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Innledning 

Kvalitetssæd er essensielt for svineprodusentenes lønnsomhet i smågrisproduksjonen, men 
seleksjon av råner har tradisjonelt fokusert hovedsakelig på økonomisk viktige egenskaper og 
purkefruktbarhet. Feltfruktbarhet målt som både drektighetsprosent og kullstørrelse har 
sammenheng med hvilken råne som blir benyttet. Det er imidlertid uklart hvordan forskjeller i 
sædkvalitetsparametere hos seminråner kan forklare variasjon i fertilitet hos purker i felt. 
Foreløpig finnes det ikke enkeltregistreringer på hanndyr som korrelerer bra med 
drektighetsprosent eller kullstørrelse. Tradisjonelt har manuell mikroskopering blitt brukt for 
å evaluere motilitet og morfologi på sædcellene, men denne metoden er både subjektiv og lite 
effektiv (Flowers, 1997).  
 
Det finnes objektive målemetoder for å evaluere sædkvalitet, blant annet ved hjelp av 
flowcytometri. En av parameterne som kan måles på flow er DNA-integriteten til sædcellene 
(Graham, 2001). DNA-integritet er graden av DNA-pakking i sæd, og dårlig pakking 
(fragmentert DNA) kan forårsake DNA-skade. DNA-integritet defineres som prosentandel 
spermier i en prøve som har fragmentert DNA, uttrykt som DNA fragmenteringsindex (% 
DFI). % DFI er vist å være negativt korrelert til antall levendefødte grisunger i norsk landsvin 
og duroc (Fransplass, 2012), hvilket også støttes av studier i andre raser (f.eks. Didion et al., 
2009). I tillegg til dette har nyere internasjonale studier vist ufordelaktige genetiske 
korrelasjoner mellom sædkvalitet og viktige produksjonsegenskaper som tilvekst og 
muskeldybde (f.eks. Safranski, 2008). Årsaken til dette er ikke kjent, men dersom det er en 
genetisk kobling mellom gener lokalisert i nærheten av hverandre på genomet må dette 
kartlegges. Økt kunnskap om rånefruktbarhet er derfor viktig for å forbedre og sikre gode 
reproduksjonsegenskaper også i framtiden, og forbedret dokumentasjon på sædkvalitet vil 
dessuten styrke Norsvins konkurranseevne internasjonalt.  
 
Bruk av genominformasjon kan være svært nyttig for genetisk framgang på sædkvalitet siden 
registreringer av sædparametre gjøres sent i livet og siden det også er nødvendig å selektere 
for fruktbarhetsparametere tilknyttet purka. Flowcytometri er dessuten både tidkrevende og 
dyrt og per i dag ikke implementerbart i rutinemessig drift. Genomstudier som 
transkriptomsekvensering bruker ny sekvenseringsteknologi til å sekvensere cDNA fra alt 
RNA-et i en prøve. Med denne teknologien behøves det ingen forkunnskap om spesifikke 
gener, og ekspresjonsnivået kvantifiseres ved å telle antall sekvenser av de ulike genene som 
kartlegges til den publiserte grisesekvensen. Grisegenomet har nylig blitt ferdig sekvensert 
(Groenen, M. et al., 2012) og muliggjør nå bruk av denne teknologien også på gris.  
 
Formålet med denne studien er å bruke transkriptomsekvensering til å undersøke hvordan ulik 
sædkvalitet målt ved % DFI er reflektert i genekspresjonsforskjeller i testikkel hos norsk 
landsvin.  
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Materiale og metoder 
 
 
Totalt 330 seminråner har blitt analysert for % DFI så langt. Dyrene ble fôret opp under like 
forhold på Norsvins råneteststasjon før de ble brukt som seminråner på seminstasjonen og 
deretter slaktet ved gjennomsnittlig 332 dagers alder (+/-105). Sædprøver ble tatt ut i perioden 
2010-2012 og DFI-analysene ble gjort ved bruk av Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) 
på flowcytometri, ved Høgskolen i Hedmark (Hamar). Testikkelprøver ble tatt på slaktelinja 
og umiddelbart lagt på flytende nitrogen før lagring på -80°C i BioBankAS. Åtte 
landsvinråner med ekstremt høye/lave verdier for DFI ble valgt ut i dette studiet, fire med god 
DFI (gjennomsnittlig 1.37%) og fire med dårlig (6.84%). RNA ble ekstrahert ved bruk av 
TissueLyser (Qiagen, CA, USA) og RNeasy midi kit (Qiagen, CA, USA), og RNA-kvantitet 
og – kvalitet ble sjekket ved hjelp av NanoDrop ND-1000 Spektrofotometer (NanoDrop, DE, 
USA) og 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, CA, USA). Sekvenseringen ble gjort ved 
bruk av Illuminateknologi ved Norwegian Sequencing Centre (www.sequencing.uio.no), en 
nasjonal teknologiplattform ved Universitetet i Oslo støttet av programmene «Functional 
Genomics» og «Infrastructure» av Norges Forskningsråd og Helse Sørøst. Software-
programmet TopHat ble brukt for å kartlegge data til grisegenomet (Trapnell et al., 2009), 
mens HTSeq (Anders, 2010) ble benyttet for å telle antall sekvensbiter kartlagt til gener. 
Transkriptomdata ble kvalitetssjekket og normalisert før ekspresjonsforskjeller ble beregnet 
mellom høy og lav gruppe ved bruk av R-pakken egdeR (Robinson et al., 2010).  
 
