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Introduksjon 

For å komponere et fôr som dekker næringsbehovet til en hund er det viktig å kjenne til 
råvarenes næringsinnhold og hvor stor grad disse næringsstoffene blir fordøyd. Hos enmagede 
dyr foregår størsteparten av proteinfordøyelsen og aminosyreabsorpsjonen i tynntarmen. 
Protein og aminosyrer som passerer tynntarmen og kommer til tykktarmen (colon) og videre 
til endetarm har usikker utnyttelse. Forsøk med hund har vist at proteinfordøyelighet mål som 
fecal apparent fordøyelighet er 8,5 % høyere enn ileal fordøyelighet målt ved enden av 
tynntarmen (Hendriks og Sritharan, 2002). Fecal fordøyelighet overestimerer altså 
proteintilførselen i forhold til ileal fordøyelighet. For fordøyelighet av enkelt aminosyrer var 
forskjellen mellom de to metodene varierende noe som tyder på at fermenteringen i colon 
endrer aminosyresammensetningen. For å måle ileal fordøyelighet er det nødvendig å samle 
tarminnhold ved hjelp av tynntarmsfistel. Metoden er kostbar og etisk betenkelig. Mink har 
vært brukt som modell for hund i flere studier og viser god korrelasjon til fecal 
fordøyelighetsverdier hos hund, men den er ofte noe lavere hos mink (Ahlstrøm og Skrede, 
1998, Vhile et al. 2005). Det har derfor blitt spekulert i om minkfordøyelighet var lik ileal 
fordøyelighet hund. Hvis det var slik vil minkfordøyelighetsverdier gi en meget presis og 
enkel vurdering av proteinfordøyelighet for hund. Vi ønsket derfor å undersøke om total fecal 
proteinfordøyelighet hos mink var lik ileal hos hund. I tillegg ble tarminnhold fra første del av 
colon samlet for å sammenligne proteinfordøyelighet fra dette oppsamlingspunktet med de 
øvrige målestedene hos hund og mink.         
 
 
Materiale og metoder 

 
Fôrtyper 

Tre ekstrudert tørrfôr tilsatt ulik hovedproteinråvare produsert ved Fôrtek, Senter for 
husdyrforsøk , Ås ble brukt som forsøksfôr. De tre proteinråvarene (lammemel, Norsk 
Protein, Ingeberg, Norge, fjørfemel, Gepro, Diepholz, Tyskland, LT fiskemel, Norsildmel, 
Bergen, Norge) ble valgt på grunn av forskjell i proteinfordøyelighet bestemt i tidligere forsøk 
med mink. Kjemisk innhold i råvarene er vist i Ahlstrøm et al .(2013). De øvrige 
ingrediensene var hvete, mais, ris, fjørfefett, lakseolje, mineral og vitaminer. Fôrene ble tilsatt 
0,01% yttriumoksid som markør for å bestemme fordøyelighet. Tørrstoff, protein (N*6,25), 
fett, karbohydrater og aske utgjorde henholdsvis 92, 26, 20, 34-40, og 7-13 % i fôrene..     
     
Forsøksdyr  

En gruppe på 12 hunder (Alaska huskier, 7 hanner og 5 tisper, 2-13 år, 17-26 kg) som allerede 
var bestemt for avlivning av eierne ble brukt i forsøket. Hundene ble delt inn i tre grupper av 
fire hvor hver av gruppene fikk en av de tre fôrtypene. Oppstallingen var utendørs i rekker og 
hundene var lenket i fire meter lenker til hvert sitt hus uten mulighet for å få tak i annet fôr. 
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Hundene hadde fri tilgang på drikkevann. Fôrtildelingen ble justert til å dekke energibehovet 
til vedlikehold (520 kJ/kg kroppsvekt 0,75/dag ).  Hundene ble fôret en gang om dagen og fôret 
ble spist i løpet av kort tid. Forsøket varte i 10 dager. På dag sju ble feces fra hver hund 
samlet og fryselagret.  På dag 10, (2-4 timer etter siste fôring og 11-13 timer etter nest siste 
fôring) ble hundene avlivet av veterinær i et rom i en nærliggende bygning. Tarminnhold fra 
siste del av ileum og fra colon tatt ut og lagt i plastbeholdere som umiddelbart ble nedkjølt i 
flytende nitrogen. Prøvene av feces og fra tarm ble brukt til å bestemme fordøyelighet.   

Det ble brukt fire minkhanner på hver av fôrtypene. Protokoll for bestemmelse av 
minkfordøyelighet er beskrevet i Ahlstrøm et al. (2013). 
   
