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Application of yolk immunoglobulin (lgYlin prophylaxis of neonatal dianhea 1n piglets
Surrrmary

The aim of the study was to evaluate the protection of piglets against neonatal diarrhea gained froń yolk
immunoglobulin (IgY) k immunoglobulin co activity were
estimated in industrial lobu|in preparations. dder (0.5 g, 1

g and 2 g lgY/kg) for e farms ("Ł"- better agement and
environmental conditions). The control group consisted of 217 piglets and was kept under the same condi-
tions. On farm "Ł)) the percentage of diarrhea cases and total pathology incidence in the observed piglets
decreased at all the used IgY doses. The addition of IgY reduced piglet mortaliĘ in the course of diarrhea. On
the other hand, no improvement was found on the "DS" farm. The obtained results encourage further study
concerning IgY-enriched antibodies against the most important swine digestive tract pathogens harvested
from eggs of immunized laying hens.

Keywords:yolkimmunoglobulin(IgY)'prophylaxisofdiarrhea,newbornpiglets

Od wielu lat dominującym problemem w chowie
wielkostadnym świń są straty w okresie wychowu, w
tym choroby przewodu pokarmowego. Najbardziej
dotkliwe straty ponoszone sąw pierwszych tygodniach
życta, a szczegolnie w dwóch okresach: u noworod-
ków, a następnie po odsadzeniu od lochy (4, 11, 19).
U podŁożawysokiej podatności prosiąt na zachorowa-
niależy w tym wieku niedostateczna skutęczność me-
chanizmów czynnej, swoistej odporności błon śluzo-
wych. Prosięta korzystająw tym okresie z odporności
matczynej przekazywanej drogą siary (6). W warun-
kach wielkostadnych to zńezpteczęnie bierne możę
nie wystarczac dla uniknięcia zachorowań.

Dodatek antybiotyków do karmy, który jest obecnie
naj p owsz echniej sto sowanym sp o sob em o gr anlczanla
zagrożenia ze strony bakterii wyłvołujących biegunki
(3, 5), spowodował narastanie ich antybiotykooporno-
ści. W konsekwencji, ten sposób substytucji niedobo-
ru odporności prosiąt coraz częśctej zawodzi. Jedno-
cześnie wzrasta świadomośc konsumentów domaga-
j ących s ię żywno ś ci uzyskanej o d zw ter ząt zdrowych,
które nie były leczone antybiotykami.

Trwająposzukiwania metod alternaĘwnych dla an-
tybiotykóq których celem jest stworzenie warunków
produkcji żywności zdrowej tbezptecznej, Do takich

metod ochrony można zaliczyć doustne podawanie
immunoglobulin jaja (yolk immunoglobulin, IgY)
wzmacniających stan ochrony błony śluzowej przewo-
du pokarmowego (1, 5, 13), W ochronie prosiąt ssą-
cy ch oraz odsadzonych zastosowano przeciwciała kur
immunizowanych antygenami enterotoksycznych
szczep ów E s ch eri ch i a c o l i, kor onawirus ami i rotawi-
rusami (2,5,I0, II,14, I7-I9). Zdaniem Marquard
i wsp. (1 1), skuteczna ochrona przedbiegunkąwystę-
puje, gdy przeciwciała zapobiegające kontaktowi re-
ceptorów E. coli z błoną śluzową są stale obecne w
świetle przewodu pokarmowego. Podawanie noworod-
kom 1,5 g dziennie preparatu IgY zawierającegoprze-
ciwciała homologiczne wystarczyło do ich ochrony
przed zakażęnięm dawką 10l0 komórek zjadliwego
enterotoksycznego szczępu E. coli (ETEC). Poszuki-
wane sąmetody uzyskania preparatu IgY chroniącego
przed r ożnymi patogenami j ednocześnie ( 1 6).

Opracowano procedurę pozyskiwania immunoglobu-
Ilny żóhka jajana skalę przemysłową (8). Badania la-
boratoryjne aktywności otrzymany ch preparatów wy-
kazaĘ obecność w nich przeciwciał swoistych orazrę-
agujących krzyżowo zbakteriami Gram-uj emnymi ( 1 3).

