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Bakgrunn 
Melkefett kan virke positivt på profilen av low density lipoprotein (LDL) partikler 
i blodet hos mennesker, slik at det blir mindre av de farlige små, tette LDL 
partiklene (Sjøgren et al 2004). Melkefett inneholder også cis9,trans11 isomeren 
av konjugert linolsyre (CLA), og CLA kan føre til at det blir en lavere (og 
gunstigere) ratio mellom total kolesterol og HDL kolesterol (Tricon et al 2004). 
Med denne bakgrunn ønsket vi å undersøke virkningen av å gi griser CLA rikt 
smør, vanlig smør og palmeolje på LDL partiklene og plasmalipider hos griser. 
 
Materialer og metode 
Trettiåtte griser NOROC-griser ble fordelt tilfeldig i tre grupper. Forsøket varte i 
21 dager og grisene ble fôret individuelt. Hver gruppe fikk et spesialkraftfôr tilsatt 
enten CLA rikt smør, vanlig smør eller palmeolje (tabell 1). Andelen energi fra 
fett  i fôret var 45 %, og 90 % av fettet kom fra det tilsatte smøret eller 
palmeoljen. Grisene veide ca 43 kg ved forsøkstart, og ca 61 kg ved forsøkslutt. 
Grisene ble veid hver uke, og blodprøver ble tatt ved forsøkstart og forsøkslutt. 
Plasma ble analysert for LDL partikkelstørrelse (ved ikke-denaturerende 3-7,5 % 
polyakryl-amid gradient gel elektroforese), plasmalipider, plasma glukose og 
antioksidanter. Fettsyresammensetningen i serum ble også bestemt. 
 
Resultater 
Det var ingen forskjeller mellom de tre gruppene av griser på LDL 
partikkelstørrelse eller fordeling LDL partiklene i plasma (tabell 2).  Forholdet 
mellom total kolesterol og HDL kolesterol var også den samme i de tre gruppene 
(tabell 2). Plasmakonsentrasjonen av triglyserider, kolesterol, HDL kolesterol, frie 
fettsyrer (NEFA), glukose og antioksidanter (glutationperoksidase (GPX) og total 
antioksidant status (TAS)) viste heller ingen forskjeller mellom gruppene. 
Fettsyresammensetningen i serum ble  påvirket av fôret; i gruppen som fikk CLA  



 
rikt smør var innholdet av palmitinsyre i serum redusert, og innholdet av CLA, 
vaccensyre og alfa-linolensyre høyere enn i gruppen som fikk vanlig smør og i 
gruppen som fikk palmeolje (tabell 3). Disse forandringene reflekterer i en viss 
grad inntaket av disse fettsyrene. Vektøkningen var større hos grisene som fikk 
smør sammenlignet med palmeolje. Daglig fôrinntaket var også høyere i gruppen 
som fikk CLA rikt smør  sammenlignet med palmeolje, men fôrinntak per kg 
tilvekst var ikke signifikant forskjellig mellom gruppene.  
 
Tabell 1. Fettsyresammensetning i dietter gitt til tre grupper griser.    
Gram fettsyre/100 gram  fett 
 

Fettsyresammensetning i diettene 
 

Fettsyre Palmeolje Vanlig smør CLA smør 

C10:0                0,03                2,43               1,61  
 C12:0                0,18                2,88               2,13  
 C14:0                0,93              10,30               8,02  
 C14:1                0,06                0,93               0,79  
 C16:0              36,96              28,06             20,84  
 C16:1                0,18                1,65               1,13  
 C18:0                3,51              11,08             10,75  
 C18:1,t11                   -                  1,36               5,62  
 C18:1,c9              38,85              22,03             25,11  
 C18:2,c9c12              15,85                7,19               9,21  
 C18:3,n-3                0,96                1,13               1,51  
 CLA, c9,t11                   -                  0,53               1,85  
 C20:4n-6                   -                  0,07               0,09  
 EPA                   -                  0,07               0,10  
 DPA                   -                  0,07               0,07  
 DHA                0,01                0,02               0,05  
    
Sum 1             97,51              89,80             88,88  

 
 
1 Summen av identifiserte fettsyrer er større i fôret med  palmeolje enn i fôrene med smør fordi i smør 
er det svært mange små (<1%) fettsyrer som ikke er identifisert her. 
 
 
 



Konklusjon 
Det kan spekuleres i at melkefett og c9t11CLA kan gi henholdsvis gunstigere 
profil av LDL partikler og ratio mellom totalkolesterol og HDL kolesterol hos 
mennesker. I dette forsøket ble det ikke funnet forskjeller i LDL partikkelstørrelse 
i plasma hos griser som var fôret med kraftfôr tilsatt CLA rikt smør sammenlignet 
med griser som ble gitt vanlig smør eller palmeolje. Heller ikke fant vi forskjeller 
mellom gruppene på ratioen mellom totalkolesterol og LDL kolesterol. Hos unge 
griser i vekst kan det derved synes som om tilskudd av palmeolje, CLA rikt smør 
eller vanlig smør som inneholder ulike mengder av fettsyrene CLA, vaccensyre, 
myristinsyre, palmitinsyre, stearinsyre, oljesyre og linolsyre fører til like profiler 
av  noen aktuelle blodlipider. 
 
