
Det genetiske bidraget til pung- og 

navlebrokk hos gris 

ELI GRINDFLEK
1
, INA ANDERSEN-RANBERG

1
, OG MARIANNE 

HANSEN
1,2

 

Norsvin
1
; CIGENE/Institutt for Husdyr- og Akvakulturvitenskap, UMB

2
 

 

Bakgrunn 

Griser som lider av brokk påfører svinenæringa årlig økonomiske kostnader og 

ikke minst belastninger med hensyn på helse og trivsel i besetningene. Pungbrokk 

og navlebrokk er mest vanlig i norske svinepopulasjoner og vi har derfor valgt å 

fokusere på disse to brokktypene. Hovedmålet med prosjektet har vært å 

identifisere variasjoner på genomet som forårsaker pung- og navlebrokk hos gris, 

finkartlegge disse områdene og identifisere bakenforliggende gener, for å bruke 

denne kunnskapen inn i praktisk avl og dermed redusere brokk i norske 

svinepopulasjoner. Siden april 2007 har det rutinemessig vært beregnet avlsverdier 

for pungbrokk. Både i avlsmålet for landsvin og i avlsmålet til duroc inngår 

pungbrokk som en egenskap med forholdsvis lav vektlegging (1% i den totale 

avlsverdien).  

 

Pungbrokk oppstår ved at tarmslynger trenger ned i pungen. Det kan være ulike 

årsaker til utvikling av pungbrokk, men en av årsakene er at lyskeåpningen, hvor 

sædstrengen og blodkarene til testiklene normalt går ned, har større åpning enn 

normalt. Dette kan igjen skyldes at prosessen som drar testiklene ned i pungen, 

processus vaginalis, har feilet og at åpningen derfor ikke lukker seg på normal 

måte. En annen årsak kan være svakheter i bindevevsmaterialet slik at tarmene 

kan trenge seg ned i lysken eller pungen. Med bakgrunn i dette har vi 

hovedsakelig sett på kandidatgener som er involvert i prosessene rundt processus 

vaginalis, genitalia-utvikling generelt, og gener involvert i dannelse av kollagener, 

elastin og bindevev. Navlebrokk oppstår ved at tarmene trenger seg gjennom 

navleåpningen og blir liggende i folder under huden, eller når tynntarmen ikke 

trekkes tilbake på tidlig fosterstadium og blir liggende i en brokkpose ved navlen. 

Dannelse av navlebrokk har derfor ofte sammenheng med dannelsen av 

bukveggen, fosterhinnen og navleringen. I dette studiet har vi, med bakgrunn i 

dette, konsentrert oss om gener som er sentrale i utvikling av bindevev, 

huddannelse, kollagen/elastin, muskelutvikling og differensiering, samt gener som 

er funnet å ha sammenheng med andre brokktyper som f.eks. diafragmabrokk.  

 

 

 



Materiale og metoder  

Dyremateriale: Norsvin sine avlskonsulenter har i to ulike perioder samlet inn 

blodprøver fra landsvingriser med pung- eller navlebrokk, noen friske søsken av 

disse, samt foreldre. I perioden 2000-2002 og 2006-2008 har det blitt samlet inn til 

sammen 346 griser i pungbrokkmaterialet og 1021 griser i navlebrokkmaterialet.  

 

Kandidatgener: Basert på litteraturstudier og tidligere detekterte QTL 

(“Quantitative trait loci”)-posisjoner (Grindflek et al., 2006) ble 65 kandidatgener 

sekvensert for å finne genetiske variasjoner, dvs. SNP (”Single Nucleotide 

Polymorphism”)-markører, mellom grisene med og uten brokk. Det ble til 

sammen detektert 222 SNP-markører i kandidatgenene. 

  

Genotyping: For å finkartlegge de tidligere detekterte QTL-områdene brukte vi et 

panel på 60 000 SNP markører (Illumina Inc.) for å genotype alle dyrene. Illumina 

Infinium teknologi ble benyttet til storskala genotyping, mens MALDI-TOF 

MassArray systemet fra Sequenom ble brukt til kandidatgenanalysene. 

Genotypingen ble gjort ved Cigene, UMB, Ås.  

 

Statistiske analyser: For analyse av genotypene i genomscannet ble det benyttet en 

TDT (”Transmition disequilibrium Test”) analyse og programpakken Plink 

(Purcell et al., 2007, SAS, 2007) ble brukt til dette. Programpakken SAS (SAS, 

2007) ble benyttet ved assosiasjonsstudier for kandidatgenene.  

 

Resultater og diskusjon 

Pungbrokk 

Den observerte fenotypiske frekvensen av pungbrokk er lav, selv om det 

sannsynligvis er en del under-rapportering av denne egenskapen. I foredlings-

besetningene, hvor kvaliteten på dataene er best, hadde kun 0.16% av alle fødte 

landsvinråner i 2009 lidelsen pungbrokk. Tilsvarende frekvens er 0.08% for duroc. 

