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Bakgrunn 

Genetiske forskjeller påvirker kullstørrelse og fødselsvekt (Herpin 1993, 

Leenhouwers 2002, Vallet 2005). Kullstørrelse og fødselsvekt er begge assosiert 

med neonatal dødelighet (Baxter 2008, Andersen in press) og med tidlig 

vektøkning (Johansen 2004, Beaulieu 2010). Nyfødte grisunger fødes med svært 

små energireserver og beskyttende immunglobuliner (Prokesova 1969, Frenyò 

1981,). Kolostrum er derfor helt avgjørende for at grisungene skal overleve. 

Opptak av kolostrum kan indirekte måles i form av vektøkning første levedøgn 

(Devillers 2004) eller ved måling av Immunglobulin G (IgG) i blod (Curtis 1973). 

Hensikten med denne studien var å sammenlikne kullstørrelse, fødselsvekt, 

blodlaktat og –glukose ved fødsel, vektøkning, opptak av Immunglobulin G første 

døgn og overlevelse hos nyfødte grisunger etter Duroc råner versus Landsvin-

Duroc råner. 

 

Materiale og metoder 

Landsvin-Yorkshire purker (n=18) ble observert under grising. Ni av purkene var 

inseminert med sæd fra Landsvin-Duroc (LD), og ni var inseminert med sæd fra 

ren Duroc (DD). Purkene var oppstallet i samme type binger uten fiksering fra tre 

uker før grising og fòret med diefòr og små mengder høy. Kullnummer varierte fra 

en til åtte, førstegangsfødende ble gruppert i kullgruppe 1, annen- og tredjegangs 

fødende ble gruppert i kullgruppe 2 og purker med kullnummer høyere enn tre ble 

gruppert i kullgruppe 3. Ved fødsel ble antall levende og dødfødte grisunger 

notert. Fullblod fra de levendefødte grisungene ble umiddelbart etter fødsel 

analysert for glukose og laktat på håndholdt glukometer (Bayer Breeze 2, Bayer, 

New York, USA) og i-STAT 200 (Abbott Laboratories, Illinois, USA). 

Fødselsvekt ble registrert. Grisungene ble igjen veid og tatt blodprøve av etter et 

døgn. Blodplasma ble frosset og senere analysert for IgG på Single Radial 

Immundiffusion Plates (VMRD, Washington, USA). Kullstørrelse ble registrert 

ved avvenning ved fem ukers alder. 

Statistiske analyser ble gjort i JMP 8 ved hjelp av variansanalyser. Kullgruppe ble 

initialt inkludert som forklaringsvariabel, men ble ekskludert i alle modellene, 

bortsett fra for IgG, grunnet P>0.1.  

 



Resultat 

Av i alt 261nyfødte grisunger var 8.8 % dødfødte. Det var ikke signifikant forskjell 

mellom rånegruppe LD og DD i kullstørrelse; 15.4  (SE=1.28) og 13.6 (SE=1.28), 

respektivt (P=0.31). Det var heller ikke signifikant forskjell mellom gruppene i 

antall dødfødte; 1.00 (SE=0.38) og 1.56 (SE=0.38) (P=0.31) eller kullstørrelse ved 

avvenning; 12.11 (SE=0.83) og 10.33 (SE=0.83), respektivt (P=0.15). Som angitt i 

Tabell 1 var det derimot signifikant forskjell mellom gruppene i fødselsvekt, 

blodlaktat, vektøkning første døgnet og IgG i plasma på dag 1 (P<0.01). Det var 

ikke signifikant forskjell mellom gruppene i blodglukose ved fødsel.  

 
Tabell 1. Gjennomsnitt av fødselsvekt, blodlaktat, -glukose, vektøkning første døgn og 

Immunglobulin G (IgG) dag 1 . 