Celem badań było ustalelllę) czy podawany zpaszą
preparat IgY uzyskany na skalę przemysłową od kur
nieimmunizowanych chroni prosięta ssące przed za-
chorowaniami.*)Placa finansowanaprzez grant KBN nr 5 PO6K 033 l7



Materiał imetody
Preparat IgY. Preparat IgY pozyskiwano z żółtka jaj

handlowych . Z jaj wydzielano żółtko, mieszano w propor-
cji l : 5 zwodąizakwaszano kwasem cytrynowym do pH
około 5,0. Po sedymentacji frakcji granularnej, uzyskiwa-
no frakcję wodną(plazmażółtka) zawierającąIgY (8). IgY
wydzielano i oczyszczano z rozcieńczonej plazmy przez
wysolenie NaCl o stężeniu 10-20% (],9,12). Preparat od-
salano na systemie membranowym i suszono rozpyłowo.

W preparacie oznaczano zawartość białka metodą biu-
retową orazIgY metodą immunodyfuzji radialnej (l3).
Następnie testem ELISA określano aktywność przeciwciał
danego preparatu badanych w stężeniu 0,1 g IgY/dm3 wo-
bec czterech szczepow bakterii Gram-ujemnych: E, coli
Ol57, SalmonelJa enteritidis, S. Ęphimurium, K]ebsie]]a
pneumoniae (13). Przy przyjęciu za kontrolę dodatnią
(100% aktywności przeciwciał) puli surowic kur niosek
z cztęręch stad, badanych w teście ELISA w stężeniu 0,1 g
IgG/dm3 stwierdzono, że aktywność otrzymanych prepara-
tów przeciwciał żółtkowych wahała się od 20-45%:o. Na-
stępnie utworzono pulę z 13 preparatów z uwzględnieniem
indyrvidualnych różnic akĘwności przeciw ciał,w celu uzy-
skani a średniej intensyłvno ś ci re akcj i z anĘ genami wymie-
nionych bakterii, Wszystkie preparaty IgY badano bakte-
riologicznie w celu wykluczenia zakażęnia Salmonellasp.
i Staphylococcus aureus. Aktyr,vność IgY uzyskanej z puli
13 preparatów badanych w stęźeniu 0,1 g IgY/dm3 wobec
wymienionych czterech szczepów wahała się od 32-3'7%
w porównaniu do puli surowic kur-niosek.

Charakterystyka ferm. Badani a przeprowadzono na
dwóch fermach różniących się warunkami wychowu i czę-
stością zachorowań prosiąt.

W fermie Ł o rocznej produkcji 7ż,5 tys. szt., stado pod-
stawowe liczyło 650 macioą doświadczenie przeprowadzo-
no na przełomie sierpnia i września. Porodówka bezścioło-
wa, posiadała indywidualne kojce porodowe, zaltomaĘ-
zowanąwentylację. Prosięta korzystaĘ z budek z promien-
nikami do 2 tygodnia życia. Poidła smoczkowe były do-
stępne bez ograniczeń, Lochy żywiono paszą granulowaną
dla macior L . Zachowany był system ,,all in-all out". Głów-
ny problem zdrowotny u prosiąt-noworodków stanowiła
streptokokoza (zapalenia stawów, meningitis, a nawet po-
socznice). Biegunki występowaĘ przeciętnie u mniej niż
10% prosiąt.

W fermie DS o rocznej produkcji 6,5 tys. szt. stado pod-
stawowe liczyło 300 loch. Doświadczenie przeprowadzo-
no w październiku/listopadzie. Porodówka w budynku tra-
dycyjnym była ściołowa, wyposazona w centralne ogrze-
wanie i promieniki dla prosiąt oraz wentylację grawitacyj-
ną, Prosięta miały stały dostęp do wody w poidełkach od-
stojnikowych. Nie stosowano zasady,,all in all out". Głów-
nym problemem byĘ biegunki prosiąt.

Prosięta. Badania przeprowadzono na nowo narodzo-
nych prosiętach (w stadzie Ł mieszańce wielkiej białej x
landrace, w obiekcie DS mieszańce wielkiej białej x pol-
ska biała zwisłoucha zpietrain i duroc) w okresie ich wy-
chowu przy lochach. Prosięta pobieraĘ paszę do woli od
7 dnia życia do momentu odsadzenia, który na fermie DS
następował w 44-45 dniu, a na fermie Ł w ż6 dniu życia.
Prosięta doświadczalne otrzymały paszę typu Prestarter

z odpowiednim dodatkiem preparatu IgY na fermie Ł od
7 dnia, natomiast na fermie DS od 74 dnia, wcześniej były
żywione pasząBebito bez dodatku IgY,