Apparent protein fordøyelighet i ble bestemt ved denne formelen (%): 
Fordøyelighet (%) = (((protein i fôr/yttrium i fôr) – (protein i feces/yttrium i feces)) /(protein i 
fôr/yttrium i fôr)))*100 
 

Forskjeller i proteinfordøyelighet ble testet statistisk ved hjelp av variansanalyse. Nivå for 
signifikant forskjell mellom råvarer ble satt til P<0.05.  
 

Resultater og diskusjon  

Resultatene viste effekt av proteinkilde på proteinfordøyelighet (Tabell 1). Dette var forventet 
fordi proteinråvarene var undersøkt tidligere i standardiserte forsøk med mink (Ahlstrøm et al. 
2013). Fecal proteinfordøyelighet hos hund var signifikant høyere enn for mink, mens 
colonverdiene og ilealverdiene i de fleste tilfeller var lik fecale minkverdier. De fekale 
verdiene hos hund var signifikant høyere enn de ileale og dette er vist tidligere med fistulerte 
hunder (Muir et al. 1996, Murray et al. 1998) og hos hunder ved bruk av tilsvarende metode 
som i vårt forsøk (Hendriks og Sritharan, 2002).  En viktig observasjon å legge merke til var 
at forskjellen i fecale fordøyelighetsverdier sammenlignet med ileale verdier økte med lavere 
fecal fordøyelighet. For de tre proteinråvarene lammemel, fjørefemel og fiskemel var 
forskjellen mellom fecale og ileale verdier henholdsvis 11,4, 9,0 og 6,2 %. Dette viser at hvis 
en legger fecale verdier til grunn for proteintilførselen vil en generelt overestimere tilførselen 
og at denne overestimeringen er høyest for proteinråvarer med lav fecal fordøyelighet. 
Årsaken til dette kan forklares ut fra at en større del protein og nitrogenforbindelser kommer 
ufordøyd til colon ved bruk av proteinråvarer med lav ileal fordøyelighet enn for de med høy 
som for eksempel fiskemel i vårt forsøk.    
 
Fordøyelighetsverdier målt i colon plasserte seg mellom fecale og ileale verdier. Dette var 
forventet siden en må regne med at omdanning av protein til flyktige nitrogen forbindelser 
øker lengre bak i tarmen. Det finnes ingen lignende undersøkelser for absorpsjon av protein i 
colon hos hund, bortsett fra en studie av Robinson et al. (1973) som undersøkte transport av 
aminosyrer gjennom vevsprøver av mucosa fra colon. Studien viste at det var en transporten 
av aminosyrer gjennom mucosa, men at den var mye lavere enn målt med mucosa fra ileum. 
Når en tar hensyn til den begrensede mengden protein som kommer til colon kan en regne 
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med at absorpsjon av aminosyrer kvantitativt sett er liten i dette tarmavsnittet. Våre målinger 
av proteinfordøyelighet i colon var stort sett signifikant høyere enn ileal målingene. Forløpige 
resultater viste at dette også gjaldt aminosyrefordøyelighetene (ikke presentert).  Det er derfor 
uklart om aminosyrene virkelig blir absorbert eller at det skyldes fermenteringen i colon som 
omdanner aminosyrene til andre nitrogenforbindelser.                    
       
       
Tabell 1.Proteinfordøyelighet hos hund og mink  (%). Ulike bokstaver innen rad indikerer signfikante forskjeller 

 Hund Mink St.feil P-verdi P-verdi 

 Fecal Colon Ileal Fecal  Metode Protein 

kilde 
Alle fôrtypene 83.5a 78.5b 74.4c 77.8b 0.87 0.001 0.001 
Lammemel 77.7a 69.4b 66.3b 70.8b 1.99 0.01  
Fjørfemel 84.1a 79.8b 75.1c 77.3bc 1.21 0.001  
Fiskemel 88.8a 86.6abc 81.9d 85.5c 0.81 0.006  
        
 
Hendriks og Sritharan (2002) fant mindre forskjell i fordøyelighet målt fecalt og i ileum for 
aminosyrenitrogen enn for råprotein (N*6,25). De fant også at for metionin var 
fordøyeligheten lavere målt fekalt enn i ileum. Dette tyder på at fermenteringen har ført til at 
aminosyresammensetningen i tarminnholdet har endret seg. Foreløpige resultater viser at 
aminosyrefordøyelighetene generelt var noe høyere enn for protein målt som N*6,25 
uavhengig av målested.      
 

Konklusjon 

Fecale proteinfordøyelighetsverdier overestimerer proteinabsorpsjon hos hund. Verdier målt i 
ileum eller colon er mer korrekte og lavere enn de fekale. Forskjellen øker når proteinkilden 
har lav fordøyelighet. Mink fordøyelighet (fekal) er en god modell for fordøyelighetsverdier 
målt i ileum og colon hos hund.     
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