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Bakgrunn 

Bogsår er trolig et av de største dyrevelferdsproblemene hos purker i norsk svineproduksjon 
(Baustad et al 2007). Gris har en prominerende beinstruktur på skulderbladskammen, Tuber 

spina scapula (TSS). Denne gjør vevet over svært utsatt for trykk. Utgangspunktet for 
utvikling av bogsår er trykk mot huden som fører til hypoksi/iskemi og dermed nekrose (Lund 
et al 2003). Hos gris er det vist at et utvendig trykk mot et knokkelfremspring fører til et tre til 
fem ganger så høyt trykk i vevet innvendig nær knokkelfremspringet som på huden over (Le 
et al 1984). Det er funnet flere risikofaktorer for utvikling av bogsår, som først og fremst 
oppstår hos purker i laktasjon. Dårlig hold før grising, dårlig hold etter grising, vekttap i 
laktasjonen og arr etter tidligere bogsår er noen angitte risikofaktorer (Kaiser et al 2007, 
Zurbrigg 2006, Havn et al 2004, Rosendal et al 2004, Davies et al 1996).  
 

Hensikten med denne undersøkelsen var å finne ut om økt prominering av TSS gav større 
sannsynlighet for utvikling av bogsår, og dermed vurdere prominering av TSS som en 
indikator på risiko for utvikling av bogsår hos purke.  

 

Materiale og metode 

To puljer, hver med 50 Landsvin -Yorkshire purker, i en smågrisproduserende satellitt på 
Østlandet ble benyttet i studien. Undersøkelsen ble utført som en del av en studie der effekten 
skulderputer har på forebygging av bogsår hos purker ble undersøkt. Halvparten av purkene 
fikk skulderpute og halvparten var kontroller uten pute. Bare tall fra purkene uten skulderpute 
ble brukt i beregningene av prominering av TSS og sammenhengen med bogsårgrad. 
Bogsårgrad og prominering av TSS hos purkene ble registrert ved fire tidspunkter: før grising, 
omkring en og tre uker etter grising og ved avvenning. Bogsårgradene ble registrert etter 
Helsetjenesten for svin sin graderingsskala for bogsår (Helsetjenesten for svin 2012).  
 
Prominering av TSS i forhold til omkringliggende vev ble målt på begge bøgene. Dette ble 
gjort ved å plassere en sylinder over bogen med TSS i sentrum, og avstanden mellom toppen 
av TSS og toppen av sylinderen ble målt. Sylinderen var åpen i begge ender, den var 6,0 cm 
høy og hadde en indre diameter på 11,3 cm. Den målte avstanden fra TSS og opp til toppen av 
sylinderen ble trukket fra høyden på sylinderen, slik at en fikk et mål på hvor mye TSS 
prominerte over resten av bogen. For å standardisere målingene mest mulig, ble de utført 
mens purkene stod med trynet rett fram og 0 - 20 cm over gulvet.  
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De statistiske beregningene og annen behandling av data ble gjort i Microsoft Excel 2010.  
Det er gjort beregninger av gjennomsnitt med 95 % konfidensintervaller og brukt tosidig 
Student`s t-test med et signifikansnivå på 0,05.  

 

Resultat 

Både promineringen av TSS og bogsårgraden økte utover i laktasjonen (Tabell 1). 
Promineringen av TSS økte fra ÷4,0 mm i gjennomsnitt før grising, til 1,9 mm i gjennomsnitt 
ved avvenning. Gjennomsnittlig bogsårgrad økte fra 0,0 før grising til 0,8 ved avvenning. 
 
Tabell 1: Prominering av TSS og bogsårgrad før grising, i laktasjonsperioden og ved avvenning 

 

 Gjennomsnittlig prominering av TSS i mm  

(95 % KI) 

Gjennomsnittlig bogsårgrad  

(95 % KI) 

Før grising  ÷4,0 (÷4,8- ÷3,2) 0,0 (0,0-0,1) 
En uke etter grising ÷2,2 (÷2,9- ÷1,5) 0,5 (0,4-0,7) 
Tre uker etter grising 1,0 (0,2-1,8) 0,6 (0,5-0,8) 
Ved avvenning 1,9 (1,1-2,7) 0,8 (0,6-1,0) 
 
Skuldre uten bogsår hadde en gjennomsnittlig prominering på ÷1,9 mm, som er signifikant 
forskjellig fra skuldre med bogsårgrad 1 som i gjennomsnitt hadde en prominering på 0,9 mm. 
Gjennomsnittlig prominering ved bogsårgrad 2 og 3 er signifikant forskjellige fra 
promineringen av TSS ved grad 1, men promineringen ved grad 3 er ikke signifikant 
forskjellig fra promineringen ved grad 2 (Tabell 2). To skuldre med grad 4 hadde prominering 
på henholdsvis 2 mm og ÷3 mm og to skuldre med grad 4 ble ikke målt av hensyn til 
dyrevelferd. Angivelse av prominering av TSS er derfor usikker for denne gruppa.    
 
Tabell 2: Gjennomsnittlig prominering av TSS på skuldre med ulike bogsårgrader. 

 

Bogsårgrad Gjennomsnittlig prominering av TSS i mm (95 % KI) 

Bogsårgrad 0 ÷1,9 (÷2,5- ÷1,4) 
Bogsårgrad 1 0,9 (0,2-1,6) 
Bogsårgrad 2 4,1 (1,4-6,7) 
Bogsårgrad 3 6,6 (2,4-10,9) 
 

 
Diskusjon og konklusjon 

Det ble funnet økt prominering av TSS ved økt bogsårgrad. Når TSS blir mer fremtredende og 
mindre polstret blir vevet over TSS utsatt for en større trykkbelastning og mer utsatt for 
bogsår.  
 
I en svensk studie der høyden på TSS ble målt på slakta purker ble det funnet at høyden på 
TSS var forskjellig på skuldre med og uten bogsår, men ikke funnet statistisk signifikant. Ved 
måling av høyden på TSS inngikk også bløtdelsvevet som lå over denne (Billstrøm 2007). Da 
et tykkere lag bløtdelsvev over TSS beskytter mot bogsår (Davies et al 1997), og bidrar til at 
høyden på TSS målt her blir høyere enn reelt, kan dette ha bidratt til å motvirke en eventuell 
signifikant forskjell på høyden av TSS på skuldre med og uten bogsår (Billstrøm 2007). 
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Unntaket fra økende prominering ved økende bogsårgrad er at promineringen kan være 
negativ ved den alvorligste bogsårgraden. Bogsåret vil ikke ligge rett over TSS når purka står, 
fordi TSS da forflytter seg ca. 5 cm dorsocaudalt for såret. Dette gjør at når hovne sår er 
utviklet, vil en få en negativ prominering ved målingen i stedet for positiv slik den oftest er i 
virkeligheten. Dette indikerer at denne målingen ikke fungerer like bra når alvorlige og hovne 
bogsår først er utviklet. Målingene av hvor mye TSS prominerer er ikke helt presise. 
Promineringen varierer med stillingen på hodet og forbeina til purka under registreringen. 
Dette kan det tas høyde for ved å standardisere målingen mest mulig som beskrevet tidligere.  

Måling av hvor mye TSS prominerer kan være en av flere viktige indikatorer for å vurdere 
hvilke purker som er i fare for å utvikle bogsår, og som dermed bør få trykkavlastning med 
bogpute og ekstra godt tilsyn for forebygging.  Måling lar seg lett gjennomføre med enkelt 
måleutstyr, eller ved palpasjon av bogen og TSS.  
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