 
Resultater og diskusjon 
 
Målet med dette studiet var å identifisere genekspresjonsforskjeller i testikkelprøver fra råner 
med høy og lav DNA-fragmenteringsindex (% DFI).  
 
Hver av de åtte prøvene ga 73-83 millioner 50 bp-sekvensfragmenter. Ca. 75 % av disse 
kunne kartlegges til grisegenomet versjon 10.2.68 (Tabell 1). Sekvensbitene ble kartlagt til 
19.334 ulike gener og 110 av disse genene var signifikant forskjellig uttrykt (5 % FDR) (Figur 
1). Totalt 90 gener var nedregulert i prøver med dårlig % DFI sammenlignet med god % DFI, 
mens 20 gener var oppregulert.  
 
Flere av de signifikante genene har tidligere vist seg å være involvert i egenskaper som 
fertilitet og sædkvalitet hos gris eller andre arter, hvilket bekrefter at dette kan være 
interessante gener også relatert til % DFI. Det tyder også på at vi til tross for bare åtte dyr har 
tilstrekkelig store kontraster i egenskapen. Ett av genene som var nedregulert hos gruppa med 
dårlig % DFI var Carnitine O-palmitoyltransferase I (CPT1A). Dette genet har tidligere vist 
seg å være assosiert med totalt antatt fødte og antall levendefødte i blant annet en landsvin-
populasjon (USA) (Mote et al., 2009). Denne assosiasjonen ble funnet ved å analysere 
variantene av en enkeltmutasjon (SNP) i genet, og det vil være interessant å se om denne eller 
andre SNPer viser samme assosiasjon i våre populasjoner. En av fordelene med 
transkripsjonssekvensering er at man enkelt kan identifisere sekvensvariasjoner, som SNPer, i 
gener ved å sammenligne sekvensene med referansesekvens og mellom gruppene av 
ekstremer. Hvis SNPene viser seg å være en funksjonell mutasjon eller nært koblet til 
mutasjonen kan de brukes direkte som seleksjonsverktøy i avlsarbeidet. 
 

http://www.sequencing.uio.no/
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Mange av sekvensene ble kartlagt til foreløpige ukjente gener og disse vil bli analysert opp 
mot andre arter for å se etter mulig funksjon av genene. Etterhvert som grisesekvensen blir 
bedre annotert, dvs. etter hvert som mer biologisk informasjon (f.eks. gener) blir identifisert 
og plassert på sekvensen, kan resultatene oppdateres.  
 
 
 
Tabell 1. Sammendrag av sekvenseringsdata.Mill. #reads er antall millioner sekvenseringsfragmenter. 

Dyr Mill. #reads %kartlagt  
Lav1 76,7             74,8  
Lav2 76,1             74,3  
Lav3 
Lav4 
Høy1 
Høy2 
Høy3 
Høy4 

75,1 
83,2 
72,5 
78,3 
79,9 
73,1 

            75,4 
            73,8 
            73,5 
            75,1 
            75,2 
            74,1 

 

 
 

 
 

Figur 1. Fold change er plottet mot gjennomsnittlig count size (LogCPM (log counts-per-million) vs LogFC (log 

fold change)). Dette viser opp- og nedregulerte gener, signifikante gener er i rødt og den blå streken indikerer 2 

ganger opp/nedregulering. 

 
 

jannbr
Typewritten Text
119

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



Konklusjon 

Transkriptomsekvensering ved bruk av ny og effektiv sekvenseringsteknologi identifiserte 
flere differensielt uttrykte gener hos griser med god kontra dårlig DNA fragmenteringsindex 
(% DFI). Flere dyr vil bli lagt til forsøket for å bedre styrken på analysene, og i tillegg vil et 
utvalg differensielt uttrykte gener bekreftes med en annen metode. Funnene i dette studiet 
hjelper oss med å forstå hvordan genekspresjon henger sammen med sædkvalitet målt ved % 
DFI, som igjen har sammenheng med kullstørrelse, en økonomisk viktig egenskap. Det kan 
også være aktuelt å analysere andre typer sædkvalitetsparametre, men dette avhenger av evt. 
assosiasjon til feltfertilitet samt at egenskapen har tilstrekkelig store kontraster. Videre 
analyser for å identifisere funksjonelle SNPer vil hjelpe oss med å finne gode genetiske 
markører til bruk i seleksjon for bedre sædkvalitet hos gris. 
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