
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguint amb les proves començades fa 2 anys amb el síndrome del post-destete i l’any passat 

amb el guany de pes estimat en el deslletament del porcí al injectar-los immunoglobulines 

inespecífiques, extretes de la sang de les seves pròpies mares a la granja La Porcellera de 

Manlleu i després de filtrar, molt depuradament els resultats passant proves estadístiques per 

SIP Consultors i obtenint uns resultats estadísticament favorables, on es veu que els porcs petits 

guanyen més pes estadísticament que els grans en la mateixa desmamada. Tal com es veu en 

les 2 següents fulles ens va animar a seguir amb la prova. Aquest any 2018 hem escollit la granja 

El Serrat de Sant Boí de Lluçanès i la Granja Borralleres de Santa Maria de Merlès per a continuar 

amb les nostres proves, incorporant les citoquines. 
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RESULTATS DE LA PROVA DE LA GRANJA LA PORCELLERA (2018). SUERO HOMÒLEG 

 

 

 

ESTADÍSTICA FETA PER SIP CONSULTORS ON ES MOSTRA EL SIGNIFICAT DEL CREIXEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

La purificació de les immunoglobulines totals (IgG) i de la fracció de baix pes molecular 

(<50kDa) a partir del sèrum de truja es va realitzar en els laboratoris de la divisió Biomed 

de LEITAT durant els mesos de octubre de 2018.  

Per a l’aïllament de l’anticòs policlonal (IgG) es van obtenir 90 ml de sèrum i es va ajustar 

tamponar amb fosfat sòdic (50mM) i clorur sòdic (150mM), pH 7.4. A continuació es va 

procedir a la purificació de l’anticòs policlonal per cromatografia d’afinitat utilitzant una 

resina de proteïna A (Mab Select Sure LX, GE Healthcare) i el sistema AKTA Purifier 

100 (GE Healthcare).  

L’anticòs obtingut es va concentrar i tamponar amb PBS, utilitzant un sistema de filtració 

tangencial, fins a una concentració de 3 mg/ml. A continuació, es va filtrar tot l’anticòs 

per filtre de 0.22µm sota condicions estèrils i es va aliquotar en tubs de 50ml a raó de 

20ml / tub. 

Per comprovar la puresa dels anticossos policlonals obtinguts es van resoldre en un gel 

d’electroforesi al 12% d’acrilamida (SDS-PAGE) i es va tenyir la proteïna amb blau de 

coomassie.  

La fracció de baix pes molecular es va obtenir a partir del sèrum, un cop aïllades les 

IgG, mitjançant filtració tangencial, amb un cut off de 50kDa. El volum obtingut es va 

concentrar fins a 1mg/ml amb una fibra de cut off 3 kDa.  

En total es van obtenir 2.2 grams de IgG i 11 mg de proteïna petita. 

 

 

 



 

Treball de recerca 2018-2019, de  l’ACVC sobre immunoglobulines i citoquines en garrins per a 

comprovar el seu desenvolupament fins al destete fins als 20 kg de pes aproximadament. 

Portem 2 anys ja amb aquestes proves i traient sang de les mares de la pròpia granja, les quals 

estan hiperimmunitzades de moltes vacunes i després per mitjà dels laboratoris del Parc 

Tecnològic de Barcelona i aplicant la tècnica que es descriu en l’informe obtenim aquestes 

immunoglobulines i citoquines que injectem al garrí al desmamar, que és el moment que perd 

les defenses de la mare i fent un seguiment del pes 5 setmanes després observem les dades 

mitjançant proves de control. 

 

MUNTATGE DE LA PROVA 

Escollim la Granja El Serrat de Sant Boi de Lluçanès en la que hi ha 800 mares i a data 09/11/2018 

d’un mateix corral de 250 desmamats fem una separació de mascles i femelles no  triant ni els 

més petits ni els més grossos tant mascles com femelles i el lot control, uns estaran injectats 

amb 1cc de Citoquines les femelles i els mascles amb 2cc d’immunoglobulines. Tots identificats 

amb cròtals de diferents colors i lot testimoni i uns i altres que es posen amb quadres diferents 

perquè no tinguem de tocar-los fins a les 4 setmanes que dura la prova. Fixeu-vos bé que el 

suero posat sempre ha set de manera homòloga, són garrins fills de les mares d’una mateixa 

granja encara que no coincideixin de garrinades, però com estan dins la mateixa  explotació les 

malalties tant clíniques com subclíniques són les mateixes. 

