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Innledning 

I 2011 ble over 5200 norske purker utrangert som følge av problemer med bein/eksteriør. 
Osteokondrose påstås å være en av hovedgrunnene til at halthet/beinlidelser oppstår 
(Grøndalen 1974, Reiland 1978).  Når grisungene fødes består knokkelendene på skjelettet av 
brusk. I løpet av en intensiv tilvekstfase skal både skjelett og muskler vokse til 
voksenstørrelse. Det er i vekstplatene i enden av knoklene at lengdeveksten i hovedsak skjer.  
I endene av knoklene der leddene utformes skjer det også vekst. I den vekstbrusken som 
senere går over til bein og utformer leddene skjer det lokal død av brusken som er starten på 
det vi kaller osteokondrose.  I 1939 beskrev Thomasen en høy frekvens av lesjoner i ledd og 
knoker hos gris. På 1970-tallet jobbet Reiland og Grøndalen videre med lidelsen. Både deres, 
og senere forskning knytter osteokondrose opp mot mangelfull blodgjennomstrømning i 
vekstbrusken. Manglende blodgjennomstrømning vil igjen føre til manglende dannelse av 
beinsubstans. 
 I 1939 beskrev Thomasen en høy frekvens av lesjoner i ledd og knoker hos gris. På 1970-
tallet jobbet Reiland og Grøndalen videre med lidelsen. Både deres, og senere forskning 
knytter osteokondrose opp mot mangelfull blodgjennomstrømning i vekstbrusken. Manglende 
blodgjennomstrømning vil igjen føre til manglende dannelse av beinsubstans. Osteokondrose 
er blitt ganske alvorlig når den kan sees på bruskoverflaten, da vil den kunne sees som furer i 
den hvit/blålige leddbrusken. I uttalte tilfeller vil bein/bruskbiter ha løsnet og falt av (grad 4 
og grad 5). De flyter da som fragmenter i leddvæsken (stein i girboksen).  De første trinnene i 
utviklingen av osteokondrose kan reverseres (grad 1 til grad 3). Dette betyr at en lesjon kan 
«gro til» og forsvinne, eller den kan forverre seg og utvikle seg til løse fragmenter i leddet. 
Norsvin hadde egenskapen som avlsmålegenskap fram til 2008 da søskentesten ble lagt ned. 
Registreringen ble den gang gjort ved å sage leddoverflaten på lårbein og overarmsbein i 
skiver og gradere disse skivene.  Etter 2008 har Norsvin CT-scannet alle testede råner når de 
forlater test. Disse CT-bildene lagres i en database. Det siste året har Norsvin jobbet med å 
utvikle en registreringsmetode for osteokondrose basert på CT-bilder. På CT-bildene kan vi se 
endringer i beinvevet i leddflaten, men ikke leddbrusken (se Figur 1: 3D modell av 
bakkneledd). Målet med denne studien var å se om data fra CT-scanningen kunne brukes til å 
registrere osteokondrose og om egenskapen var egnet til implementering i avlsporgrammet. 
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Figur 1: 3D modell av bak-kneledd. Synlige lesjoner på leddoverflaten både på mediale og laterale kondyle. 

Brusken er ikke synlig på CT-bildene, dermed er det lite trolig at disse lesjonene ville være synlige ved en 

makroskopisk inspeksjon av leddoverflaten (post mortem).  

 
Material og metode 

Egenskapen osteokondrose målt ved hjelp av CT (OCmCT) ble bedømt basert på en 
registeringsskala der dyr får ulik lesjonsgrad avhengig av graden av forandringer i 
underliggende beinvev.  Registreringsskalaen går fra 0 til 5, der 0 er normal og 5 er store 
skader på hele leddoverflaten (se figur 2). I studien ble 1449 råner bedømt av samme person. 
Rånene ble valgt ut fra Norsvins bildedatabase ut i fra et ønske om å ha en spredning over år 
(2009-2012) og unngå å ha med helsøsken. Utover dette var utvelgelsen av dyr til studiet 
tilfeldig. Hver råne ble bedømt for OCmCT på fire ledd; albueleddet (humerus-radius/ulna) og 
bak-kneleddet (femur-tibia/fibula).  Laterale og mediale kondyle (knokkelhode) på både høyre 
og venstre side av grisen ble bedømt, totalt 8 posisjoner for hvert dyr. Hver posisjon ble 
bedømt på en skala fra 0 til 5. I tillegg ble totalsummen for hvert dyr beregnet (OCT).  
 
