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Bakgrunn 
Nyfødte grisunger fødes nærmest uten beskyttende immunglobuliner (Ig), fordi 
placentas utforming i høy grad forhindrer overførsel av store molekyler fra purka 
(Prokesova 1969, Sjaastad 2010). Kolostrum inneholder store mengder Ig som de 
nyfødte klarer å absorbere det første halvannet levedøgn (Frenyó 1981, Lin 2009). 
Dette gir grisungene både nødvendig energi og noen ukers passiv immunitet og er 
derfor avgjørende for grisungenes overlevelse. Mengden Ig synker raskt i 
purkekolostrum (Inoue 1980, Klobasa 1987, Devillers 2007). Hensikten med 
denne studien var å måle innhold av Immunglobulin G (IgG), total protein (TP) og 
gammaglobulin (γ-glob)  i kolostrum ved start- og midtveis i grisingen og å 
vurdere effekten av kullnummer og –størrelse på nivåene av disse. 
 
Materiale og metoder 
Landsvin-Yorkshire purker hos to satelitter i en purkering på Østlandet ble 
observert under grising. Purkene var oppstallet i binger uten fiksering fra tre uker 
før grising og fòret med diefòr og små mengder høy. Purkene var vaksinert etter 
vanlige rutiner mot parvo-, rødsyke- og koliinfeksjoner. De var klinisk friske ved 
prøveuttak. Rundt 10 ml kolostrum ble utmelket fra forskjellige spener både ved 
grisingsstart og etter fødsel av seks til åtte grisunger (midtveis). Prøven ble frosset 
for senere analyse av IgG på Single Radial Immundiffusion Plates (VMRD, 
Washington, USA) og for måling av TP og γ-glob ved hjelp av 
kapillærelektroforese (Sentrallaboratoriet, Norges veterinærhøgskole, Oslo, 
Norge). Purkas kullnummer og kullstørrelse ble registrert. Statistiske analyser ble 
gjort i JMP 8 ved hjelp av varians analyser. Signifikant forskjell mellom gruppene 
ble satt til P<0.05.  
 
Resultat 
Kullnummer varierte fra en til åtte og kullstørrelse fra fem til 22. Det var ikke 
signifikant sammenheng mellom kullstørrelse og konsentrasjonene av IgG, TP 
eller γ-glob i kolostrum, hverken ved start eller midtveis i grisingen. Bortsett fra 
for IgG ved grisingsstart (P=0.04), var det ikke signifikant sammenheng mellom 
konsentrasjon av de målte serumproteinene og kullnummer. Det var ikke 
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signifikant fall i konsentrasjonen av IgG fra start- og til midtveis i grisingen 
(P=0.44), men i TP og γ-glob (P<0.01). Gjennomsnitt med tilhørende SE er angitt 
i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Gjennomsnitt av Immunglobulin G (IgG), totalprotein (TP) og gammablobulin (γ-
glob) i purkekolostrum ved start og midtveis i grisingen 

Tidspunkt 
i grisingen 

IgG 
g/L (SE) 

TP* 
g/L (SE) 

γ-glob* 
g/L (SE) 

Start 58.77 
(2.47) 

162.12 
(2.93) 

67.13 
(2.15) 

Midtveis 58.27 
(2.83) 

156.46 
(2.79) 

63.83 
(2.11) 

*P<0.01 for forskjell i konsentrasjon av TP og γ-glob mellom prøvetidspunktene 
 
Diskusjon og konklusjon 
De målte IgG konsentrasjoner i denne studien ligger innenfor den store 
spredningen av tilsvarende målinger fra andre studier (Klobasa 1981, Gallagher 
1996, Devillers 2007). Det var ikke signifikant fall i konsentrasjonen av IgG 
mellom de to prøveuttakene. Det er på storfe antydet viktigheten av å overskride 
en terskelverdi på IgG-opptak fra kolostrum (Gulliksen 2008). I tillegg til 
konsentrasjon er også mengde inntatt kolostrum avgjørende for hver enkelt 
grisunge, noe som ikke er registrert i denne studien. Våre undersøkelser 
understøtter allikevel ikke bekymringen for at de senere fødte i en grising får et 
betydningsfullt lavere opptak av immunglobuliner enn de tidlig fødte. 
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