
 

 

1 Blodprøvetest av Hampshireråner       september 2016 

ScanPig har i tidligere nyhetsbrev i desember 2015 orientert om forbedret sædkvalitet, og sikkerhet 

på Hampshiresæd og vil i dette brevet orientere om ny test av alle Hampshireråner for mulig bærer 

av en såkalt «Resiprok translokasjon» (RT) 

Arvemassen består av kromosomer organisert parvis. For grisens vedkommende har den 38 

kromosomer og 2 kjønnskromosomer. 

I enkelte og sjeldne tilfeller har et kromosomstykke skiftet plass med et annet kromosomstykke på et 

annet kromosom. Arvemasse på de to kromosomer har da byttet plass og individet vil være bærer av 

en såkalt resiprok translokasjon. I de fleste tilfeller vil et sådant individ leve symptomfritt siden det 

bærer sin fulle arvemasse i hver celle.  

 

Under dannelse av sædceller vil kromosomet deles for å senere å danne et nytt doblet kromosom 

etter befruktning.  Problemet med individer som har resiprok translokasjon vil da være at ikke alle 

sædceller vil ha med seg det komplette arvemateriale.  
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Til venstre ses to normale kromosompar.  

I midten: endene på kromosomene bytter 

plass. 

Til høyre, en balansert translokasjon, kalt en 

resiprok translokasjon. 

Produserte sædceller. 

Bare to sædceller vil bære den komplette 

arvemassen. Sædcellen til høyre vil være helt 

normal, mens sædcellen til venstre vil bære 

defekten videre. De to midterste sædceller 

vil bære feil arvemateriale og vil etter 

befruktning oftest gå til grunne. 
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En råne med «ubalansert» sædceller kan medføre 

 Dannelse av ubalanserte sædceller, og embryoer av dårlig kvalitet, medførende tidlig embryonal tap, (se figur 1) 

 Grisningsprosenten er tilnærmelsesvis normal (spermiene er stadig fertile, men embryoene dør)  

 Kullstørrelsen vil være redusert 

Testen for RT, karyotyping, som gjøres på blodprøver utføres ikke i Norge, og ScanPig sender derfor 

blod til testing til Griffin Lab, Department of Biosciences, som er en del av University of Kent i 

England. 

I blodprøvene undersøkes rånenes kromosomer i de røde blodceller. 

RT er ikke spesifikk til rase og beskrives som et sjeldent nedarvet fenomen, og er angitt til 

å oppstå spontant i bare en av 5000 råner. ScanPig har i avlsarbeidet funnet to råner med 

denne feilen. Rånene har selvsagt blitt tatt ut av produksjon umiddelbart, men vi har fått 

en del spørsmål som sikkert kan være interessante å se svarene på for flere:  

 

Hvor stor innflytelse på kullstørrelse vil det ha om en råne har denne RT feilen? 

- Om en bruker sæd fra bare én råne med RT vil en i teorien kunne få redusert kullstørrelse med 50 

prosent. 

Hvor stor er innflytelse på kullstørrelsen i en semindose, om én av donorrånene har RT feilen? 

- Siden en semindose inneholder sæd fra 3 og inntil 10 råner vil kullresultatet kunne påvirkes i 

varierende grad, fra 5 til 17 prosent færre totalfødte. 

Kan det være råner fra flere råner med RT i en semindose?  

- Det kan ikke utelukkes, at det i tilfeller der det skulle være flere råner med RT kan være sæd fra 

flere råner med denne feilen i en semindose. Skulle det under ekstrem uheldig omstendigheter 

eksempelvis være to råner, vil kullresultatet kunne påvirkes i varierende grad fra 10 til 33 prosent 

færre totalfødte. 

Har det blitt isolert Hampshireråner med RT?  

- Ja, vi har identifisert 2 råner med denne feilen. Rånene har blitt tatt ut av produksjon umiddelbart. 

ScanPig vil som «føre var» teste alle råner som går til seminproduksjon. 
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ScanPig har tidligere sendt ut informasjon om forbedret sædkvalitet, og sikkerhet på 

Hampshiresæd. Hva er nytt med denne testen?  

- I 2015 begynte ScanPig å teste sæden for defragmentering. Dette er en utvidet sædtest som viser 

en eventuell skade på sædens DNA og dens evne til å «pakke seg ut». Ved å teste for RT avdekker en 

feil i DNA-struktureringen og embryoets videre evne til celledeling. 

Hvorfor har ScanPig ikke testet Hampshireråner for denne RT feilen tidligere? 

- ScanPig jobber kontinuerlig med å tilby det beste alternativet og kvalitetsproduktet til enhver tid. 

Tall fra InGris, årsstatistikk 2015, viste at Hampshire ga kullresultat på fullt nivå med Landsvin. Våren 

2016 kom det tilbakemeldinger om varierende kullresultat hos Hampshire, og ved nærmere analyse 

av ferske InGris-tall så en en marginal antydning til at små kull forekom oftere hos Hampshire. Et 

forhold som ble styrket av en progressiv svineprodusent. ScanPig bestemte derfor å starte et 

testingsprogram, et kostbart testingsprogram i sommer. 

Hvorfor gjør ScanPig ikke tiltak umiddelbart på tilbakemeldinger fra felten?  

- ScanPig er lydhør, og tar gjerne en tur ut i fjøset for å se om det er noen problemer. Reproduksjon 

er et komplekst samspill mellom mange faktorer og forhold. Vi starter umiddelbart undersøkelser når 

vi får tilbakemeldinger fra felten, men det kan ta tid å finne ut hvor feilen ligger. 

Hvorfor jobber ikke ScanPig tettere sammen med Norsvin for å avklare problemstillinger tilknyttet 

tilbakemeldinger fra produsenter?  

- Vi har løpende kontakt med Norsvin og har avtale om at Norsvin skal informere ScanPig hver gang 

de mottar tilbakemelding fra produsenter som spør eller viser til spørsmål rundt Hampshire. ScanPig 

har så langt ikke mottatt noen signaler eller henvendelser fra Norsvin. ScanPigs beslutningsgrunnlag 

for videre kvalitetsheving har derfor vært begrenset til enkelte produsenter.  

Hvorfor lager ScanPig ikke en løpende overvåking og evaluering på kullresultat som sendes ut til 

produsenter?  

- Det er dessverre ikke mulig for ScanPig å se hvem og eventuelt når en produsent kjøper 

Hampshiresemin. Ved forespørsel til Norsvin har ScanPig flere ganger fått avslag på slik informasjon, 

og vi er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra produsenter. 

Er det bare Hampshire som blir testet for RT? 

- Norsvin har vært en god hjelp i forbindelse med å ta blodprøver til forsendelse til Kent for 

undersøkelse av RT. At Norsvin har rutine for å kjøre samme undersøkelser på Landsvin og Duroc har 

ScanPig ikke kjent til.  
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For ytterligere informasjon 

Karl Kristian Kongsted, fagdyrlege vedrørende svinesykdommer, daglig leder i ScanPig AS 
Mobil 488 65 080  karlkristian@kjottbransjen.no 
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