Röret vändes därefter sakta tio gånger innan det återigen centrifugerades och koksaltlösningen 

avlägsnades. Denna tvätt med fysiologisk koksaltlösning utfördes ytterligare två gånger. 

Cellerna späddes sedan 1:2 med destillerat vatten innan röret vändes tio gånger och därefter 

                                                           
6 Clinical and laboratory standards institute. EP7-A2 Interference testing in clinical chemistry; approved 
guideline- second edition. Wayne: Clinical and laboratory standards institute; 2005. 
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placerades i -20°C över natten. Dagen efter centrifugerades röret 30 minuter och 

supernatanten bestående av hemolysat togs tillvara för vidare analys.  

    Hemolysatets koncentration av hemoglobin (Hb) bestämdes med instrumentet ADVIA 

2120 (Siemens healthineers, Erlangen, Tyskland). Två prover från hund respektive katt 

späddes sedan med hemolysatet så de fick hemolysgraderna 3 g/L och 5 g/L. Proverna 

späddes även med motsvarande volymer 0-kalibrator. Alla alikvoter placerades i 4°C över 

natten och analyserades i samma mikrotiterplatta påföljande dag. Insulinkoncentrationen i 

hemolysatet antogs vara 0 mU/L. Den uppmätta insulinkoncentrationen i alikvoten med 

tillsats av hemolysat jämfördes slutligen mot den i alikvoten med tillsats av 0-kalibrator. 

 

Statistik 

Alla resultat sammanställdes och bearbetades i Microsoft Excel 365. Vid utredning av 

metodens precision användes en nestad ANOVA. För att konvertera referensintervallet för 

insulin i kattserum från Feline till Equine insulin ELISA omvandlades först det befintliga 

referensintervallet samt de 38 provernas resultat från Feline insulin ELISA till samma enhet 

som används i Equine insulin ELISA, det vill säga från ng/L till mU/L. Detta gjordes med 

hjälp av omvandlingsfaktorn 1 µg/L = 23 mU/L som erhölls av Mercodia AB. Därefter 

sammanställdes resultaten från dubbelkörningen av de 38 proverna i ett Bland-

Altmandiagram som möjliggjorde detektion av skillnaden mellan de två metoderna. Slutligen 

gjordes en regressionsanalys och med hjälp av den konverterades referensintervallet från 

Feline till Equine insulin ELISA. 

 

RESULTAT 

Precision 

Inomserie- mellanserie- och total precision för tre insulinkoncentrationer på hund och två på 

katt presenteras i tabell 1 i form av variationskoefficienter (CV, %). För den mellersta och 

högsta koncentrationen på hund hamnade alla CV-värden under 6 %. För den låga 

koncentrationen på hund och båda koncentrationerna på katt låg dock CV-värdena högre. I 

alla fall, förutom för den mellersta koncentrationen på hund, blev inomserieprecisionen högre 

än mellanserieprecisionen. 
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Tabell 1. Precision (CV, %) för mätning av insulin (mU/L) i serumprover från hund (n=3) 

och katt (n=2) med Mercodia Equine insulin ELISA. Varje prov analyserades 5 x 5 gånger. 

Med en serie avsågs i detta fall en mikrotiterplatta. 

 Insulinkonc. 

(mU/L) 

Precision (CV, %) 

 Inomserie Mellanserie Total 

 
  5,9 11,0 6,3 11,7 

Hund 20,2 2,7 5,2 5,7 

  43,8 3,6 3,0 4,4 

Katt 
4,0 15,2 13,1 18,9 

7,7 8,7 6,8 10,3 

  

Linjäritet 

I figur 1 visas diagram för de spädningar som utfördes på fyra prover i syftet att undersöka 

metodens linjäritet när insulin analyserades i serum från hund och katt. Proverna i A-B var 

från hund medan proverna i C-D var från katt. För provet i C uteslöts resultatet för alikvoten 

med 10 % av ursprunglig koncentration då denna koncentration hamnade under metodens 

mätområde. Av samma anledning uteslöts resultaten från alikvoterna med 10, 20 och 30 % av 

ursprunglig koncentration för provet i D. Återhämtningen för spädningarna låg i intervallet 

80,4 – 106,8 % för hund och 83,1 – 107,9 % för katt.  
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Figur 1. Linjäritet för spädningsserier i steg om 10 % där insulin analyserades med Mercodia 

Equine insulin ELISA. A-B: serum från hund, C-D: serum från katt. De heldragna linjerna 

visar på y = x, det vill säga 100 % återhämtning. 

