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Innledning 

Norsvin har jobbet med å forstå genetikken bak rånesmak siden 2004 og 

bakgrunnen for dette er at det er varslet forbud mot kastrering i framtiden. Siden 

2002 har kastrering blitt utført med bruk av lokalbedøvelse. I tillegg til 

dyrevernmessige hensyn vil bruk av ukastrerte råner være svært økonomisk for 

produksjonen fordi de har bedre fôrutnyttelse og magrere kjøtt sammenlignet med 

kastrerte griser. Den store ulempen med ukastrerte råner er imidlertid at kjøtt fra 

enkelte råner gir rånesmak, noe som forårsakes av høye nivåer av androstenon 

og/eller skatol i fett. Androstenon produseres i testiklene sammen med testosteron 

og østrogener når rånen blir kjønnsmoden, og både testosteron og østrogener er 

essensielle for fruktbarhetsegenskaper. Testosteron er bl.a. viktig for 

spermieproduksjon, mens østrogennivået er viktig for reproduksjonen hos både 

purker og råner og kan dessuten brukes som en indikasjon på kjønnsmodning hos 

råner (f.eks. Zamaratskaia et al., 2005). Dette gjør genetisk seleksjon for redusert 

rånesmak til en utfordring siden vi må unngå at reproduksjonen, både hos purker 

og råner, påvirkes negativt. Dette kan vi unngå ved å identifisere gener som 

spesifikt påvirker dannelse og nedbrytning av androstenon uten å påvirke de andre 

kjønnshormonene. Skatol produseres i tarmen sammen med indol, som er en 

annen liknende metabolitt med mindre effekt på rånesmak, under nedbrytning av 

aminosyren tryptofan. Hvor mye skatol og indol som produseres påvirkes av både 

ernæring, miljø og genetikk. Norsvin har brukt flere ulike innfallsvinkler for å 

forstå de genetiske faktorene bak rånesmak, og her vil vi trekke fram noen 

resultater fra prosjektet og diskutere utfordringene med å implementere nåværende 

resultater i avlsarbeidet. 

 

Materiale og metoder 

Dyremateriale 

1700 landsvin- og 1100 durocråner fra Norsvins råneteststasjoner ble brukt i 

rånesmaksstudiene. Det ble tatt prøver fra blod, fett, lever og testikkel til 

hormonanalyser og ekstraksjon av DNA og RNA. Androstenon, skatol og indol 

ble analysert på hormonlaboratoriet ved Norges Veterinærhøgskole (Andresen, 

1974), mens analyser av testosteron, 17β-østradiol (et av hovedøstrogenene) og 

østronsulfat (reservoar for aktive østrogener) ble gjort på hormonlaboratoriet ved 

Oslo Universitetssykehus.  



 

Metoder 

En rekke ulike metoder ble brukt for å få en god oversikt over hvilke genetiske 

faktorer som er involvert i rånesmak. Genomscan ble utført med 60.000 SNP 

(Single Nucleotide Polymorphism)-markører for å finne kromosomområder 

(QTLer) som påvirker nivå av rånesmak, testosteron og østrogener. Uttrykk av 

20.000 gener ble studert i råner med ekstremt høyt og lavt nivå av androstenon for 

å finne ut hvilke gener som påvirker produksjon og nedbrytning av androstenon. 

Videre ble aktuelle kandidatgener sekvensert for å finne potensielle funksjonelle 

mutasjoner og SNPer som igjen ble testet for sammenhenger med rånesmak og 

hormoner relatert til reproduksjon. Et utvalg av gener ble også testet ytterligere, 

med cellestudier og proteinekspresjon, for å bekrefte funksjonalitet. 

 

Resultater og diskusjon 

Kvantitative studier viste middels til høye arvegrader for rånesmakskomponentene 

i begge raser (0,47-0,67 for androstenon og 0,37-0,41 for skatol) og også en 

positiv genetisk korrelasjon mellom dem (Grindflek et al., 2010a). Korrelasjoner 

mellom rånesmakskomponentene og hormoner relatert til reproduksjon var også 

svært høye og uønskede i alle sammenhenger (f.eks. 0,8-0,9 mellom androstenon 

og østrogener), noe som vil føre til at seleksjon for lavere androstenon også gir 

lavere nivåer av de omtalte kjønnshormonene. 

 

Totalt fant vi 22 områder på arvematerialet (QTLer) som har signifikant (P < 0,05 

på genomnivå) sammenheng med androstenon i fett (Grindflek et al., 2010b). Bare 

sju av disse var felles for både landsvin og duroc, mens kun tre QTLer viste 

sammenheng med androstenon alene og ikke de andre hormonene. Ved å se på 

genuttrykk hos råner med ekstreme androstenonnivåer har vi tidligere identifisert 

et stort antall kandidatgener for rånesmak (Moe et al., 2007a, Moe et al., 2008, 

Grindflek et al., 2010c). Flere av disse genene er lokalisert i signifikante QTL-

områder noe som øker sannsynligheten ytterligere for at genene gir viktige bidrag 

til egenskapen. Dessverre får vi også her bevis for at mange genetiske faktorer 

samtidig styrer både androstenonproduksjon og produksjon av kjønnshormoner 

som testosteron og østrogener. Videre har et utvalg SNPer i kandidatgener for 

rånesmak blitt testet for sammenhenger mot de ulike rånesmakskomponentene og 

reproduksjonsegenskapene, noe som også har vist at de aller fleste SNPene som 

påvirker androstenon også påvirker testosteron og østrogener (Moe et al., 2009).  

