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Effect of hen's egg yo]k immunoglobulin (lgY)additiue to the foddu of broilel chickens on expefimental
SaImonella Entefitidis infection and ptoduction results

Summary

The aim of the study was to estimate the effect of hen's egg yolk immunoglobulin as a feed additive on the
elimination of experimental infection with Salmonella Enteritidis and on the production results of broiler
chickens. The preparation of an egg yolk lyophilized gamma g|obulin obtained from commercial eggs was
characterized regarding IgY content as well as its antibody activity. The activity of IgY antibodies
of anti-Escherichia coli O157, Salmonella Enteritidis, Salmonella Ęphimurium ahd K]ebsiella pneumoniae
was detected in the feces of chickens fed with 0.5 - l g IgY/kg of fodder. This indicated the efficacy of passive
oral protection. An additive of 1 g or 2 gIgY per 1 kg of fodder was applied to the chickens infected with the
strain of Salmonelta Enteritidis (the dose: 1 cm3 x 106cfu/bird; with aprobe to goitre) in their 15th day of life.
There was a decrease in the percentage of Salmonella Enteritidis in the digestive tract and inner organs of the
protected chicken compared to the control ones. Ilowever, the above bacterium was not completely elinrinated
from the digestive tract. No significant differences could be observed in fodder consumption between IgY
protected and control chickens. The results ofthe study may encourage the prophylactic use ofIgY obtained
irom hens' eggs immunized with Salmonella sp.
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W intensyłvnym chowie drobiu choroby bakteryjne
stanowiąciągle poważny problem. W latach l 98 l -1985
były one przyczyną 29,3-52,7o^ ogółu poniesionych
strat w stadach kurcząt rzeżnych (i3). Podobnie w la-
tach 90. udział zakażeń bakteryjnych w patologii dro-
biu grzebiącego był nadal wysokl, szczegolnie powo-
dowanych przez Escherichia coli t Salmonella (|9).
Istotne rniejsce w tej grupie schorzeń zajnują salmo-
nellozy. Są one żródłęm zarówno znacznych strat eko-
nomicznych, jak też stanowią po w ażne zagrożenie epi-
demiologiczne. Drób i przetwory drobiarskie uznaje się
za istotne źródło zatruć i zakażęi7udzipałeczkami .Sal-
nlonella. Od połowy lat 80. głównym czynnikiern etio-
logicznym infekcji salmonellozowych u drobiu i ludzi

jest Salmonella Enteritidis (8, 19,20). W latach l991-
- I99 4 salmonellozę diagnozowano w I0,4o/o kraj owych
stad kurcząt rzeżnych, 13,4Yo stad kur niosek oraz
w l2,8oń stad indykow,pTzy czymudział S. Enteritidis
w tych zakażeniach był najwyższy i wynosił niezależ-
nie od gatunku ptakow ponad 85%. Podobnie, badania
przeprowadzone w latach 1996-1998 wykazały, że
S. Enteritidls była dominującym serowaremw zakaże-
niach drobiu w fermach zlokalizowanych na terenie
Dolnego Sląska. |Jdział tego serowaru w zakażen,tach
ptakow kształtował się na poziomie od76,żoń -w lzo-
latach od kur niosek, do 87,8oń w izolatach od kur-
czątrzeżnych (20).