Tabell 2.Innhold av triglyserid, kolesterol, HDL-kolesterol, frie fettsyrer (NEFA) 
glukose, total antioksidant status (TAS), glutation peroksidase (GPX) og LDL 
partikler i plasma. Vekt og energiinntak i forsøksperioden. 
 

Griser fikk fôr rikt på: 
 Palmeolje Vanlig smør CLA smør  

TG mmol/l 0,41 +0,09 0,44 +0,08 0,45 +0,10 ns 
Chol mmol/l 3,31 +0,28 3,41 +0,48 3,40 +0,47 ns 
HDL-chol mmol/ 1,40 +0,10 1,40 +0,13 1,32 +0,15 ns 
Total/HDL chol 2,38 +0,24 2,43 +0,16 2,58 +0,28 ns 
NEFA mmol/l 0,37 +0,13 0,45 +0,16 0,42 +0,10 ns 
Glucose mmol/l 4,71 +0,55 4,94 +0,50 4,81 +0,88 ns 
TAS mmol/l 0,52 +0,05 0,52 +0,06 0,49 +0,04 ns 
GPX u/ml 16,8 +2,61 16,7 +3,18 17,1 +3,11 ns 
LDL peak size (Å)  240  +0,6    242 +1,0    243 +0,7    ns 
Change in peak size 0,3 +0,6    0,2 +0,6    0,2 +0,5    ns 
Rel distrib of LDL 
subfractions, % 2

 

LDL-I (%) 20,2 +1,4  21,7 +2,0  25,0 +1,2 b 
LDL-II (%) 48,0 +1,1  46,6 +1,0  45,7 +0,6 ns 
LDL-III (%) 20,8 +1,1  20,7  +1,2  18,4 +0,7 ns 
LDL-IV (%) 8,8 +0,6  8,7 +0,6  8,5  +0,6  ns 
% change in LDL-III  3,5 +3,3  -1,8 +3,1  -0,2 +2,2  ns 
% ch. in LDL-III+IV 1,8 +3,7  3,1 +3,9  2,4 +2,3  ns 
Weight (day 21) 58,5 +4,8  61,9 +4,6  63,3 +2,9  a,b 
Weightgain, kg 15,8 +2,3  17,8 +3,3  19,9 +2,1  b 
MJ consumed 378 +10,7  415 +21,4  464 +13,3  b,c 
MJ/kg weightgain 24,1 +0,6  23,4 +0,4  23,4 +0,4  ns 
 

1Verdiene er gjennomsnitt + SD, n= 14, n=11, n=12 for henholdsvis palmeolje-, vanlig smør- og CLA 
smør gruppene. ns: ingen signifikant forskjell, p<0.05. a: p<0.05 i palmeolje gruppen vs vanlig smør 
gruppen. b: p>0.05 i palmeolje gruppen vs CLA gruppen. c: p<0.05 i vanlig smør gruppen vs. CLA 



gruppen. 2Representerer andelen av LDL-I, 27,0-25,0 nm; LDL-II, 25,0-23,5 nm; LDL-III 23,5-22,5 
nm; LDL-IV, 22,5.21,0 nm. 
 
Tabell 3.Serum fettsyresammensenting (g/100 g fett) hos griser fôret med dietter 
tilsatt palmeolje,vanlig  smør eller CLA rikt smør 
 
 
 Palmeolje Vanlig smør CLA rikt smør 

C10:0       0,15           0,16           0,12      
C12:0       0,70           0,68           0,62      
C14:0       0,43           1,34           1,11     a,b,c 
C14:1       0,15           0,32           0,31     a,b, 
C16:0      21,69          20,14          17,46     a,b,c 
C16:1       0,41           1,05           0,91     a,b 
C18:0      14,86          16,47          14,61     a,c 
C18:1t11       0,26           0,27           1,12     b,c 
C18:1c9      19,00          16,62          15,99     a,b, 
C18:2 n-6      22,50          18,84          21,07     a,c 
C18:3 n-3       0,58           0,84           1,03     a,b,c 
CLA 18:2c9t11         0,00       0,29           0,86     a,b,c 
C20:4 n-6      10,16           8,20           7,83     a,b, 
EPA       0,45           1,49           1,39     a,b,  
DPA       0,95           1,51           1,48     a,b,  
DHA       1,26           1,94           1,44     a,b,c 
 

1Verdiene er gjennomsnitt, n= 14, n=11, n=12 for henholdsvis palmeolje-, vanlig smør- og CLA smør 
gruppene. a: p<0.05 i palmeolje gruppen vs vanlig smør gruppen. b: p>0.05 i palmeolje gruppen vs 
CLA gruppen. c: p<0.05 i vanlig smør gruppen vs. CLA gruppen. 
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