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Innledning
I smågrisproduksjonen her i landet ligger tapsprosenten rundt 15 % fram til
avvenning. Den store variasjonen i tapsprosent en ser mellom besetningene
indikerer at det for mange smågrisprodusenter bør være fullt mulig å redusere
tapsprosenten. Størst tap er det de første dagene etter grising, og dødsårsakene
relateres oftest til  problemkomplekset sult, nedkjøling og ihjelligging. Her er
spedgrisens mulighet og evne til raskt å få i seg kolostrum (råmelk) av god
kvalitet, og i store nok mengder, helt sentralt. De første 24 - 36 timene oppsuges
immunglobulinene fra tarmen tilnærmet uselektivt, og er derfor svært viktig.
Immunglobulinene i kolostrum kommer vesentlig fra purkas blodserum og
immunglobulin G (IgG) utgjør ca. 80 % av totalmengden.

Det er mangelfulle kunnskaper både omkring nivået på IgG i serum hos spedgris
her i landet, og om årsaker til mulige nivåvariasjoner. En veterinærfaglig gruppe i
Steinkjer med deltakere fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, privat praksis og HT-
svin ved Gilde Bøndernes Salgslag, ønsket å gjøre en studie omkring  nivået av
IgG i serum hos spedgris, samt utprøving av aktuell analysemetodikk.  Studien
fikk status som et forprosjekt. Et viktig finansielt bidrag til at det kom i gang var
tildelingen av NORSVIN-stipendet for 2003 til dette forprosjektet. Det var NVH
som gjennomførte laboratorieanalysene, og de ble betalt av Helsetjenesten for svin
sentralt.

Målsetting for forprosjektet
Forprosjektet begrenset seg til å undersøke status for immunitet hos spedgris på
grunnlag av serum IgG. Det var ikke lagt opp til å gå dypere inn i
årsakssammenhenger. Gruppen hadde følgende konkrete mål for forprosjektet:
• Undersøke nivået i IgG-status på 14 dager gammel spedgris i 3 ulike

besetninger.
• Undersøke eventuell forskjell i IgG-status mellom kull etter henholdsvis

ungpurker, og purker som har hatt flere kull.
• Undersøke variasjonen i purkeråmelk mht IgG-innhold. 
• Prøve ut analysemetodikk som er egnet i denne typen undersøkelser.



Prøvemateriale og metodikk
De tre besetninger som ble valgt ut hadde alle løsgående purker, der fiksering og
bruk av ekstra varmelampe rundt grising ikke var mulig. Det ble tatt blodprøve på
dag 14 etter fødsel av i alt 124 spedgriser fra de tre besetningene. Av ulike
grunner ble 5 av disse ekskludert. Spedgrisene kom fra 29 kull (10+10+9) med
minst fire griser fra hvert av kulla, den største og den minste og to middels store
fra hvert av dem. Prøvene ble tatt fra vena cava cranialis.  Det ble brukt kanyler i
størrelse 0,9 x 40 mm og 3 ml vacutainerglass uten tilsetting. I noen tilfeller da det
var lite blod i få, ble det tatt prøve fra ytterligere 1-2 griser i samme kull for å
sikre nok antall prøver Tiden fra prøvetaking til sentrifugering var så kort som
praktisk mulig. Prøvene ble sentrifugert med 2200 omdr./min i 20 min, og serum
ble frosset ved minus 20 grader C for senere laboratorieundersøkelser. 
Serum fra hver spedgris ble i tillegg undersøket med et refraktometer (Leica vet
360) for å måle nivået av totalprotein (TP). Dette ble gjort for å finne ut om
metodikken med måling av totalprotein i serum med refraktometer kan være en
aktuell metode  for indirekte måling av IgG-nivået.

Eierne av de tre besetningene tok selv ut råmelkprøvene, som raskt ble frosset ned
til minus 20 grader C.  Prøvene ble tatt fra høyre framspene hos totalt 25 purker
innen 3 timer etter at fødselen startet. 

Alle prøver, serum og råmelk, ble sendt inn for analyse samtidig. De ble analysert
ved sentrallaboratoriet ved Norge Veterinærhøgskole ved hjelp av SRID-
metodikk. SRID (single radial immunodifusion) er en mye brukt metode for
kvantitativ bestemmelse av immunglobuliner og andre serum- og plasmaproteiner.
I en agarose gel med Anti-IgG (Immunocheck®, VMRD, Inc., Pullman, WA,
USA) er det preformerte brønner der det appliseres 3 µL med serum. Antigenet
(IgG) diffunderer fra serum ut i gelen der komplekser av antigen-antistoff vil
felles ut og vise seg som en ring rundt brønnen. Plottet på et semi-logaritmisk
papir vil diameteren på denne ringen være lineær proporsjonal med
konsentrasjonen av antigenet. Konsentrasjonen av IgG i serum leses av etter 24
timer i romtemperatur direkte i mg/dl (g/l) på bakgrunn av en plottet
standardkurve. 

Resultat
Tabell 1. Serum IgG-nivå i g/l  hos spedgrisene  i de tre besetningene.