Zwalczanie salmonelloz u drobiu jest procesem trud-
nym, wyma gaj ącym działań kompl eks owyc h, zmj er za-
jących do uzyskania stad wolnych od zakażeń. Wpro-*) Badalria finansou.ane rv ratlrach grarrtu KBN nr 5 PO6K 033I7
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wadzone w wielu krajach, w tym takżęw Polsce, prog-
r amy zw alczani a s almonelloz obej muj ą monitori n g stad
rodzicielskich, kontrolę jakości mikrobiolo gicznej pa-
szy, prowadzenie regularnej i efektywnej dezynfekcji
kurników, stosowanie immunobiologicznej ochrony po-
1egającej na zasiedlaniu przewodu pokar:rnowego pta-
kow przez drobnoustroje probiotyczne (zasada kompe-
tycyjnego wykluczania) (9). W ostatnich latach nabiera
znaczenta immunoprofilaktyka swoista, w tym szcze-
pienia szczepionkami żywymi, atenuowanymi ba.dź
inaktywowanymi (4,7 ,I8). Wyniki eliminacji nosiciel-
stwa porównywalne z doustnym szczepieniem żywy-
l-ni, atenuowanymi szczepionkami kornercj alnyml uzy-
skano przez szczępienie doustne lub donosowe kurcząt
ryłvą ku ltur ą H a e m o p hi lus s o m nu s (2 I). P owy ższę dzia-
łanla zmięrzajątakże do ograniczenia stosowania che-
mioterapeutyków w zw alczaniu salmonelloz. Podykto-
rvane to jest zjednej strony szybko narastającą opor-
rrością drobnoustrojów na stosowane chemioterapeu-
tyki, z drugiej zagrożeniem ludzi pozostałościami
leków w tkankach (mięsie, jajach) i w środowisku. Dla-
tego ciągle tr-wają poszukiwania nowych, niekonwen-
cjonalnych metod, które walkę z salmonellozamiuczy-
niĘby skuteczniejszą.

W profilaktyce zakażeń bakteryjnych i wirusowych
przewodu pokarmowego prosial i cieląt nabteta zna-
czenia immunoprofilaktyka bierna, polegająca na sto-
sowaniu dodatku do karmy preparatów immunoglobu-
lin allogenicznych lub ksenogenicznych (6). Wśrod tych
o statnich szczegó Inie interesuj ące wydaj e się wykorzy-
stanie immunoglobuliny żółtka jajakurzego (3, 5, 10,
16,22-24).

Kury nioski immunizowane parenteralnie antygena-
rni drobnoustrojów patogennych, powodujących np.
nieżyt błony śluzowej jelit oraz biegunkę lub mające
natural ny kontakt z drobnoustroj ami, wy tw ar zaj ąpr ze -
ciwciała klasy IgG, które w jajowodzie są transpor1o-
wane z surowicy do żołtka jaja i stanowiąjako immu-
noglobulina jaja (yolk immunoglobulin, lgY) żródŁo
ochrony biernej kurcząt w pierwszych tygodniach
życia (lż, 14, 15). Stęzenie IgY w żółtku jaja sięga
10-25 mglcm3, dzięki czemu możebyć ono wykorzy-
s§łvane jako bogate żrodło immunoglobdln (2, I7).
Amaral i wsp. (1) uzyskaliprzez immunizację kur nio-
sek przec iw ciała żółtkowe swoi ste dl a c zynnik ów zj ad-
liwości enteropatogennego szczępu Escherichia coli.
Zkolęi Lee i wsp. (11) po 3-krotnej immunizacji, w od-
stępach 2-tygodniowych, dawką500 pg komórek S. En-
teritidis lub S, Ęphimurium kur niosek wykazalikrzy-
zową reaktywność IgY oraz hamowanie wzrosfu obu
gatunków Salmonella w teście in vitro. Stwierdzili po-
nadto, że przeciwciała IgY wlązą się z powierzchnią
komórek bakteryjnych i powodują zablrzenia w jej
strukturze. Kurczęta uzyskane zę stada kur szczepio-
ny ch zyw ą s zczep iottką S. Ty p h i m u r i u m i inaktyw o w a -
nąS. Enteritidis wykazywaŁy wyższe od kontrolnych
poziomy przeciwciał swoistych zarówno w surowicy,
jak też w jelicie cienkim (I4), utrzymujape się do co

najmniej 2l. dniażycia.Także w żółtku jaj od kur im-
munizowanych następowało istotne podwyzszenie re-
akcj i przec iwc i ał swo i stych. Po do świadczalny m zaka-
żęniu kur c zal szc zep ami h o m o 1 o g i c zny mI ko n c e ntra-
cjapałeczek Salmonella w jelicie ślepyn była istotnie
niższa u kurcząt zę stada szczepionego niż u ptakow
nie szczepionych.

