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Знешкодити токсини
Закінчення. Початок – у журналі «Корми і Факти» №1/2019

Як вирішити проблему?
Доцільно вносити в корма спеціальні добавки, які ад-

сорбують або нейтралізують мікотоксини. Зв’язування і ви-
ведення мікотоксинів при цьому відбувається в травному 
тракті тварин. При використанні спеціалізованих препара-
тів можна вивести з організму свиней до 30-40% (а іноді - і 
70%) різних токсинів. Ці добавки рекомендується згодову-
вати тваринам постійно як профілактичний засіб в кількос-
ті від 0,3-0,5% до 2% від раціону.

За своїм походженням речовини з потенційною дією 
проти мікотоксинів діляться на мінеральні та органічні. За-
лежно від механізму дії: прямої дії (адсорбуючі і біотранс-
формуючі мікотоксини агенти) і вторинної дії (знижують 
негативний вплив мікотоксинів на організм тварини).

Інактивуючим ефектом володіють β-глюкани клітинних 
стінок дріжджів, особливо компанії «Leiber ГмбХ», які, за-
вдяки спеціальній технології очищення маннопротеїнів з 
поверхні бета-глюканів (на відміну від аналогів), активують 
рецептори 1,6-бета-зв’язків, які беруть участь в інактивації 
мікотоксинів і патогенів. Використання в створенні препа-
ратів глюканів дріжджових клітин - перспективна розроб-
ка вчених.

У своєму складі зазначені речовини містять Biolex®-
MB40 - препарат на основі клітинних стінок штаму пивних 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae з високим вмістом ман-
нанів і очищених, активованих бета-глюканів. Ці специфічні 
компоненти характеризуються вираженою імуномоделю-
ючою дією β-1,3/1,6-глюкана, що підтверджено численни-
ми дослідженнями. Завдяки своїй пребіотичній дії манна-
нолігосахариди (МОП) допомагають нормалізувати функції 
кишечника за рахунок відновлення інтактної мікрофлори. 
Бета-глюкан клітин пивних дріжджів, спільно з маннанами, 
активують специфічні властивості мікрофлори та її ензи-
мів, в результаті чого мікотоксини в процесі травлення під-
даються гідролізу і перетворюються на нешкідливі продук-
ти розпаду. Biolex®-MB40, утворюючи додаткову біоплівку 

на епітелії кишківника, запобігає руйнуванню мікотоксина-
ми захисного бар’єру слизової оболонки шлунково-кишко-
вого тракту, сприяє мікробному руйнуванню мікотоксинів 
в кишківнику, стимулює проміжну детоксикацію.

Результати досліджень у  
виробничих умовах свинарських 
господарств України
Дослідження щодо впливу введення у раціон різних ви-

робничих груп свиней препарату Biolex®-MB40 проводили 
в умовах виробничих потужностей свинарського комплек-
су ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» протягом 2017-
2018 років.

На першому етапі для дослідження були відібрані про-
би комбікорму, який використовується в господарстві, на 
наявність в ньому мікотоксинів. Лабораторні дослідження 
проводили в умовах науково-дослідного Центру біобезпе-
ки та екологічного контролю АПК (м. Дніпро). Результати 
представлені в таблиці 1.

Виявлені кількісні показники рівня мікотоксинів в дослі-
джуваному кормі не перевищували допустимі норми, але 
навіть і ці концентрації в кінцевому підсумку при постійно-
му попаданні в організмі не можуть бути нешкідливими.

Щодо основних поживних характеристик комбікорму, 
зокрема: кількості сирого протеїну, сирої золи, сирої кліт-
ковини, сирого жиру, вологості, співвідношення Са і Р, об-

Таблица 1. Вміст мікотоксинів у комбікормі

Показники 
Кількість мікотоксину 

в комбікормі, мг/кг

Т-2 токсин не виявлено

Афлатоксин В1 0,007

Зеараленон 0,17

Охратоксин 0,016

ДОН (дезоксиваленон, 
вомітоксин)

0,6

Фумонізин не виявлено

Таблица 2. Вміст мікотоксинів    
у сиворотці крові 

Показники
Кількість мікотоксина 
у сиворотці крові, мг/г

Зеараленон 9,43

Афлатоксин В1 0,18

Охратоксин 0,29

ДОН (дезоксіваленон, 
вомітоксин)

194,71
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мінної енергії, досліджувані зразки відповідали заявленим 
характеристикам виробника.

Другий етап експерименту полягав в дослідженні сиро-
ваток крові свиней, яким систематично згодовували комбі-
корм. Результати досліджень представлені в таблиці 2.

Відповідно, у сироватках крові були ідентифіковані мі-
котоксини, наявність яких встановили при лабораторному 
аналізі корму. Т-2 токсин і фумонізин не були виявлені ні 
в кормі, ні в сироватці крові свиней. Концентрації зеара-
ленону, афлатоксину В1 і охратоксину в досліджуваних 
сироватках не перевищували допустимі показники. У той 
же час, концентрація ДОН (дезоксіваленону і вомітоксину) 
істотно перевищувала допустимі межі.

При паралельному проведенні біохімічного аналізу си-
роваток крові встановили, що в сироватці крові 60% тва-
рин, відібраних для експерименту, встановлено зниження 
кількості білка, в основному, внаслідок зниження його гло-
булінових фракцій. Причиною цього може бути низький рі-
вень природної резистентності тварин. Також відзначали 
помірно виражені ознаки наявності патологічних процесів 
у печінці у 80% тварин, яких обстежували. 

Дисбаланс вмісту кальцію і фосфору вказує на ознаки 
порушення кальцій-фосфорного обміну на фоні підвищен-
ня кількості лужної фосфатази. В цілому кількість кальцію і 
фосфору в сироватці крові досліджуваних тварин переви-
щувала фізіологічні показники норми.

Біохімічні показники сироватки крові підтверджують 
негативний вплив виявлених концентрацій мікотоксинів 
на фізіологічний стан тварин.

Третій етап експерименту полягав в дослідженні анало-
гічних показників у тварин на відгодівлі, після згодовування 
їм протягом місяця в складі раціону препарату Biolex®-MB40.

Внаслідок цього встановлено, що введення в раціон 
Biolex®-MB40 позитивно вплинуло на загальний стан тва-
рин. Підтвердженням цьому є: зниження в 4-7 разів кіль-
кості ДОН в сироватці крові і афлатоксину В1 в 1,5 рази, 
зниження кількості зеараленону на 30%. Кількість охра-
токсину А знаходилася за рамками використаної методики 
визначення мікотоксину. Одночасно зазначено зростання 
білка внаслідок підвищення кількості його глобулінових 
фракцій. На фоні цього поліпшився функціональний стан 
печінки. Ці показники вказують на підвищення рівня при-
родної резистентності в групах поросят, які отримували в 
раціоні протягом місяця препарат Biolex®-MB40, причому в 
дозі всього 0,5 кг/т комбікорму. У ніх також відмічено стійку 
стабілізацію мікрофлори кишечника. 

Отже, на тлі пропозицій на ринку в основному зміша-
них мікотоксинових адсорбентів, фахівцям комплексів 
слід звернути увагу на ефективний та на 100% органічний 
Biolex®-MB40, який вже при дозуванні 200-500 г/т комби-
корму показує відмінні результати по інактивації мікоток-
синів і патогенів. У дозуванні 500-1000 гр/т комбікорму він 
діє вже додатково як імуномодулятор, за рахунок підвище-
ної концентрації 1,3-1,6-бета-глюканів, що також підтверд-
жено численними дослідами. 
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