 

Referensintervall 

Av de 20 prover från friska, fastande hundar som analyserades för att verifiera det preliminära 

referensintervallet för insulin i hundserum hamnade två utanför intervallets gränser, som var 

4,6 – 43,7 mU/L. Dessa två prover som motsvarade 10 % av totalantalet prover hade 

koncentrationerna 2,4 mU/L samt 3,5 mU/L. Av resterande 18 prover låg alla förutom ett i 

den nedre halvan av intervallet. Det prov som låg i den övre halvan av intervallet hade 

koncentrationen 22,9 mU/L. Inget av proverna hamnade ovanför referensintervallet för 

fasteglukos, som var 4,5 – 5,8 mmol/L. Dock hamnade åtta av proverna, vilket motsvarar  

40 % av totala antalet prover, under intervallet. 

    Av de 38 prover från de två doktorandprojekten som analyserades för att ta fram ett 

referensintervall på katt uteslöts 14 prover. Nio av proverna uteslöts eftersom de hamnade 

under mätområdet i Equine insulin ELISA, två prover eftersom dessa katter fått insulin, två 

prover eftersom de räknades som ”outliers” samt ett prov då det saknades exakt värde från 

Feline insulin ELISA. De två prover som räknades som ”outliers” hade extremt mycket högre 

koncentrationer vid analys med Feline än Equine insulin ELISA. Resultaten baseras därför på 
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analys av 24 prover. Figur 2 visar skillnaden i resultat mellan Feline och Equine insulin 

ELISA i form av ett Bland-Altmandiagram. Det ses en förskjutning mellan metoderna där 

Feline insulin ELISA gav lite högre värden än Equine insulin ELISA. Intervallet mellan övre 

och undre gränsen för överensstämmelse var 5,7 mU/L. 

 

 

Figur 2. Bland-Altmandiagram som visar skillnaden i resultat mellan Mercodia Feline och 

Equine insulin ELISA för serumprover från katt (n=24). Den heldragna linjen symboliserar 

medelvärdet av skillnaden mellan de två metoderna. De streckade linjerna symboliserar övre 

och undre gränsen för överensstämmelse vilket motsvarar medelvärdet av skillnaden ±0,96 x 

SD.  

 

I figur 3 visas en jämförelse mellan Feline och Equine ELISA. Utifrån den gjordes en 

regressionsanalys som användes för att konvertera referensintervallet från Feline till Equine 

insulin ELISA. Determinationskoefficienten (R2) blev 0,89. Det konverterade 

referensintervallet för kattserum som analyseras med Equine insulin ELISA blev <11,6 mU/L.  
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Figur 3. Jämförelse av serumprover från katt (n=24) där insulin analyserats med både 

Mercodia Feline och Equine insulin ELISA. Regressionsanalys gav R2 = 0,89 

 

Nedfrysning och upptining 

När det undersöktes om insulinkoncentrationen påverkades av upprepad nedfrysning hamnade 

två av proverna från katt under metodens mätområde varpå de uteslöts. Resultaten baseras 

därför på analys av två prover från respektive djurslag. Figur 4 visar hur respektive provs 

koncentration förändrades efter upprepad nedfrysning och upptining. Det skedde ingen större 

koncentrationsförändring för något av de fyra proverna. Den största procentuella förändringen 

från ursprungskoncentrationen var en sänkning på cirka 23 % vilket enbart motsvarade  

0,8 mU/L (kattprov markerat med ihåliga cirklar). Numeriskt var den största förändringen en 

höjning på 1,3 mU/L vilket motsvarade cirka 8 % (hundprov markerat med ifyllda kvadrater). 
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Figur 4. Förändringar i insulinkoncentrationerna efter upprepad nedfrysning och upptining 

av serum från hund (n=2) och katt (n=2). Proverna markerade med kvadrater är från hund 

medan proverna markerade med cirklar är från katt. Alla alikvoter analyserades med Equine 

insulin ELISA i samma mikrotiterplatta. 