Zespół pracowników Akademii Rolniczej we Wroc-
ławiu t Zakładów Jajczarskich OVOPOL w Nowej
Soli opracował procedurę pozyskiwania immunoglobu-
liny żółtka jaja (IgY) na skalę przemysłową (patent
P -3327 5 6). B adania laboratoryj ne aktywno ści pozyski-
wanych preparatów wskazują na obecność w uzyska-
nych preparatach istotnej aktywności przeciwciał swo-
i stych or az r eaglĄ ący ch W zy żowo w ob e c b akteri i Gram-
-ujemnych (17), w Ęm E.scherichia coli {u-157, Kleb-
siella pneumoniae, S. Enteritidis oraz S. Ęphimurium.

Celem prezentowanych badań była ocena wpĘwu
dodatku uzyskanej na skalę technologiczną immuno-
globuliny żołtka jajakurzego na eliminację doświad-
czalnego zakażęnia Salmonella Enteritidis oraz wyniki
produkcyj n e odchowu kurczal rzeżny ch.

Mateilał i metody
Preparat immunoglobuliny żółtka uzyskano zgodnie z pa-

tentem (Kopeć i wsp. 2000, P-332'756). Do badań utworzono
pulę immunoglobuliny żółtka z 12 liofilizowanych serii pro-
dukcyjnych w celu uzyskania średniej aktywności przeciw-
ciał wobec poszczególnych patogenów. Zawartość [gY w pre-
paratach kontrolowano testem immunodyfuzj i radialnej ( 1 7),
natomi ast aktywność przeciwci ał wobec biegunkotwó rczy ch
szczepów Escherichia coli Ol5], Klebsiella ptteuntoniae,
S. Enteritidis,S. Typhimuriaru określono w teście ELISA (l7),
Powyzsze antygeny bakteryjne otrzymano od dr hab. Graży-
ny Gościniak z Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Badania przeprowadzono w dwóch etapach:
Etap I. Ocena zachowania się IgY podczas pasażu przez

przewód pokarmowy kurcząt rzeżnych. Badania realizowano
na kurczętach rzeźnych. W trakcie całego cyklu produkcyj-
nego (6 tygodni) kurczęta zywiono mieszankami paszowymi
(DKA Starter, DKA Grower i DKA Finiszer) z dodatkiem
preparatu IgY w dawkach 0,5 g/kg paszy (grupa I,20 pta-
ków) lub 1 glkgpaszy (grupa II, 20 ptaków). G-pę kontrolną
(grupa K, 20 ptaków) zyłviono pasząbez dodatku immuno-
globuliny. W J ., I 4., 2), ., 28., 3 5 . i 42. dniu od 6 kurcząt z każ-
dej grupy pobierano wymazy z kloaki w celu określenia ak-
tywności przeciwciał IgY w kale wobec ww. patogenów bak-
teryjnych. Ponadto w dniu zakończenia cyklu produkcyjnego
(42. dzień zycia ptaków) pobrano od 6 kurcząt zkażdej grupy
(po uprzedniej dekapitacji) treść z końcowego odcinka jelita
cienkiego i prostego oraz zjelita ślepego dla oceny aktyw-
ności przeciwciał żółtkowych,

Ocena aktywności przeciwciał w teście ELISA
Przygotowanie próbek do badań. Aktywność przectw-

ciał w preparatach immunoglobuliny żółtka oznaczano po do-
prowadzeniu ich do koncentracji 0,1 g IgY/cm],

Pasza. Do 1 grama paszy dodawano 9 ml PBS z dodat-
kiem 0,05% Tween 20, mieszano przez 30 minut, następnie
wirowano przy 10 000 x g (wirówka Sigma 4K15) i do ozna-
czeń pobierano supernatant, przechowywany w temp. -70"C
do momentu użycia.
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Wymazy kałowe. Wymazówkę wrazz wymazem zalęwa-
no l ml PBS zawierającego l mg Phenyl-methyl-su|fonyl-
-fluoride (PMSF)/cmr i następnie wirowano przy I0 000 x g
i do oznaczęń pobierano supernatant, który przechowywano
j,w. do momentu użycia. Przed zastosowaniem w teście
ELISA dodawano 10% objętości PBS zawierającego 0,5oń
Tween 20,