Stworzono następuj ące grupy doświadczalne:
- otrzymującą dodatek 0,5 g IgY/kg zadawanej paszy,

obejmującąmioty 22loch, od których uzyskano 240 żywo
urodzonych prosiąt, wszystkie na fermie Ł,

- otrzymującądodatek 1 g lgY/kg zadawanejpaszy (348
żywo urodzonych prosiąt od 33 loch) w tym l l3 prosiąt od
11 loch w gospodarstwie DS i 235 prosiąt od 22 loch w
obiekcie Ł,

- otrzymującądodatek 2 gIgY lkgzadawanej paszy (339
żywo urodzonych prosiąt od 33 loch), w tym l02 prosięta
od 11 loch w obiekcie DS i 237 prosiąt od22Iochw obiek-
cie Ł.

G-pę kontrolną stanowiło 217 żywo urodzonych pro-
siąt od 20 loch otrzymujących paszę bez dodatku IgY, z
tego 54 prosięta od 5 loch w gospodarstwie DS i l63 pro-
sięta od l5 loch w gospodarstwie Ł.

Standaryzacja preparatów IgY. Próbkę 500 mg pre-
paratu IgY zawieszano w 4 ml PBS, oznaczano koncentra-
cj ę białka całkowitego i doprowadzano ją do 7 0 gl dm3 . Za-
wartość IgY oznaczano metodą immunodyfuzji radialnej
(Mancini) przy użycill uzyskanej we własnym zakresie
koziej surowicy odpornościowej anty lgG kury. KrzWą
standardowąwykreślano na podstawie standardu IgG kury
(Sigma). Do kontroli aktyrvności przeciwciał obecnych w
preparatach doprowadzano je do stęzenia 0,1 g lgY/dm3.
Aktywność preparatów IgY kontrolowano w teście ELISA
wobec ryłvołujących bieguŃę szczepów E. co]iOl5] , Sa]-
moneJJa enteftitidis, S. typhimurium i K}ebsiella pneumo-
niae (I3).

Ankiety oceny miotów. Do analizy efektów ochronnych
dodatku IgY opracowano ankieĘ wypełniane indywidual-
nie dla poszczegóInych miotów. Ankiety obejmowały na-
stępujące dane: numer identyfikacyjny lochy, datę porodu,
liczbę żywo urodzonych prosiąt pozostawionych przy Io-
sze, dawkę preparatu, masę miotu w momencie odsadze-
nia, spoĄcie paszy podczas odchowu przy maciorzew prze-
liczeniu na prosię, dane dotyczące zdrowotności miotu.

W ankietach ujęto:

- zachorowania na biegunki, w tym: liczbę prosiąt cho-
rujących, czasu trwania choroby (1-2 oraz 3 i więcej dni),
liczby przypadków zakończonych śmiercią wyniki bada-
nia kału biegunkowego (w 7 przypadkach);

- inne zachorowania, a w tym: liczby prosiąt chorują-
cych, czasu trwania choroby (1-2 oraz3 i więcej dni), licz-
bę przypadk ów zakończonych śmiercią

- liczbę sztuk o wyraźnie zahamowanym tempie wzro-
stu w momencie odsadzania (charłaków).

Szczepy b akteryj ne wyizo lowan e z kału bie gunkowe go
identyfikowano przy użyciu kitów API 20E (bioMerieux).

W ocenie statystycznej wyników zastosowano test t-Stu-
denta dla dwóch grup o równej wariancji.

Wyniki iomówienie
W fermie Ł średnia |iczbaprosiąt żywourodzonych

w miocie była zbliżona w poszczęgolnych grupach
prosiąt (od 10,91 w grupie chronionej dodatkiem 0,5
IgYlkg, do 10,59 w grupie otrzymującej l g IgY/kg