Råne- 

gruppe 

Fødselsvekt* 

kg 

(SE) 

Blodlaktat* 

mmol/L 

(SE) 

Blodglukose 

mmol/L 

(SE) 

Vektøkning* 

dag 1, kg 

(SE) 

Ig G*§ 

dag 1, 

g/L (SE) 

Landsvin- 

Duroc 

1.32 

(0.03) 

6.91 

(0.43) 

2.90 

(0.16) 

0.075 

(0.01) 

22.44 

(1.15) 

 

Duroc- 

Duroc 

 

1.49 

(0.03) 

 

5.43 

(0.38) 

 

2.57 

(0.17) 

 

0.124 

(0.01) 

 

29.83 

(1.17) 

      

n (totalt) 231 148 207 203 195 

*P<0.01 for forskjell mellom rånegruppene 
§ LS means 

 

Diskusjon og konklusjon 

Andel dødfødte i denne studien var i samme størrelsesorden som i andre rapporter 

(Boulot 2008, Animalia 2010). Høyere fødselsvekt, større vektøkning etter ett 

døgn og høyere IgG nivå på dette tidspunktet, i tillegg til lavere blodlaktat ved 

fødsel, peker alle i retning av mer robuste grisunger i DD-gruppen. Blodglukose-

nivå som ikke var signifikant forskjellig mellom gruppene, indikerer at det høyere 

laktat-nivået i LD-gruppen skyldes lavere oksygen under fødselen framfor at DD-

gruppens lavere laktat-nivå skyldes lav blodglukose. Da purkene i begge grupper 

var av samme rase og alle var oppstallet under like miljøforhold, tyder det på råne-

effekt som årsak til de registrerte forskjellene mellom gruppene. 

Materialet i denne undersøkelsen var relativt lite og flere studier bør utføres før en 

trekker endelige konklusjoner. 

 



Referanser  

Andersen, I. L., Nævdal, E. og Bøe, K. E., in press. Maternal investment, sibling 

competition, and offspring survival with increasing litter size and parity in pigs (Sus 

scrofa). Behavioural Ecology and Sociobiology 

 

Animalia, Norsvin, 2010. Ingris årsstatistikk 2009 

 

Baxter, E.M., Jarvis, S., D`Eath, R.B., Ross, D.W., Robson, S.K., Farish, M., Nevison, I.M., 

Lawrence, A.B. og Edwards, S.A, 2008. Investigating the behavioural and physiological 

indicators of neonatal survival in pigs. Theriogenology, 69, 773-83 

 

Beaulieu, A.D., Aalhus, J. L., Williams, N. H. og Patience, J. F., 2010. Impact of piglet 

birth weight, birth order, and litter size on subsequent growth performance, carcass 

quality, muscle composition, and eating quality of pork. J Anim Sci, 88, 2767-78 

 

Boulot, S., Quesnel, H. og Quiniou, N., 2008. Management of high prolificacy in French 

herds: Can we alleviate side effects on piglet survival? Advances in pork production, 19, 

213-20 

 

Curtis, J. og Bourne, F. J., 1973. Half-lives of immunoglobulins IgG, IgA and IgM in the 

serum of new-born pigs. Immunology, 24, 147-55 

 

Devillers, N., Milgen, J.van, Prunier, A. og Dividich, J.le, 2004. Estimation of colostrum 

intake in the neonatal pig. Animal Science, 78, 305-13 

 

Frenyò, V. L., Pethes, G., Antal, T. og Szabò, I., 1981. Changes in colostral and serum IgG 

content in swine in relation to time. Vet Res Commun, 4, 275-82 

 

Herpin, P., Dividich, J.de og Amaral, N., 1993. Effect of selection for lean tissue growth on 

body composition and physiological state of the pig at birth. J Anim Sci, 71, 2645-53 

 

Johansen, M., Alban, L., Kjærsgård, H. D. og Bækbo, P., 2004. Factors associated with 

suckling piglet average daily gain. Prev Vet Med, 63, 91-102 

 

Leenhouwers, J.I., Knol, E.F., Groot, P.N.de, Vos, H. og Lende, T.van der, 2002. Fetal 

development in the pig in relation to genetic merit for piglet survival. J Anim Sci, 80, 1759-

70 

 

Prokesova, L., Rejnek, J., Sterzl, J. og Travnicek, J., 1969. Isolation and characterisation 

of immunoglobulins in the serum of precolostral pigs. Folia Microbiol, 14, 372 

 

Vallet, J.L., Freking, B.A., Leymaster, K.A. og Christenson, R.K., 2005. Allelic variation in 

the erythropoietin receptor gene is associated with uterine capacity and litter size in swine. 

Animal genetic, 36, 97-103 