Treść jelit. Jeden gram treści jelit mieszano z l cm3 PBS
zawierającego 1 mg PMSF/cmr i przechowywano do użycia
w -70"C (20). Przed uzyciem w teście ELISA mieszano po-
nownie, rozcleńczano dwukrotnie PBS-Tween (0,1%) i na-
stępnie wirowano przy 70 000 x g pobierając do oznaczęń
supernatant.

Wykonanie testu ELISA. Aktywność przeciwciał anty-
-Escherichia coli OI57, Klebsiella pneumoniae, S. Enteriti-
dis, S. Ęphimtu,itłnl okrcślono w teście ELISA (17).Przygo-
towane prcparaty paszy, treści jelit oraz wymazów kałowych
nanoszono w objętości 50 mmr na mikropłytki opłaszczone
antygenami ww bakterii i dalsząprocedurę prowadzono zgod-
nie z metodą opracowaną dla oceny aktywności preparatów
żóhkowych. Zastosowano koniugat przeciwciał kozy anty-IgG
kury, znakowany HRPO (Sigma).

Etap II. Ocena ochronnej roli dodatku IgY do pa-
szy pr ze d eksp erymentalnym zakażęnięm S a l nl o n e l -
l a E nt er i t i di s kur cząt rzeźny ch.

Kurczęta rzęźne ISA 215 r,v liczbie 94 sztuk po-
dzielono na 5 grup. Grupa A (25 ptaków) otrzymy-
wała mięszankę paszową przez caĘ cykl odchowu
z immunoglobuliną IgY - w dawce 1g IgY/l kg
paszy), plaki z grupy D (l7 ptaków) otrzymy*-ały
przez caĘ cykl odchowu paszę z dodatkiern immu-
noglobuliny IgY w ilości 2 g/1 kg paszy, natomiast
ptaki grupy B (20 sztuk), grupy E (17 sztuk) oraz
grupy F l (5 sztuk) otrzymywały paszębez immu-
noglobuliny.

Ptaki wszystkich grup otrzymywały paszę (stan-
dardowe mieszanki paszowe: DKA Starter, DKA
Grower i DKA Finiszer) orazlvodęad libitum.W I0.
i 2 l . dniu odchowu kurczęta wszystkich gfllp zaszcze-
piono przeciwko chorobie Gumboro (IBD) szcze-
pionka Gumboro Vaccine Nobilis D78 (Intervet) oraz
w 29. dniu życia ptzeciwko rzekomemu pomorowi
drobiu (ND) - szczepionka Sotasec (Merial).

W l5. dniu życiakurczętaz grupy A, B, D orazE
zakażano szczępem
Sąlmonella Enteriti-
dis (w dawce l cmr
x l06cfu/ptaka, son-
dą do wola). Grupa
F stanowiła kontrolę
nl,e zakażoną (bez
dodatku IgY do pa-
SZy).

Ocenę efektyw-
ności działania IgY
określano na podsta-
Wle:

- wyników badań
bakteriologi cznych
w kierunku obec-
ności pałeczek Sal-
monella w wyma-
zach kałowych oraz
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narządach wewnętrznych ptaków. Wymazy kałowe pobiera-
no w l., 3., 5., J ., I4.,2l. i 28. dniu po zakazeniu, natotniast
posiewów z narządow wewnętrznych (wątroba, śledziona, j c-
lito ślepe) pobranych od losowo wybranych z każdej grupy
ptaków dokonano w dniu uboju (43. dzień odchowu). Posie-
wy mikrobiologiczne w kierunku izolacji pałeczek Salntone l-
/a wykonano zgodnie z PN ISO 65'79:199'7,

uzyskanych wyników produkcyjnych (końcowa masa cia-
ła i wskaznik wykorzystania paszy),

- odpowiedzi immunologicznej w zakresie poziomu prze-
cilł,ciał w surowicy przeciwko witusowi ND (test hamowa-
nia hemagluĘnacji-HI wykonano zgodnie z lnstrukcjąPIWet
w Puławach). Miano HI 1 : 8 (3 log,) uznawano za dodatnie.
Krew do badań pobrano w dniu uboju ptaków.