Arvegraden for pungbrokk hos landsvin er beregnet til 2.6% (Andersen-Ranberg, 

2009). De siste 10 årene har det ikke vært noen genetisk endring for pungbrokk. 

 

På grunn høyoppløselige genetiske kart og relativt stort dyremateriale var styrken i 

forsøket nå stor nok til å finne selv ganske små genetiske effekter. På 

signifikansnivå P<0.01 finner vi genetiske effekter på samtlige 18 autosomale 

kromosomer. De mest overbevisende signifikante QTL-effektene etter at vi har 

korrigert for kjøring av så mange tester, ligger på kromosom 2, 8, 9, 13 og 15.  

 



Kromosom 2 kom opp som et av de 

mest interessante kromosomene, noe 

som også er bekreftelse på tidligere 

funn i norsk landsvin (Grindflek et al., 

2006) og i andre populasjoner (Du et 

al., 2009, Ding et al., 2009). Vi valgte 

derfor å sekvensere en rekke 

kandidatgener i områdene for å 

detektere eventuelle funksjonelle 

mutasjoner. To kandidatgener i et av 

de mest aktuelle QTL-områdene viser 

seg å ha signifikant (P<0.05) 

sammenheng med pungbrokk. Dette er 

”Wilms tumor 1” (WT1), som er 

essensiell i processus vaginalis og i 

generell utvikling av kjønnsorganer 

(Scott et al., 2005), og Fibulin-4 som 

koder for protein involvert i bygging 

av membraner og elastiske fibre (Argraves et al., 2003). I tillegg til denne er det i 

videre arbeid særlig interesse for tre QTL-områder på kromosom 8, en på 

kromosom 9 og en svært signifikant QTL (P<0.0005) på kromosom 15 som 

spenner seg over kun 1.5-2 Mb (Figur 1). Alle disse QTL-områdene studeres nå 

nærmere for å finne de genene som er involvert i utvikling av pungbrokk.  

 
Navlebrokk 

Den observerte fenotypiske frekvensen av navlebrokk i foredlings-besetningene er 

noe høyere enn pungbrokk i 2009, med 0.72% for landsvin og 1.1% for duroc.  

Arvegraden for navlebrokk hos landsvin er beregnet til 6.5% (Andersen-Ranberg, 

2009). Og heller ikke for navlebrokk har det vært noen genetisk endring de siste 

10 årene. 

 

Det er ikke tidligere utført kartlegging av QTL-områder for navlebrokk i de norske 

populasjonene. Dersom vi setter et signifikansnivå på P<0.01 finner vi signifikante 

QTL områder på samtlige autosomale kromosomer. Med et signfikans nivå på 

P<0.001 er det tre definerte områder på kromosomene 5, 11 og 14 som utpeker 

seg. På kromosom 14 er det hele tre forskjellige QTL-områder. Det er detektert 

SNP-markører i en rekke kandidatgener for pungbrokk, men disse er enda ikke 

genotypet og analysert.  

 

Konklusjoner 
Resultatene fra dette prosjektet viser at det er svært mange gener eller QTL’er som 

er med og forårsaker pung- og/eller navlebrokk. Vi har i prosjektet funnet 

sammenhenger mellom enkelte kandidatgener og brokk, men ingen funksjonelle 
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Figur 1. QTL profil for kromosom 15. Y-

aksen viser TDT kji-kvadrat statistikk og 

x-aksen viser basepar-posisjonen på 

kromosomet i Mb. 



mutasjoner er avdekket. Siden det er så mange QTL’er involvert og siden 

arvbarhetene er funnet å være svært lave, 0.03 og 0.06 for henholdsvis pungbrokk 

og navlebrokk, forventer vi at en markørbasert seleksjon på brokk vil være 

effektiv i forhold til vanlig BLUP basert seleksjon som brukes i dag. Med SNP-

effektene som er detektert på det relativt høyoppløselige genetiske kartet er det i 

dag mulig å implementere disse genetiske markørene direkte inn i praktisk avl for 

å redusere forekomsten av brokk i den norske grisen. Dette er av stor viktighet for 

svineindustrien med hensyn på å redusere kostnadene og øke dyrevelferden i 

Norge, men har også stor betydning i forhold til å kunne konkurrere på det 

internasjonale avlsmarkedet. Siden brokk finnes i alle kommersielle populasjoner 

og egenskapene er vanskelig å redusere med tradisjonelle avlsstrategier, er det 

betydelig interesse internasjonalt med hensyn på å finne løsninger i forhold til 

reduksjon av brokk. Som følge av dette prosjektet er det etablert samarbeid 

mellom Norsvin og faggrupper i Belgia, Tyskland, Spania, Finland og Danmark. 

Disse skal jobbe sammen i et EU-prosjekt for å finne gode løsninger på brokk-

problematikken. Det jobbes med å analysere kandidatgen SNP’ene i QTL 

områdene, samt å definere de mest gunstige kombinasjoner av SNP’er 

(haplotyper) for implementering i avlsarbeidet.  
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