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Innledning 
Grisningsfeber hos purker kalles også MMA–syndrom (mastitis-metritis-agalakti). 

Sykdommen opptrer vanligvis de første dagene etter grising og typiske symptomer 

hos purka er nedsatt matlyst, lav melkeytelse, harde jur, feber og purka kan også 

ha børbetennelse. Ofte er spedgrisene urolige og sultne. Syndromet har en 

sammensatt tilblivelse, men undersøkelser har vist at kolibakterier i en del tilfeller 

kan ha trengt inn i juret til purka og forårsaket mastitt. Grisningsfeber medfører 

nedsatt produktivitet både hos purka og hos spedgrisen.  

Statistikk fra Ingris viser at grisningsfeber er en av de hyppigste registrerte 

sykdommene hos gris. Av alle kull født i 2009, ble 6.1 % av purkene behandlet for 

grisningsfeber (Årsstatistikk, InGris, 2009).  I 2006 ble grisningsfeber i sum 

anslått å ha et økonomisk tap på 6.4 mill, i norske besetninger. 

 

 

Materiale og metoder 

I analysene og beregninger av avlsverdier for grisningsfeber ble opplysningene fra 

Ingris brukt. Kun data fra renraset landsvin purker var med i datautplukket. Totalt 

var det 57458 records fra 97 besetninger.  Alle grisinger som har skjedd i perioden 

fom. 2001 tom. 2009, og grisningsfeber (helsekortkode 200) rapportert 10 dager 

før og 35 dager etter grising var med i analysene.  Grisningsfeber ble betraktet som 

to egenskaper: grisningsfeber i første kull (GRF1) og grisningsfeber i kull etter 

første kull (GRF2) og egenskapene ble analysert sammen (bivariat). 

To forskjellige statistiske dyremodeller ble brukt i analysene: tradisjonell lineær 

modell (LM) og generalisert mikset lineær modell (GLMM). En GLMM kan 

brukes for å analysere ikke-normale data slik som grisningsfeber hvor 

observasjonene er 1 eller 0.  Det var de samme effektene i de to modellene: 

besetning og år, kullnr, grisningsmåned og antall levendefødte. 

 

Resultater og diskusjon 
Gjennomsnittlig frekvens for GRF1 i perioden fra 2001 til 2009 var 5.7% og i 

tilsvarende periode for GRF2 var frekvensen 7.9%. Figur 1 viser den fenotypiske 

utvikling for de to egenskapene i perioden fra 2001 til 2009.  
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Figur 1. Prosent landsvin purker behandlet for grisningsfeber i prosent av alle grisninger, 

førstekullspurker (GRF1) og purker etter første kull (GRF2). 

 

For begge egenskapene var det høyest frekvens i sommermånedene. GRF1 har 

høyest frekvens i august (8.4%) mens GRF2 har høyest i juli (10.1%).  Lingaas og 

Rønningen (1991)  analyserte data fra 70 besetninger i perioden 1984 til 1986 fant 

tilsvarende høyere frekvenser i sommermånedene, men det var generelt høyere 

frekvens av MMA  (16.5% - 18.5%) enn i denne undersøkelsen.   

 

Genetiske parametere 
Arvegradene for GRF1 og GRF2 var henholdsvis 3.7% og 4.4% (tabell 1). 

 

Tabell 1. Genetiske parametere beregnet med lineær modell (LM) for grisningsfeber i 

første kull (GRF1) og etter første kull (GRF2).  

 GRF1 GRF2 GRF1-GRF2 

Varians dyr 0.0019 0.0029  

Varians rest 0.0494 0.0637  

Korrelasjon   0.76 

Arvegrad, % 3.7 4.4  

 

Den genetisk korrelasjonen mellom de to egenskapene var 0.76 og de to 

egenskapene kan betraktes som to forskjellige egenskaper. 

Tabell 2 viser genetiske parametere analysert med en GLMM modell, og 

arvegradene var 9.1% og 9.2% for henholsvis GRF1 og GRF2. Den genetiske 



korrelasjonen mellom de to egenskapene var 0.81. Variansene, arvegradene og 

korrelasjonen mellom de to egenskapene var høyere ved bruk av en GLMM 

modell enn med en LM modell. Resultatene ved bruk av en GLMM modell er på 

en annen skala og kan ikke sammenliknes direkte med resultatene i tabell 1 hvor 

det er brukt en LM modell. 

 
Tabell 2. Genetiske parametere beregnet med generalisert mikset modell (GLMM) for 

grisningsfeber i første kull (GRF1) og etter første kull (GRF2)  

 GRF1 GRF2 GRF1-GRF2 

Varians dyr 0.1006 0.1019  

Varians rest 1.0 1.0  

Korrelasjon   0.81 

Arvegrad, % 9.1 9.2  

 

Korrelasjonene mellom avlsverdiene beregnet med LM-modellen og GLM-

modellen var 0.97. Da dyra ble  rangert ut ifra  deres avlsverdi beregnet med de to 

modellene ble også korrelasjonen mellom de to rangeringen  0.97. 
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Figur 2. Lineær modell (LM) , plot avsverdier hos første kulls purket beregnet med fullt 

datasett og avlsverdier beregnet med redusert datasett.  

 

For å teste hvor gode modellene var til å predikere framtidige avlsverdier ble 

avlsverdiene også beregnet på et redusert datasett. Alle fenotyper for grisinger i 

2009 (18.4%) ble slettet, men dyra var fortsatt med i slektskapsfila slik at det ble 

beregnet avlsverdier for disse dyra på grunnlag av slektskap. Regresjonen av 

avlsverdiene beregnet for GRF1 med LM modell fra fullt datasett på redusert 

datasett var 0.96 (Figur 2) og korrelasjonen mellom avlsverdiene beregnet med 

fullt datasett og redusert datasett var 0.75. For GRF2 med samme  modell og  
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Figur 3. Generalisert mikset lineær modell, plot avsverdier hos første kulls purket beregnet 

med fullt datasett og avlsverdier beregnet med redusert datasett. Lineær modell 

 

 

datasett  var regresjonen for avlsverdiene  0.90 og korrelasjonen mellom 

avlsverdiene 0.69. Med GLMM-modellen for GRF1 var regresjonen mellom av 

avlsverdiene med fullt datasett og redusert datasett 0.93 (Figur 3) og korrelasjonen 

mellom avlsverdier beregnet på fullt datasett og redusert datasett 0.72. og 

tilsvarende for GRF2 var regresjonen 0.89 og korrelasjonen 0.67. 

Spesielt for GRF1 var regresjonene av avlsverdiene med fullt datasett og redusert 

datasett forholdsvis høy både for LM- og GLMM modell (henholdsvis 0.96 og 

0.93). For eldre purker var regresjonene for begge modellene lavere, og flere 

modeller burde testes ut for å få en bedre måte å beregne avlsverdiene for denne 

egenskapen.  Denne undersøkelsen viser at LM-modellen var litt bedre og mer 

robust enn GLMM modellen til å predikere framtidige avlsverdier. 
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