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Innledning 
Kalver blir født med et fullstendig, men likevel umodent immunsystem, og det tar 
tid å utvikle en spesifikk immunrespons. Medfødte, naturlige immunmekanismer 
og immunitet overført fra mordyret gir kalven viktig beskyttelse mot 
infeksjonssykdommer den første tiden. Nøytrofile granulocytter er hvite 
blodlegemer som har som hovedoppgave å ta opp og drepe bakterier. Målet med 
denne studien var å måle funksjonen til de nøytrofile granulocyttene og 
karakterisere de hvite blodlegemene hos kalv i de seks første levemånedene. 
 
Materiale og metoder 
Det ble tatt prøver av 15 klinisk normale NRF-kalver hver uke de første fem 
leveukene og deretter hver måned frem til omkring seks måneders alder. De 
nøytrofile granulocyttenes evne til opptak og drap av bakterier ble undersøkt, og 
undergrupper av hvite blodlegemer ble merket med antistoffer mot ulike 
overflatemarkører og målt med flow cytometri.  
 
Resultater 
Opptak av bakterier ble vist hos 90 % av de nøytrofile granulocyttene, og denne 
andelen holdt seg stabil gjennom hele forsøksperioden. Cellenes produksjon av 
bakteriedrepende oksygensforbindelser sank noe i begynnelsen av perioden, for 
deretter å stabiliseres. Den relative andelen av lymfocytter som uttrykte 
overflatemarkørene CD4, CD8 og γδ T-cellereseptor viste stor variasjon fra kalv 
til kalv, men holdt seg relativt stabil innen hvert individ. Prosentandelen hvite 
blodlegemer som var positive for modningsmarkøren CD21 hos B-celler økte de 
første levemånedene. Andelen NK-celler viste betydelig variasjon grunnet store 
forskjeller mellom de individuelle kalvene på enkelte av 
prøvetakingstidspunktene. 
 
Konklusjon 
Resultatene viste at for de fleste av de målte parametrene nådde kalvene et stabilt 
nivå i løpet av de første levemånedene.  
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