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Hjärtbiomarkörer  
och blodtryck hos katt
Den 28 januari försvarade veterinär Sofia Hanås sin avhandling med titeln Cardiac biomarkers in cats – 
associations with feline characteristics and hypertrophic cardiomyopathy vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Opponent var Professor Wendy A Ware, Iowa State University, USA. Betygsnämnden bestod av docent 
Jenny Frössling (SVA), professor Björnar Ytrehus (SLU) och docent Kai Eggers (UCR-Uppsala Clinical 
Research center och Hjärt-lungmedicin & Klinisk fysiologi på Akademiska sjukhuset). 

TEXT SOFIA HANÅS, LEG VETERINÄR

DISPUTATION

Katter är populära husdjur och ungefär 
vart femte hushåll i Sverige har katt. 
Ras, kön och ålder påverkar blodtryck 
och cirkulerande hjärtbiomarkörer hos 
friska katter enligt forskare vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet i samarbete med 
veterinärvårdskedjan Evidensia. Många 
katter drabbas med stigande ålder av hjärt-
sjukdomen hypertrofisk kardiomyopati 
(HCM) som kännetecknas av förtjock-
ning av hjärtats vänstra kammare. Diagnos 
sker med hjärtultraljud. En enklare 
blodanalys för att stödja misstanke om 
hjärtsjukdom vore fördelaktigt. Sofia 
Hanås har studerat hjärtbiomarkörer och 
blodtryck hos katt i en avhandling från 
SLU. 

Möjliga samband har undersökts mellan 
hjärtbiomarkörer (natriuretisk peptid 
(NT-proBNP), kardiellt troponin (cTnI), 
microRNA och blodtryck) och katters 
egenskaper (ras, kön, ålder, kroppsvikt 
och hull) hos friska huskatter, birmor 
och norska skogkatter samt mellan friska 
katter och katter med HCM. Hos friska 
katter fanns samband mellan ras och 
blodtryck, med högre blodtryck hos 
norska skogkatter och huskatter än hos 
birmor. Blodtryck visade sig också öka 
med stigande ålder hos friska katter. 

Blodtrycket varierade mindre om det 
mättes med katten kvar i sin transportbur 
jämfört med på bordet. Birmor hade 
högre koncentration cTnI än norska 
skogkatter. MicroRNA uttrycktes olika 
i blod från huskatter jämfört med norska 
skogkatter. Det fanns ett samband mellan 

kön och NT-proBNP med högre koncen-
tration hos hankatter än hos honkatter. 
Koncentrationen cTnI var högre hos 
kastrerade hankatter jämfört med intakta 
honkatter. 

Hos katter med HCM och förstoring 
av vänster förmak var koncentrationerna 
av NT-proBNP och cTnI högre än 
hos katter utan förmaksförstoring. Ett 
snabbtest för NT-proBNP var användbart 
för att uppskatta koncentrationen av 
NT-proBNP. 

Sammantaget visar avhandlingen att 
biomarkörer påverkas av kattens ras, 
ålder och kön. Skillnaderna var relativt 
små och påverkar inte tolkningen av 
blodtrycksmätningar eller blodanalyser 
av hjärtbiomarkörerna. Att mäta blod-
trycket i kattens egen bur är fördelaktigt. 

Snabbtestet för NT-proBNP kan stärka 
misstanken om hjärtsjukdom men för att 
utesluta hjärtsjukdom behöver hjärtat 
undersökas med ultraljud. 

Länk till avhandlingen:  
pub.epsilon.slu.se/26662/ 

Blodtrycket varierade mindre om det
mättes med katten kvar i sin transportbur
jämfört med på bordet.
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DISPUTATION

Sofia Hanås försvarar sin avhandling på SLU, i 
bakgrunden syns opponent Professor Wendy 
A Ware.
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D AT U M  O C H  P L AT S E R :
Strömsholm: 31 maj 2022, på Evidensia 
Specialistdjursjukhuset Strömsholm, Djursjukhusvägen 11, 
734 94 Strömsholm. 
Sundsvall: 2 juni 2022, på Evidensia Veterinärhuset Sundsvall, 
Regementsvägen 9, 852 38 Sundsvall.
Kursen pågår från 09:00 till 16:30. 
Kursen hålls på engelska men det går att ställa frågor på 
svenska och be om förtydligande på skandinaviska.

K U R S I N N E H Å L L :
- Kronisk njursjukdom, högt blodtryck - fallpresentationer
- Introduktion till mätning av blodtryck med HDO
- Designa din egen algoritm
- Kundkommunikation
- Från teori till praktik
- Praktiska övningar på katt inkl testa att mäta med HDO och hjälp 
med tekniken, ev felkällor och tolkning av mätningarna.
Kontakta oss gärna om du kan ta med en katt till kursen.

K U R S AV G I F T:
0:- . Boehringer Ingelheim bjuder på lunch och fika. 

A N M Ä L A N :

Senast 14 dagar innan kursstart på: 
www.ivcevidensiaacademy.com/se

För mer information eller om ni har 
frågor, kontakta academy.sweden@
evidensia.se

Anmälan är bindande.

F Ö R E L Ä S A R E :
Lene Thaulow
Leg veterinär, DVM, Nordic Product and Technical Manager Boehringer-
Ingelheim Animal Health Nordics. Lene har 25 års erfarenhet som 
praktiserande veterinär i Danmark. Hon har varit klinikchef på Evidensia 
Vordingsborg Dyrehospital i mer än 10 år.

K U R S P R O G R A M

Välkommen på vår turné om 
blodtrycksmätning på katt!
För veterinärer och sköterskor som arbetar med katter och internmedicin.

F Ö R E L Ä S A R E :
Mette Lund
Leg veterinär, DVM, Brand Manager Boehringer-Ingelheim Animal Health 
Nordics. Mette har arbetat i flera år som praktiserande veterinär i Danmark. 
Hon har arbetat i många år på Boehringer med teknisk och produktsupport för 
veterinärer inom smådjur.