 

Hållbarhet 

När insulins hållbarhet i 4°C för serum från hund och katt undersöktes hamnade två av 

proverna från katt under metodens mätområde. Därför baseras dessa resultat på två prover 

från respektive djurslag. Figur 5 visar hur koncentrationerna förändrades under fyra dygn i 

4°C. I A visas prover från hund. Dessa koncentrationer låg stabilt och den största 

förändringen var mellan dag noll och ett för det prov som markerats med ifyllda kvadrater. 

Där skedde en höjning på cirka 6 % vilket motsvarade 1,6 mU/L. De två proverna från katt 

visas i B. Hos dem sågs stora procentuella koncentrationsförändringar mellan de olika 

dagarna, upp till närmare 50 %. Dessa förändringar motsvarade dock som mest en skillnad på 

1,7 mU/L.  
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Figur 5. Förändringar i insulinkoncentration hos färska serumprover från A: hund (n=2),  

B: katt (n=2) som förvarats fyra dygn i 4°C. Alla alikvoter analyserades med Mercodia 

Equine insulin ELISA i samma mikrotiterplatta. 

 

    Vid utredning av hållbarheten i rumstemperatur hamnade tre av proverna från katt under 

metodens mätområde. Dessa resultat baserades därför på analys av prover från två hundar och 

en katt. Figur 6 visar hur koncentrationerna förändrades för de tre proverna under fyra dygn i 

rumstemperatur. Hos båda proverna från hund som visas i A sågs en stabil sänkning av 

koncentrationen för varje dygn. Efter fyra dygn var koncentrationen i provet markerat med 

ifyllda kvadrater cirka 11 % lägre än den ursprungliga vilket motsvarade 3,2 mU/L. För 

provet märkt med ihåliga kvadrater var motsvarande procentuella sänkning cirka 19 % vilket 

motsvarade 3,9 mU/L. Hos provet från katt som visas i B sågs även i detta fall en stor 

koncentrationsförändring mellan dagarna. Efter fyra dygn var dock koncentrationen cirka  

30 % lägre än den ursprungliga, detta motsvarade en sänkning på 1,0 mU/L. 
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Figur 6. Förändringar i insulinkoncentration hos färska serumprover från A: hund (n=2),  

B: katt (n=1) som förvarats fyra dygn i rumstemperatur. Alla alikvoter analyserades med 

Mercodia Equine insulin ELISA i samma mikrotiterplatta. 

 

Hemolyskänslighet 

Av de två prover från hund respektive katt som analyserades för att utreda om hemolys 

påverkade insulinkoncentrationen när metoden Mercodia Equine insulin ELISA användes 

sågs inga större förändringar vare sig vid hemolysgraden 3 g/L eller 5 g/L. Proverna hade 

förvarats i 4°C över natten innan analys. Vid hemolysgraden 3 g/L var den största numeriska 

förändringen en höjning av 1,2 mU/L (motsvarande cirka 6 %) medan den största procentuella 

förändringen var en sänkning på cirka 15 % (motsvarande 0,9 mU/L). Vid hemolysgraden  

5 g/L var den största numeriska förändringen en sänkning på 0,7 mU/L och den största 

procentuella förändringen en sänkning på cirka 4 %. 

 

DISKUSSION 

I denna studie undersöktes ett flertal olika parametrar för analys av insulin i serum från hund 

och katt med Mercodia Equine insulin ELISA, detta för att utvärdera metodens lämplighet hos 

dessa djurslag. Metoden visade sig lämpad för analys av insulin i syfte att diagnostisera 

insulinom. Dock skulle t.ex. hemolyskänsligheten behöva studeras ytterligare.  