paszy). Stwierdzono znacznię nlższy odsetek zacho-
rowań na biegunki u prosiąt chronionych dodatkiem
IgY do paszy ntżuprosiąt kontrolnych (ryc. 1).W okre-
sie ssania biegunki wystąpiły u 6,72oń prosiąt kontro-
lnych, natomiast nie odnotowano zachorowań w gru-
pie chronionej dodatkiem 0,5 g IgY/kg paszy
(p < 0,001), u prosiąt otrzymujących 1 g IgY/kg odse-
tek zachorowań wyniósł 0,93Yo (p < 0,01), a u prosiąt
otrzymujących2 g IgY/kg paszy 3,zIYo (różnica wo-
bec grupy kontrolnej nie była statystycznie istotna).
Z 4 posiewow z kaŁu biegunkowego wyizolowano
Escherichia coliw 3 próbkach,w I przypadku nie wy-
izolowano bakterii, które możnaby wiązać przyczy-
nowo z biegunką, Mimo. że tego nie oczekiwano, pro-
sięta chronione dawkami 1 g IgY i2 g IgY/kg paszy
nl,eco rzadziej zapadały na inne schorzenia (7,4IYo i
5,95oń odpowiednio, wobec 8,96Yo w grupie kontrol-
nej). Różnice nie były istotne statystycznie, Gdy po-
równano występowanie sumy zachorowań prosiąt, była
ona istotnie wyższa (p < 0,05) w grupie kontrolnej
(I 5,680ń), niż w ę wszystkich grupach chronionych IgY
(8,34-9,I7Yo).

W fermie DS średnia Iiczba prosiąt zywo urodzo-
nych w miocie była wyraźnie wyższa w grupie kon-
trolnej (10,6 szt.), niż w grupach doświadczalnych
(9,82 i 9,09 szt. odpowiednio w grupach chronionych
dodatkiem I gi2 gIgY/kgpaszy). Znacznję częściej
niz w fermie Ł obserwowano występowanie biegunki,
która w grupie kontrolnej objęła 30,I9oń prosiąt ssą-
cych (ryc. 2). Obie grupy doświadczalne cechowały
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Ryc. 1. Zachorowania prosiąt na fermie Ł
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się tylko nieznacznte ntższym odsetkiem zachorowań
na biegunki, niż grupa kontrolna (29,63% w grupie
chronionej dodatkiem 1 g IgY/kg paszy i28% w gru-
pie chronionej 2 g lgY/kg paszy, brak statystycznie
istotnych różnic). W posiewie bakteriologicznym
z 3 próbek kału biegunkowego wyizolowano Escheri-
chia co]i. Znacznię mniejszy problem stanowiĘ w fer-
mie DS inne zachorowania prosiąt, dotyczące głów-
nie narządu oddechowego i jedynie w grupie otrzy-
muj ącej dodatek 2 g I gY lkg paszy stwierdzon o niższy
wskaźnik zachorowań w porównaniu do grupy kon-
trolnej (odpowiednio 40ń wobec 7,550ń). Odsetekpro-
siąt chorującychprzez I-2 dni był w tej grupie istotnie
niższy ntż w grupie kontrolnej (p < 0,05). Łączny
wskaźnik zachorowań prosiąt był nieznacznie ntższy
tylko w grupie chronionej dodatkiem ż gIgYlkgpa-
szy, w porównanil z grupąkontrolną (odpowiednio
32% i3J,74Yo, brak statystycznie istotnych rożnic).

Odsetek padnięć prosiąt z powodu biegunki był w
fermie DS niższy w obu grupach doświadczalnych niż
w grupie kontrolnej (ryc. a). Różnice nie były jednak
statystycznie istotne, Więcej prosiąt padło jednak z
powodu innych schorzeń w grupach doświadczalnych,
niż w grupie kontrolnej, wskutek czego różnice w
śmiertelności całkowitej były niewielkie (w grupie
otrzymującej 2 e IgY/kg paszy suma upadków była
nawet nieco wyższa,ntżw grupie kontrolnej).

W fermie Ł zębranojedynie informacje o całkowi-
tej liczbie padnięć/brakowania prosiąt, bez podania
przyczyn(.yc, 3), We wszystkich grupach doświadczal-
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Ryc. 2. Zachorowania prosiąt na fermie DS
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Ryc. 3. Odsetek upadków/brakowania pro-
siąt na fermie Ł
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Ryc. 4. Odsetek upadków prosiąt na fer-
mie DS

nych s twi er dzono znac znte ntż -
szy odsetek śmiertelności niż w
grupie kontrolnej. Różnica na
korzyść prosiąt chronionych IgY
sięgała od 6.94% w grupie
otrzymującej 0,5 g IgY/kg pa-
szy (p < 0,05), 9,7]oń w grupie
2 gIgY kg @< 0,0 1), do I0,49%o
w grupie chronionej dodatkiem
1 g lgY/kg (p < 0,01).