W analizie statystycznej zastosowano test t-Studenta.

Wyniki iomówienie
Etap I

Wyniki badań przedstawiono w tab, 1. Kurczęta chęt-
nie pobieraĘ paszę zawieraia§ą dodatek lgY. Stwier-
dzono wysoką aktywność przeciwciał IgY w próbkach

Tab. 1. Wykrywanie przeciwciał IgY w paszy i przewodzie pokarmo-
wym kurcząt

Badany materiał GruDa

Absorbancja a = Ą92 nm) w teście EL|SA wobec
pełnych komólek bakteryinych

Escherichial kbhrirll, l satnonetlal sahonella
coli0157 | pneunoniaeI Enteritidis I Typhinurium

Pasza

Wymaz z kloaki

Treść jelita

c ie nkiego

Treść jelila
ślepego

Treść jelita
prOsteg0

K

I

ll

K

I

ll

K

I

ll

K

I

ll

K

I

ll

0

0 480
0 600

0,082
0,093
0,105

0,1,1 0

0,128
0,113

0,112
0,107
0,114

0,,l11

0,1 06

0 

"l21

0

0 400
0 450

0,069
0,095
0,110

0,1 19
0,107
0,109

0,120
0,124
0,120

0,12,|

0,103
0,11 5

0

0 820
0 885

0,099
0,120
0,135

0,112
0,136
0,116

0,120
0,130
0,147

0,130
0,11 5

0,132

0

0 655
0 775

0,085
0,101
0,1 16

0,1 26
0,1 35
0,151

0,138
0,1 36
0,166

0,151
0,1 08
0,151

Tab.2.Izolacja pałeczek Salmonella z kloaki kurcząt rzeźnych

Telmin
pobta n ia

Wymazu
(dni po

zakaże niu )

1 s/ks

Grupa A

liczba I

plóbek I p/.l
dodatnich l

aszy lgY

Grupa B

liczba 
l

ptóbek | ("hl

dodatnich l

2 skg
Glupa D

liczba l

próbek I p/t
dodatnich l

aszy lqY

Grupa E

liczba l

próbek | |"/.|
dodatnich l

KOntrola

Grupa F

liczba l

plóDek I t:kl
dodatnich l

1

3

5

7

14

21

28

16l25-

18l25

16l25

19l25

9n0

6/1 9

3/1 0

(64,0)

|72,0)

(64,0)

(76,0 )

(45,0)

(31,6)

(30,0)

18l20

16l20

17l20

16l20

9l20

6l20

3ń0

(90,0)

(80,0)

(85,0)

(80,0)

(45,0)

(31,6)

(30,0)

8l17

7l17

8l17

4l17

3l1l

0/9

119

47,1

41,2

47 

"|
23,5

17,6

0,0

11,1

9117

11l1l

10l17

6l17

3l17

219

3/9

52,9

64,7

58,8

35,3

17,6

22,2

33,3

0ń5

0ń5

0n5

0/1 5

0ń5

0ń5

0ń5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Objaśnienie: * - w liczniku liczba próbek dodatnich, w mianowniku liczba próbek badanych



Grupa
Liczba
ptaków

Liczb

Wymazy

kałowe

plóbek dod

wąl]oba +

ś le dzio na

alnich (liczb

i. ślepe

l, o/o)

ptaki
zakażone

A
(1g lgYAs

p a szy)

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3/1 0

(30,0)

3/1 0

(30,0)

D

(2g lgY/(o
p a szy)

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 plaków

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3/9
(33,3 )

3/9
(33,3)