 

Av de mest overbevisende resultatene som omfatter begge raser vil vi trekke fram 

to ulike QTLer for androstenon og østrogener på kromosom 7. Under den første 

QTL-toppen finner vi genet for CYP21, som er involvert i hormonproduksjon og 

som tidligere har vist seg å uttrykkes forskjellig med hensyn på forskjeller i 

androstenonnivå (Grindflek et al., 2010c). Under den andre QTL-toppen finner vi 



blant annet genene CYP11A1, CYP1A1 og CYP1A2. CYP11A1 er involvert i 

produksjon av alle hormoner, og vi har tidligere vist at dette genet er høyt uttrykt 

hos råner med høye nivåer av androstenon (Moe et al., 2007, Grindflek et al., 

2010c). CYP1A1 og CYP1A2 er involvert i nedbrytning av skatol i lever, mens 

CYP1A1 også har vist seg å være involvert i hormonproduksjon. For alle QTL-

områdene ser det imidlertid ut til at alle i større eller mindre grad påvirker både 

androstenon og østrogener, og de er derfor ikke gode kandidater for bruk i 

avlsarbeidet.  

 

Det er tre QTL-områder som kun har vist sammenheng med androstenon og ikke 

de andre egenskapene. Det tyder på at det eksisterer genetiske faktorer som er 

androstenonspesifikke, noe også tidligere resultater indikerer (Moe et al., 2009). 

Disse QTLene er blant de 15 som er rasespesifikke, og det store antallet 

rasespesifikke QTLer støttes av våre tidligere studier som viser tydelige forskjeller 

mellom duroc- og landsvinrasene på både gen- og proteinnivå (f.eks. Moe et al., 

2007a, Moe et al., 2007b). Dette er heller ikke overraskende siden fenotypene er 

svært forskjellige i de to rasene; duroc har i gjennomsnitt nesten tre ganger så høyt 

androstenonnivå som landsvin, men bare halvparten så høyt skatolnivå.  

Raseforskjeller gjør arbeidet mer tidkrevende ettersom vi må se etter ulike 

løsninger i landsvin og duroc, men vi jobber nå videre med de 

androstenonspesifikke QTL-områdene i den aktuelle rasen for å avdekke de 

spesifikke genetiske faktorene som kan implementeres i avlsarbeidet.  
 

For skatol og indol har vi totalt funnet 12 (landsvin) og 5 (duroc) QTLer 

(Grindflek et al., 2010b). Fire av disse er felles i begge raser, og blant disse et 

svært overbevisende QTL-område på kromosom 14. Midt i dette området finner vi 

genet CYP2E1 som i mange studier har vist seg å ha sammenheng med skatolnivå 

(f.eks. Moe et al., 2009). CYP2E1 er involvert i nedbrytning av skatol i lever, men 

til tross for at genet er mye studert har det ikke blitt funnet noen funksjonell 

mutasjon. Vi har imidlertid funnet en haplotype som forklarer opptil 6 % av den 

totale fenotypiske variasjonen for skatol. Siden CYP2E1 ikke synes å påvirke de 

fertilitetsparametrene vi har sett på, er genvarianten svært aktuell for direkte 

implementering i avlsarbeidet. Vi har også funnet en QTL på kromosom 10 som 

kun påvirker skatol og som vi vil se videre på. 

 

Konklusjon 

Ved genetisk seleksjon for lavere nivåer av rånesmak må vi i praksis fokusere på 

gener og kromosomområder som kun påvirker androstenon og/eller skatol og ikke 

samtidig reduserer nivå av testosteron og østrogener. Resultatene fra våre studier 

viser at det er få genetiske faktorer som kun påvirker androstenon uten samtidig å 

påvirke kjønnshormonene. Siden vi ikke vet nok om konsekvensene av redusert 

testosteron- og østrogennivå hos gris, ønsker vi i seleksjonsarbeidet foreløpig ikke 

å bruke de genetiske variantene som påvirker flere av kjønnshormonene. Vi jobber 



derimot med en mer presis kartlegging av de rasespesifikke genetiske variantene 

som kun påvirker androstenon slik at disse kan implementeres i avlsarbeidet på en 

effektiv måte. Når det gjelder rånesmakskomponenten skatol så er situasjonen mer 

lovende i forhold til en nær forestående implementering siden de fleste QTL-

områdene ikke samtidig har sammenheng med kjønnshormoner, dette til tross for 

at vi fant en genetisk korrelasjon mellom skatol og østrogener på hele 0,33-0,60 i 

begge raser. Videre fant vi at raseforskjellene er svært store og det er derfor mest 

realistisk å jobbe med tilpasset genetisk seleksjon for hver enkelt rase. 
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