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Mål med projektet 

• Er der en sammenhæng mellem… 
 
• … Hb i pattegrisen og soen? 

 
• … Hb i pattegrisen og kuldstørrelsen? 

 
• … Hb i soen og %-dødfødte? 
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Baggrund 

 
 

Rootwelt et al. 2012 
 

Hbnyfødt, lige efter faring 

• Fravænnede grise: 105 g/L 
• Grise som døde før fravænning: 99 g/L  

 
 
Egeli et al. 1998 
 

Når Hbnyfødt ≤ 80 g/L (dag 1 - fravænning)  
• Lavere vægt ved fravænnning 
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Baggrund 

 
 

 
 
 
 

Normand et al. (2012), Petersen et al. (1979) 
 

Hbso falder med lægnummer samt gennem 
drægtigheden 
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Design 

μ Levendefødte /kuld μ Dødfødte/kuld 

15,3 1,3 

Integreret besætning 
1700 årssøer 
 
75 faringer/uge 
Faringsinduktion 
 
 
 
 %-dødfødte: 8 % 
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Design 

 
 

Blod blev taget fra: 
• 22 søer, 1-2 dage før faring 
• 144 pattegrise, før indtag af råmælk 
 
Hver faring blev observeret 
Dødfødte: grise som ikke trak vejret ved fødslen 
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Design 

 
 

Udtog blod fra ørevene med ”finger-prikker” 
 
 
 
 
 
Målte Hb med HemoCue® 201+ fotometer 
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Design 

Linær mixed model med so som random effekt 
 
Outcome variabel: Hbnyfødt 

 
Forklarende variabler: Hbso, kuldstørrelse, lægnr. 
 
Baglæns elimination (0,05) 
 
Test af interaktioner 

Dias 8 
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Målte Hb-koncentrationer 

 
 

Referenceværdier: 100-160 g/L (Schalm, 2000) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Søer Nyfødte 

9 22 

Anæmi 
≤ 100 g/L 

μ Søer 
μ Nyfødte 
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Resultater – Levendefødte 

α  β P  R 

80,6 0,41 0,003 0,24 

Hb so, g/L 
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Resultater – Lineær mixed model 

 
 

Oprindelig model 
 
Hbnyfødt = Hbso + Kuldstørrelse + Lægnr 
 

μ Estimat SE P 

Skæring 104,8 18,1 <0,0001 

Hbso, g/L 107  0,35 0,14 0,01 

Kuldstr. 15,3 -1,03 0,50 0,04 

Lægnr. 3,2 -0,62 0,71 0,38 
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Resultater – Lineær mixed model 

 
 

Endelig model 
 
Hbnyfødt = Hbso + Kuldstørrelse 
 

μ Estimat SE P 

Skæring 100.7 17.5 <0.0001 

Hbso, g/L 107  0.38 0.13 0.006 

Kuldstr. 15.3 -1.03 0.50 0.04 
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Resultater – Dødfødte 

Dias 13 

α  β P  r 

30,39 -0,27 0,08 0,39 
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Hb so, g/L 
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Resultater - Dødfødte 

Hbso  ≤ 100 g/L > 100 g/L 

Kuld, n 9 13 

μ dødfødte/kuld, % 8,4 4,4 

Dias 14 

 
P = 0,29 
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Diskussion 

Dias 15 

Sammenhæng Hbso og Hbnyfødt 

 
Søer og pattegrise er belægtede 
 
Både søer og pattegrise er afhængige af jern 
etc. i soen 
 
Vores studie er det første som viser 
sammenhængen - så vidt vi ved 
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Diskussion 

Dias 16 

Hbnyfødt er associeret til kuldstørrelsen 

  
Vores studie er det første som viser 
sammenhængen - så vidt vi ved 
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Diskussion 

Hbso og dødfødte 
 
Tansinne et al. (1976) 

Hbso > 110 g/L: 3,1 % dødfødte 
Hbso ≤ 110 g/L: 6,2 % dødfødte 
 P = 0,001 
 

Petersen et al. (1979) 

Ingen sammenhæng mellem Hbso (dag 98) og 
antal dødfødte 

 
Normand et al. (2012) 

Ingen sammenhæng mellem g-snit Hbso (i 
drægtighed - diegivning) og antal dødfødte 

 
 

Dias 17 
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Diskussion 
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HemoCue® er simpel og kan bruges i besætningen 
 
 
Karlsen et al. 2013 (ESPHM 2013, ikke publiseret) 

HemoCue® (øreblod) vs. jugularblod 
 
 

Søer Smågrise 

Korrelations 
koefficient 

0,73 0,76 
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Konklusion 

Nogle søer og pattegrise havde anæmiske 
Hb-koncentrationer 

 
Hbso har betydning for Hbnyfødt  
 
Kuldstørrelsen har betydning for Hbnyfødt 
 
Ikke signifikant tendens til højere %-

dødfødte, når Hbso er lav 

Dias 19 
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Videre forskning 

Sammenhæng mellem Hbnyfødt og Hbso i andre 
besætninger? 

 
Sammenhæng mellem Hbso lige før faring 

og dødfødte? 

 

Dias 20 
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Anbefalinger 

Følg foderstof-anbefalinger for at forebygge 
anæmi i drægtigheden 

 
Ved mistanke om anæmi, bør Hb-

koncentrationer tjekkes i søer og pattegrise 

Dias 21 
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Spørgsmål 

Dias 22 

Hb…? 