0ń0
(0,0)

MedYCYńe:: :i,l]zlE4, fll (4} ,,, ,. :],,],:..,::]:,,::]],]:]]..]:,,,,: ,l],:] ,

Tab. 3. Izolacja pałeczek Salmonella z narządów wewnętrz-
n1,,ch kurcząt

fil5

Tab. 4. Wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych otrzymujących
w paszy IgY

paszy wobec wszystkich badanych gatunków bakterii.
Aktywność rosła stosownie do wielkości dodatku IgY
do paszy. W wymazach kałowych pozyskiwanych co 7
dni przez cĄ okres tuczu stwierdzono aktywność prze-
ciwciał IgY, a aktywność byławyższa w próbkach po-
zyskanych od kurcząt otrzymujących wyższą dawkę
preparatu. RÓznica była statystycznle istotna między
grupą kontrolną a otrzymującą 1 g lgY/kg w reakcji
przeciwciał anty-Kleb,siella pneumoniae l Salmonella

Tab. 5. Poziom przeciwciał anty-ND w surowicy klrczątrzeź-
nl,ch (test HI)

Enteritidis (p < 0,05). Nie uzyskano jednak potwier-
dzenia aktyr;vno ści preparatu w próbkach treści j el it. Jak
się wydaje, przyczynąmogła być proteoliza IgY w trak-
cie przechowywania próbek, mimo zastosowanego in-
hibitora ptoteaz.

Etap II
Wyniki badań przedstawiono w tab. 2-5. W grupie

kurcząt otrzymujących l g lgY/kg paszy odsetęk nosi-
cieli ,S, Enteritidis kształtował się na poziomie od 64%o

(w 1. dniu pozakażeniukontrolnym) do 76%(w 7. dniu
po zakażeniu). Po tym czasie odsetek ptaków, od kto-

rych izolowano S. Enteritidis z kloaki obnizył się do
30ońw 28. dniu po zakażeniu (przy 45"ńw 14. i3l,6o^
w 2l. dniu po zakażeniu). W grupie B kurcząt w po-
czątkowych tenninach badań (1., 3., 5. i 7. dzień po
zakażeniu) odsetek nosicieli pałeczek Salmonella był
wyższy i wynosił odpowiednio: 90, 80, 85 i 80oń, zaś
po tym czasie uzyskano wartości identyczne jak w gru-
pie ptakow z dodatkiem 1 g lgY/kg paszy. Roznica mię-
dzy grupąA a B była statystycznie istotnajedynie w 1.

dniu po zakażenil. Zkolei w grupie D kurcząt, otrzy-
mujących w paszy 2 gIgY lkgstwierdzano zdecydowa-
nie ntższy odsetek ptaków nosicieli S. Enteritidis (we
wszystkich terminach badań) w porównanlu z uzys-
kanymi w grupie A (1 g IgY/kg). Od 1. do 5. dnia po
zakażenlu S. Enteritidzs izolowano od 4I%o i 47oń pta-
kow, po czym wskażnlktenbył jeszcze niższy i wahał

0kes
odchowu (dni)

Średnia masa ciała (g)

1qlgY/(gpaszy I ZglgvAgprr.y I rontol,

GtupaA l C,uprS I O,upuo I Crupar I Orupar

1

4

14

21

28

35

42

Wskaźnik
wykorzysta n ia
paszy za okres
odchow u

(kg/(o m.c.)

45

180

384

740

1275

1842

2200

,|,84

45

180

380

745

1275

1 825

2200

1,90

45

175

385

765

12,19

1722

2111

1,82

45

176

389

770

,l235

1 800

2277

1,88

45

,l75

386

770

1230

1 766

2250

2,01

Gtupa
Poziom pneciwciał anty-NDV

Średnie miano (logr), zakres mian dla grupy

A (lgY/(g paszy)

B

D (2 g lgY/(g paszy)

E

F

6,8 log, (5-7 logr)

7,3 l0g2 (7-10 logr)

9,1 log, (8-10 logr)