    Generellt verkade insulinkoncentrationerna uppmätas som lägre hos katt än hund med 

metoden Mercodia Equine insulin ELISA. Många av proverna från katt hamnade under 

metodens mätområde och det var svårt att hitta prover med höga koncentrationer för bland 
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annat utvärdering av metodens precision och linjäritet. En teori är att detta berodde på sämre 

korsreaktivitet eftersom insulinmolekylens aminosyrasekvens skiljer sig mer mellan häst och 

katt än mellan häst och hund [1]. En annan teori är att katter har lägre insulinkoncentrationer 

än hästar och hundar. 

    När metodens precision undersöktes var den ursprungliga intentionen att tre 

koncentrationer från respektive djurslag skulle analyseras; en låg, en medelhög och en hög. På 

grund av att koncentrationerna i proverna från katt var låga analyserades dock bara två 

koncentrationer från detta djurslag. Om det funnits etiskt tillstånd för att ta prover från katter 

efter glukosgiva hade troligtvis prover med högre koncentrationer kunnat hittas. Att  

CV-värdena för den låga koncentrationen på hund och båda koncentrationerna på katt blev så 

höga som upp till närmare 20 % avseende den totala precisionen berodde troligtvis på att de 

låg nära metodens nedre gräns. Vid så låga koncentrationer ger en liten numerisk förändring 

ett stort procentuellt utslag. En tidigare studie där insulin analyserades i serum från katt med 

Mercodia Feline insulin ELISA gav liknande CV-värden för koncentrationer nära metodens 

nedre gräns [11]. Vid frågeställningen insulinom saknar dessa stora procentuella variationer 

vid låga koncentrationer dock värde eftersom det är förhöjda koncentrationer som är av 

intresse. 

    Linjäriteten för Mercodia Equine insulin ELISA visade sig vara acceptabel för 

koncentrationer upp till åtminstone cirka 100 mU/L på hund och cirka 15 mU/L på katt. 

Generellt accepteras en återhämtning på 80 – 120 % för immunologiska metoder [12] och 

spädningarna på båda djurslagen låg inom detta intervall. Eftersom metodens mätområde 

sträcker sig upp till 173 mU/L hade det varit önskvärt att späda prover med högre 

koncentrationer från båda djurslagen för att säkerställa att metoden var linjär även för högre 

koncentrationer. Ett annat alternativ för att undersöka detta hade varit att tillsätta insulin från 

hund och katt till prover, det fanns dock inget tillgängligt material att tillsätta. 

    Inom veterinärmedicinen finns riktlinjer som säger att ett omvandlat referensintervall kan 

verifieras med hjälp av analys av 20 prover från friska djur. För att referensintervallet ska vara 

tillämpbart ska maximalt två av dessa prover hamna utanför dess gränser. Denna verifiering 

säger dock ingenting om huruvida intervallet är för brett [13]. Trots att inte fler än två av 

proverna från friska, fastande hundar som analyserades i denna studie hamnade utanför det 

preliminära referensintervallet för hund bör det ses över. Detta eftersom endast ett av de  

20 proverna låg i den övre halvan av referensintervallet vilket skulle kunna tyda på att 

intervallet behöver smalnas av. Eventuellt skulle referensintervallet även behöva sänkas då 
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båda proverna som hamnade utanför intervallet låg under det. Även laboratoriets 

referensintervall för fasteglukos i prover från hund skulle behöva revideras eftersom hela 40 

% av proverna hamnade under det befintliga referensintervallet. 