Antall
prøver 

Gj.snitt Minimum Maksimum Standard-
avvik

Besetning A 43 6,95 3,75 19,0 3,54
Besetning B 38 5,74 1,50 10,3 1,87
Besetning C 38 6,37 2,50 15,0 2,52
Total 119 6,38 1,50 19,0 2,79
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Figur 1. (venstre) Profilen av IgG-nivået hos spedgrisene i de tre besetningene.
Figur2. (høyre) Spredningen i IgG-nivå hos spedgrisene. Nivåene er gruppert.

Tabell 2 bygger på data fra besetning B og besetning C, som har både 1.kull og
kull av høyere kullnummer. Besetning A, der det bare er 1.kull, er altså  utelatt.

Tabell 2. Serum IgG  hos spedgris fra 1.kull og fra 2.kull eller høyere
Antall Gjennomsnitt St.avvik

1.kull 26 5,44 1,53
2.kull eller høyere 50 6,38 2,47
Totalt 76 6,06 2,23

Analysene av råmelksprøver viste liten variasjon i IgG.  Nivåene lå høyt, hele19
av 25 prøver viste mer enn 30 g/l, og det ble umulig å differensiere. Ved
fortynning av råmelka hadde sannsynligvis den reelle variasjonen kommet fram.

Diskusjon
Blodprøvetaking på 14 dager gamle grisunger ble gjort for å gjøre prøvetakinga
enklere og sikrere enn om en hadde valgt 7 dager gamle grisunger. IgG har en
halveringstid på 12-14 dager, og spedgris har minimalt med egenproduksjon av
IgG så tidlig som 14 dagers alder. Dermed får en gjennom prøvetaking på 14
dager et ganske sikkert mål på spedgrisens opptak av IgG via kolostrum første
døgn.  Kolostrums høye energiinnhold er samtidig meget viktig for spedgrisens
overlevelsesevne de første dagene, og serum IgG på dag 14 vil dermed indirekte
være et godt mål på hvor mye energi spedgrisen har tatt opp første levedøgnet.  I
vår undersøkelse fant vi gjennomsnittlig serum IgG-verdi på 6,38 g/l hos de 119
spedgrisene i de tre besetningene. Standardavvik på 2,79 g/l forteller at
variasjonen på individnivå hos spedgrisene var svært stor.  Dette stemmer overens
med flere nyere utenlandske undersøkelser.  Den høyeste målte verdien i vårt
materiale var 19 g/l, og laveste 1,5 g/l.



Når det gjelder variasjon mellom besetningene fant vi gjennomsnittlig IgG-verdier
på henholdsvis 6,95 g/l i besetning A,  5,74 g/l i besetning B og 6,38 g/l i
besetning C.  Forskjellen mellom høyeste og laveste besetning var på 1,22 g/l.
Denne forskjellen er signifikant (p=0,05).

Vi fant ingen signifikant forskjell når vi sammenlignet spedgris fra kull av ulik
størrelse, men derimot svært stor variasjon blant individene innen de enkelte kulla.
I ett av kulla var høyeste målte serum IgG 19,0 g/l, mens den laveste målte var 4,6
g/l. Det kan være flere årsaker til en slik variasjonen, for eksempel langvarig
grising, svake grisunger som tar lite råmelk eller at det i enkelte spener er
kolostrum med lite IgG. 
For å finne eventuell forskjell mellom 1.kull og kull etter eldre purker ble
besetning A, som kun hadde 1.kulls purker eliminert.  I de to resterende
besetningene var nivået av IgG 0,94 g/l høyere hos spedgrisene i kull etter eldre
purker sammenlignet med 1.kulls spedgris. I og med den svært store individuelle
variasjonen er denne differansen ikke signifikant. 

Den siste av målsettingene med forprosjektet var å prøve ut analysemetodikk som
kan brukes senere, gjerne i et større prosjekt. ELISA og Serum Radial
immunodiffusjon(SRID) er standardmetodene som brukes for direkte påvisning av
serum IgG. ELISA brukes der en ønsker svært nøyaktige verdier av IgG, for
eksempel for å følge kontinuerlige endringer. Metodikken med SRID er tidligere
omtalt. Den regnes internasjonalt som ”the golden standard” for feltforsøk som
dette, og den har god nøyaktighet og reproduserbarhet.  Erfaringene fra
sentrallaboratoriet ved NVH var positive, og metodikken vil være aktuell å bruke
ved denne type undersøkelser.

Korrelasjonen mellom totalprotein i serum ut fra refraktometermålinga og serum
IgG ble estimert til 0,14 (p=0,12). Dette indikerer en tendens til at høye verdier av
IgG i serum faller sammen med høyt proteininnhold i serum, og tilsvarende for
lave verdier. Ut fra resultater med bruk av refraktometer i utenlandske forsøk, er
det sannsynlig at vi får klart høyere korrelasjon ved å ta blodprøver av yngre
spedgriser, for eksempel 7 dager gamle. Måling av totalprotein med refraktometer
kan dermed være et godt hjelpemiddel i felten for å få en indikasjon på nivået av
IgG hos spedgriser.

Referanser: Kan fås ved henvendelse til forfatterne.
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