Aprofitant que de l’estudi de l’any passat va sobrar producte d’immunoglobulines hem decidit 

fer una prova amb producte heteròleg a una granja d’engreix anomenada Borrelleres de Prats 

de Lluçanès els quals s’han injectat 30 mascles i 30 femelles amb la seva corresponent 

identificació i tindrem la resta de la partida com a comparatiu o testimonis. La injecció es va 

posar el dia 9 d’octubre de 2018 el que vol dir que els porcs es sacrificaran pel gener de 2019 i 

així tindrem una visió del comportament de pes mitjançant l’estudi d’immunoglobulines  

heteròlogues en l’engreix a 3cc. Una de les coses que no sabíem i ara coneixem és que no va 

tenir lloc cap reacció de hipersensibilitat. 

 

EVOLUCIÓ DE LA PROVA 

Les immunoglobulines que el Laboratori Biomed de LEITAT que varen aconseguir mitjançant la 

purificació de l’anticòs policlonal per cromatografia d’afinitat utilitzant una resina de la proteïna 

A a la Granja La Porcellera es va aconseguir a una concentració de 3mg/ml. Parlant de la part 

econòmica vàrem creure que sortia excessivament car per treballar en el món ramader.  

Vàrem decidir llavors per a fer la prova que aquest any presentem diluir-les a una tercera part 

per intentar abaratir el preu. 

 



 

GRANJA EL SERRAT 

A dia 9/11/2018 senyalitzem els porcs triats a l’atzar i desmamats i injectats amb 2 cc de la 

immunoglobulina específica d’aquest any que és la diluïda, el pes aproximat dels porcs era de 

6,5 kg i fem 2 grups. Un de mascles i un de femelles així com 2 lots testimonis per a cada grup. 

El de mascles era de 11 porcs i el de femelles era de 10 porcs .Els mascles són injectats amb Ig 

2cc i les femelles amb citoquins 1 cc. L’Alimentació dels animals va consistir en lactoiniciador en 

farinetes i pinso pre-estàrter durant 2 setmanes i 2 setmanes més de pinso estàrter( adjuntem 

el tipus de pinso i la seva fitxa tècnica), aigua at libitum i calefacció a 27 ºC.  El desmamador es 

pot veure en la fotografia. Adjuntem la composició dels diferents pinsos. Es crotàlen i es pesen. 

A dia 10/12/18 es tornen a pesar els porcs tant mascles com femelles per separat així com la 

prova testimoni. Han passat un total de 29 dies. 

Adjuntarem les gràfiques de creixement i el guany mig diari el qual comentarem després de la 

gràfica. 

 

GRANJA BORRELLERES 

A dia 09/10/18 i a aquesta granja que és una granja d’engreix com que ens havien sobrat 

immunoglobulines concentrades de l’any anterior on havíem vist que estadísticament hi havia 

uns bons resultats vàrem decidir fer una prova heteròloga. Les immunoglobulines procedents 

d’aquests porcs eren de l’extracció de les truges de la granja de La Porcellera, per lo tant els porc 

eren diferents. La primera preocupació que vàrem tenir va ser que no hi hagués xoc anafilàctic i 

la veritat és que no vàrem tenir ni una sola reacció. Per a la prova es varen triar 3 corrals de 

porcs de 12 animals cada un de aproximadament 30 kg de pes i se’ls injecta 3cc de 

immunoglobulines injectades heteròlogues . Es pesen els 2 lots injectats per separat i el lot 

testimoni. Els animals no es varen marcar perquè estaven en quadres A1, A2 i A7 totes elles de 

mascles.  

Els corrals C1, C2 i C3 de 12 femelles cada un i amb un pes aproximat de 25 kg s’injecten també 

amb data 09/10/18 utilitzant el mateix procediment, identificació per quadres perquè tant la 

prova control com el testimoni no es poden barrejar. 

A data 02/01/19 i havent transcorregut 82 dies es tornen a pesar anotant els pesos mitjos dels 

porcs i els creixements obtinguts, tant de mascles com de femelles. Com es veurà en els gràfics 

que adjuntarem i que farem els pertinents comentaris. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

Aquesta gràfica representa el guany de pes amb citoquines amb mascles i femelles de 6 a 20 Kg 

aproximadament (injectats i testimoni). 

 

 



 

 

Aquestes gràfiques representen el guany mig diari al destete, però amb Immonuglobulines de 

1/3  de pes molecular en referència a les de l’engreix. Prova amb mascles i femelles de 6 a a20 

kg aproximadament (injectats i testimoni) 

 



 

 

 

 



 

És la mateixa investigació que l’anterior, però mirant el guany mig diari també amb pes 

molecular IG alt i porcs de 30 a 100 kg aproximadament (injectats i testimoni). 

 

 



 

 

 

Aquesta gràfica representa la resposta a porcs d’engreix injectats amb immunoglobulines de pes 

molecular alt (mascles i femelles) front a una prova testimoni mirant el guany de pes per porc 

de 30 a 100 Kg aproximadament (injectats i testimoni) 



 

 

 



 

 

 