    Två av proverna som uteslöts vid framtagandet av referensintervallet för katt bedömdes 

vara ”outliers” på grund av att koncentrationerna uppmättes till mycket högre i Feline än 

Equine insulin ELISA. En teori är att detta berodde på att proverna innehöll heterofila 

antikroppar som interfererade med antikropparna som används i metoden Feline insulin 

ELISA. Det finns beskrivet att heterofila antikroppar i prover från både människa och hund 

kan störa vissa immunologiska analyser och ge falskt förhöjda resultat [14, 15]. Tyvärr fanns 

ingen möjlighet att i denna studie verifiera misstanken. En koncentrationsskillnad i 

storleksordningen 5,7 mU/L, vilket motsvarar intervallet mellan den övre och undre gränsen 

för överrensstämmelse mellan Feline och Equine insulin ELISA, saknar kliniskt värde om 

frågeställningen är insulinom. Detta eftersom insulinkoncentrationen alltid tolkas tillsammans 

med glukoskoncentrationen och det saknar vikt om insulin ligger i den övre delen av eller 

över referensintervallet. Att det konverterade referensintervallet för insulin i serum från katt 

blev ensidigt saknar också värde vid misstänkt insulinom eftersom det inte är låga utan 

förhöjda koncentrationer som är av intresse. 

    De förändringar som upptäcktes i insulinkoncentrationerna efter upprepad nedfrysning och 

upptining var så små att de kan förklaras med variationen i metoden. Därför drogs slutsatsen 

att insulin i serum från hund och katt inte påverkas av upp till fyra cykler med nedfrysning 

och upptining. Fyra dygns förvaring av serum från hund i 4°C gav ingen förändring i 

koncentrationen medan en tydlig sänkning sågs efter fyra dygn i rumstemperatur. För serum 

från katt som förvarats i 4°C var resultaten mer svårtolkade. En tänkbar orsak är att 

koncentrationerna var så låga att de observerade förändringarna främst berodde på variationen 

i metoden. Koncentrationen tenderade dock att sjunka även hos katt vid förvaring i 

rumstemperatur. Trots detta bedöms det vara kliniskt relevant att analysera insulin i 

serumprover från hund och katt även efter fyra dygns förvaring i rumstemperatur om 

frågeställningen är insulinom. Detta eftersom det efter fyra dygn fortfarande går att detektera 

förhöjda koncentrationer. Om en mer exakt koncentrationsbestämning efterfrågas bör provet 

dock analyseras tidigare. 

    Inga relevanta koncentrationsförändringar upptäcktes i serum från hund och katt med 

hemolysgraderna 3 g/L eller 5 g/L efter förvaring i 4°C över natten. I mänskliga erytrocyter 

finns insulinnedbrytande enzymer [16]. När erytrocyterna i ett humant blodprov lyserar så det 
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blir hemolys frisätts dessa enzymer till serumet eller plasman vilket bidrar till att insulinet 

bryts ned snabbare än i ett prov utan hemolys. Studier på människa visar att 

insulinkoncentrationen sjunker mer ju högre hemolysgrad ett prov har och desto längre tid 

som går innan provet analyseras [17]. Nedbrytningen går dessutom snabbare vid förvaring i 

rumstemperatur än i kyl [18]. Vid en hemolysgrad på cirka 6 g/L sjönk 

insulinkoncentrationerna i prover från människa med så mycket som närmare 90 % efter bara 

fyra timmar i rumstemperatur [17]. En studie har undersökt påverkan av hemolys i prover från 

häst och hund som förvarats i rumstemperatur samt kyl över natten innan de analyserades. 

Hos häst sågs ingen koncentrationsförändring i något av fallen. Hos hund kunde en sänkning 

av koncentrationen observeras både efter förvaring i rumstemperatur och kyl, sänkningen var 

störst hos de prover som förvarats i rumstemperatur [19]. Dessa tidigare resultat tyder på att 

det inte är självklart att hemolys påverkar nedbrytningen av insulin på samma sätt i prover 

från olika djurslag. Eftersom denna studie endast undersökte koncentrationsförändringar efter 

förvaring i 4°C bör vidare studier göras i rumstemperatur för att kunna dra några slutsatser.  

    Sammanfattningsvis kan sägas att metoden Mercodia Equine insulin ELISA är lämplig att 

använda kliniskt för att analysera insulin i serum från hund och katt vid frågeställningen 

insulinom. Fler prover från friska, fastande hundar behöver dock analyseras för att kunna 

fastställa ett referensintervall för hund.  
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