8,1 log, (7-10 logr)

7,5 log, (7-10 loqr)
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się od 1 I ,Ioń (28 . dzień) do 23 ,5oń (w 7 . dniu po zaka-
zeniu). W 2I. dniupo zakażeniunie stwierdzono wwy-
mazachkałowych S. Enteritidis. Należy jednak zazna-
czyc,że w grupię E (bez dodatku IgY w paszy),pomi-
mo zakażeni a kontro l ne go id entyczną dawką,S. E n t e r i -
/idis odsetek ptaków nosicieli byłniższy niz uzyskano
w grupie B oraz obniżał się wraz z upływem czasu po
zakażęntu. Między grupąD i E nie wykazano statystycz-
nie istotnych róznic. W grupie kontrolnej F nie stwier-
dzono nosicielstwa S. Enteritidis przez cały okres do-
świadczenia (tab.2).

Ogólny odsetek ptakow zakażonych S. Enteritidis
w grupach otrzymujących dodatek immunoglobuliny
żółtkajaja w paszy nie rożtlł się w końcowym etapie
obserwacji (28. dzieil) od uzyskanego w grupach bez
dodatku IgY (wynosił praktycznie od 30% do 33,3%o).
Niemniej jednak, wgrupie A i D (otrzymujących doda-
tek IgY) stopień kolonizacji narządów wewnętrznych
- szczęgóInie śledziony i wątroby) byłwyrażnieniższy
w porÓwnanluz grupamibęz dodatku IgY (brak statys-
tycznej istotności róznic) (tab. 3),

Uzyskane wyniki produkcyj n ę, szczę góIni e masa c ia-
ła kurcząt w poszczęgóInych grupach doświadczalnych
nie rózniły się istotnie w trakcie całego cyklu produk-
cyjnego. Wyższy był jedynie nieznacznie wskaznik
wykorzystaniapaszy za okres produkcji w grupie kon-
trolnej F (i wynosił ż,}Ilkg m.c., podczas gdy w gru-
pach doświadczalnych kształtował się na poziomie od
1,82 (grupaD) do1,90 (grupaB). Nie wykazano statys-
ty cznej istotności różnic (tab. 4).

Poziom swoistych pIzeciwciał anty-ND w surowicy
kurcza! otrzymujących w paszy IgY był wyższy od uzys-
kanych w pozostałych grupach Ęlko w przypadku dawki
2 gIgYlkgpaszy. Uzyskana średnia wartość miana HI
dla grupy wynosiła 9,I log, (zakres mian 8-10 1og,),
podczas gdy w pozostałych grupach wartości te ksztół-
towały się od 6,8 log, (grupa A) do 8 log, (grupa E)
(tab. 5). Pojawia się pytanie. czy możnazaobserwowa-
ne róznice wiązaó z obecnością w przewodzie pokar-
mowym większej dawki IgY.

Podsumowuj ąc uzyskane wyniki można stwierdzić,
że przeciwciała swoiste wobec czterech wybranych
szczepów powszechnych bakterii Gram-uj emnych, po-
dawane kurczętom zpasządocierały do kloaki zacho-
wując ślady aktywności biologicznej. To spostrzezenie
potwierdza celowość dalszych badah nad zastosowa-
niem lgY w zwiększaniu ochrony przewodu pokarmo-
wego kurcząt. Obie zastosowane dawki dodatku IgY
do paszy spowodowaĘ jedynie niewielkie obnizenie
odsetka nosicieli w przewodzie pokarmowym kurcząt
p r z e z p ięrw szy ty dzień p o do ś wi a d c za|ny m zakażeniu
Salmonella Enteritidis.Interesujący wydaje się też fakt
wyraŹnięniższego nosicielstwa S. Enteritidis w narzą-
dach wewnętrznych ptakow chronionych dodatkiem IgY
do paszy. W dalszym etapie badań należałoby spraw-
dzic ochronny efekt lgY uzyskanego z jaj kur immuni-
zowanych wybranymi antygenami bakterii Gram-uj em-
nych.