W fermie DS odsetekprosiąt
wykazując y ch zahamowan i e
wzro stu (charłaków) był v,llr ń-
nienajniższy w grupie chronio-
nej dodatkiem 2 g IgY/kg pa-
szy (I,160ń), w grupie kontrol-
nej było tch 3,77oń, ale wśród
prosiąt otrzymljących paszę
z dodatkiem 1 g IgY/kg było
ich najwięcej (4,63%). Obser-
wowane rożnicę nie były jed-
nak statystycznie istotne.

Zewzględu na stosowany w
fermie Ł system eliminacji
zwierząt ciężko chorych i nie
rokujących poprawy w krótkim
czasie, nie stwierdzono charła-
ków na tym etapie produkcji.
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Nie obserwowano istotnych różnic w tempie przy-
rostów masy ciała oraz zużyciu paszy między grupa-
mi badanych prosiąt.

Dodatek do paszy prosiąt ssących preparatu IgY po-
zyskanego na skalę technologicznąod kur nieimmuni-
zowanych, zastosowano w celu sprawdzenia jego
ochronnego wpĘwu na zdrowie osesków Przesłanką
do takiego założenia była stwier dzona wcześniej ( 1 3 ),

ności preparatów IgY w porównaniu do puli ,uro*i.
kur-niosek o około 650ń, czego nie obserwowano przy
liofilizacji próbek (I3). Zavqhorem preparatów suszo-
nych rozpyłowo przemawiają zdecydowanie ntższe
koszty orazmożItwość produkcji na skalę komercyjną
oraz większ e bezpteczeństwo bakteriologiczne.

Okazało się, ze obecne w preparatachprzeciwciała
I gY wykazuj ą aktywno ść biolo gi czną w przew o dzie
prosiąt ssących, zwtększając ich ochronę przedzacho-
rowani ami. Zmnlej szenie c zę sto ści występ owania bie-
gunek, jakie stwierdzono w fermie Ł wynikało, jak się
wydaj e, z w tązania ob ecnych w przewo dzie p okarmo -
wym IgY zbaktęrtami wyłvołującymi biegunki i ogra-
niczanie możliwości ich wiązania z receptorami bło-
ny śluzowej (11, 15).

Nie stwierdzono jednak poprawy na fermie DS.
Mozna przyplszczac, że pTzyczyny tego mogą być
następuj ące : 1 ) do 2 ty godnia życia prosięta nie otrzy -

mywały paszy z dodatkiem IgY (1akkolwiek w tym
okresie spożycie paszy jest niewielkie, to brakowało
w niej przeciwciał mogących zapobiegać kolonizacji
przewodu pokarmoweg o przęz drobnoustroj e patogen-
ne;2) dtużej przebywaĘ z lochą co zwiększaŁo za-
grożenie zakażenta; 3) nie można także wykluczyć
różnic w patogenności stacjonarnych szczepów bak-
teryjnych/wirusowych (w tym obiekcie problem bie-
gunek byłznacznie większy ntżw Ł).

Można sądzić, że kilkuprocentowe obniżenie czę-
stości zachorowań innych niż biegunkowe, jakie ob-
serwowano u prosiąt otrzymujących dodatek I-2 gIgY l
kg paszy na fermie Ł i2 glgYlkg na fermie DS wyni-
kało być może zlepszej stabilności przewodu pokar-
mowego, która pozwalała prosiętom chronionym na
unikanie zaburzeń homeostazy, które mo gą być czyn-
nikiem predysponującym do rozwoju chorób narządu
oddechowego.

Stosunkowo nięwielki dodatek IgY (0,05-0,2oń) do
paszy pozwolił na istotnąpopfawę zdrowotności pro-
siąt i zmniejszenie strat w okresie wychowu przy Io-
szę Ia fermie Ł, cechującej się stosunkowo dobrymi
parametrami wychowu, okazń się jednak niewystar-
czający w obiekcie bardziel zagrożonym (DS).

Uzyskane wyniki wskazuj ą na konieczność opraco-
wania metody immunizacji stad kur-niosek zwiększa-
j ącej koncentracj ę przeciwciał żółtkowych swoistych
dla najw ażniej s zych p ato genów prz ewo du pokarmo -

wego trzody chlewnej,

Wniosek

Dodatek uzyskanej na skalę przemysłową IgY do
paszy podawanej prosiętom w okresie ssania na fer-
mie Ł zwiększył ochronę przewodu pokarmowego
przed infekcjami.
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