For beregning av genetiske parametere ble programmet DMU benyttet. Det ble valgt å 
behandle alle de ni egenskapene som lineære da dette forenkler implementering i 
avlsverdiberegningene. Effektene i den statistiske modellen er: registreringsdato, mors kullnr, 
besetning*år, binge i rånetest og dyr.  
 

jannbr
Typewritten Text
138

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013



  
Figur 2: Registreringsskala for osteokondrose målt ved hjelp av CT. Alle bildene er fra distale ende av humerus. 

Verdien 0 betyr ingen lesjon, verdien 1 betyr minimal lesjon, verdien 2 betyr moderat lesjon, verdien 3 betyr 

betydelig lesjon, verdien 4 betyr lite løst beinfragment (dissekans) mens verdien 5 ville vært stort løst 

beinfragment. Dette så vi ikke i vårt dyremateriale. 

 

 
Resultater 

Figur 3 viser frekvens av OCmCT for tre av de åtte ulike posisjonene på dyret, samt for 
summen av OCmCT for de åtte posisjonene. Bak-kne leddet (Medialt på femur) er mest utsatt 
for forandringer forenlig med osteokondrose. Likevel var det få griser med alvorlige lesjoner; 
verdiene 0 og 1 sto for nesten 85 % eller høyere for alle posisjoner.  
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Figur 3. Frekvens av OCmCT for de tre av de åtte posisjonene, samt for totalsum for alle åtte posisjoner (OCT) 

HRM= humerus høyre medial, FRM=femur høyre medial, FRL=femur høyre lateral, FLL=femur venstre lateral. 

Verdien 0 betyr ingen lesjon, verdien 1 betyr minimal lesjon, verdien 2 betyr moderat lesjon, verdien 3 betyr 

betydelig lesjon, verdien 4 betyr lite løst beinfragment (dissekans) mens verdien 5 ville vært stort løst 

beinfragment. Dette så vi ikke i vårt dyremateriale. 

 
 
Arvegrader og genetiske korrelasjoner er presentert i tabell 1. Bare et fåtall av korrelasjonene 
var signifikant forskjellige fra 0, men til gjengjeld var disse høye og positive.  
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Tabell 1: Arvegrader og genetiske korrelasjoner for de ulike posisjonene samt for summen av 

Osteochondrose registrert med hjelp av CT. Bare korrelasjoner signifikant forskjellig fra 0 er 

presentert. Ikke-signifikante korrelasjoner er angitt med N.S. 

 Arvegrad OCT HRM HLM FRM FRL FLM FLL 

OCT 0,31 -- 0,94  0,92  N.S. 0,61 0,84  N.S. 
HRM 0,21  -- 0,96 N.S. N.S. N.S. N.S. 
HLM 0,17   -- N.S. N.S. N.S. N.S. 
FRM 0,09    -- N.S. N.S. N.S. 
FRL 0,14     -- N.S. N.S. 
FLM 0,08      -- N.S. 
FLL 0,06       -- 

 
 
Konklusjon 

Arvegradene for OCmCT på de ulike posisjonene og på OCT, samt genetiske korrelasjoner 
mellom disse egenskapene tilsier at CT kan benyttes for å registrere osteokondrose på levende 
dyr. Egenskapen OCT ble valgt på grunn av at denne hadde høyest arvegrad samt at de høye 
korrelasjonene til de andre posisjonene tilsier at dersom man avler for lavere OCT hos gris vil 
osteokondrose på alle posisjoner reduseres.  
På grunn av sammenhengen mellom osteokondrose og halthet/beinlidelser har Norsvin valgt å 
inkludere denne egenskapen i sitt avlsmål hos både landsvin og duroc. Ved å inkludere 
egenskapen i avlsmålet ønsker Norsvin på en faglig og målrettet måte å avle for at frekvensen 
av osteokondrose hos slaktegris og purker skal bli redusert.  Dette vil føre kunne føre til bedre 
dyrevelferd, bedret økonomi for produsenten, forbedret omdømme til næringa hos opinionen 
og ikke minst bedre bærekraft for miljøet.  
 
 
Referanser  

Grøndalen T 1974. Osteochondrosis and arthrosis in pigs. I. Incidence in animals up to 120 kg live weight. Acta 

Veterinaria Scandinavica 15, 1-25. 

 

Grøndalen T 1974. Osteochondrosis and arthrosis in pigs. III. A comparison of the incidence in young animals 

of the Norwegian Landrace and Yorkshire breeds. Acta Veterinaria Scandinavica 15, 43-52. 

 

Reiland S 1978. Pathology of so-called leg weakness in the pig. Acta Radiologica Supplementum 358, 23-44. 

 

Thomasen E 1939. Calvé-Perthes-like changes in the head of the humerus in swine. Acta orthopaedica 

scandinavica 10, 331. 

  

jannbr
Typewritten Text
141

jannbr
Typewritten Text
Husdyrforsøksmøtet 2013




