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Знешкодити токсини
Однією з важливих причин, яка істотно впливає на здоров’я продуктивних тварин, в тому числі і поголів’я свиней, 
є споживання ними корму, ураженого мікотоксинами. Мікотоксини - отруйні речовини з високою біологічною 
активністю, що виробляються мікроскопічними грибами. Всього цвілеві гриби виділяють понад 300 різних видів 
отрути, з них найбільш відчутної шкоди здоров’ю і продуктивності тварин наносять близько 20 хімічних сполук. 
У даній статті ми хочемо розповісти про деякі цікаві аспекти досліджень в області мікотоксинів. 
Було виявлено, що використання Biolex® MB40 у свинарстві сприяє ефективному виведенню шкідливих речовин з 
корму, а отже – підвищенню продуктивності тварин.

В цілому токсини - невід’ємна складова будь-якого 
корму, яка міцно пов’язана з його компонентами. 
Важливо розуміти, що тварини не повинні спожива-

ти корм, кількість мікотоксинів в якому перевищує макси-
мально допустимий рівень.

З цією метою існує кілька принципово різних алгорит-
мів дій. Зокрема, варто здійснювати профілактику розмно-
ження фітопатогенних грибів - продуцентів токсинів на 
етапах заготівлі кормів. Відому, що істотно збільшує ризик 
розмноження фітопатогенних грибів підвищення вологос-
ті зерна. Щоб запобігти таким процесам, можна викорис-
товувати консерванти. Інший алгоритм полягає в інактива-
ції токсинів при їх вивільненні з корму в кишківнику або 
сорбції через вибрані препарати. Необхідно врахувати, що 
руйнування молекул токсинів можливе. Зокрема, встанов-
лено, що токсини, як «вторинні» метаболіти, є вуглецевими 
резервами клітини і можуть бути утилізовані в умовах го-
лодування. 

У кишківнику активно проявляють себе сорбенти, але в 
деяких випадках вони знижують свою активність, зокрема:

 • частка нейтралізаторів по відношенню до корму 
мізерно мала;

 • з огляду на структурні особливості, деякі токсини (Т-2 
токсин) мають слабку здатність зв’язуватися з сорбентом;

 • ефективність сорбції щодо токсинів дуже залежить від 
концентрації в кишечнику мікро- і макроелементів, 
амінокислот, вітамінів, тобто значної кількості різних 
«сорбційних конкурентів» токсинів;

 • через різне співвідношення «сорбція-десорбція» для 
кожного типу токсинів.

В силу цих причин, досить високі концентрації токсинів 
можуть потрапляти в русло крові і потім в печінку, де во-
ни пошкоджують гепатоцити і знижують їхню здатність до 
синтезу глюкози крові.

Жуйні тварини стійкіші до мікотоксинів, оскільки мікро-
організми рубця здатні деякі з них частково або повністю 
інактивувати. Але для свиней і птиці загроза здоров’ю при 
споживанні кормів, контамінованих мікотоксинами - неза-
перечний факт.

Збиток для поголів’я
Первинний ризик для здоров’я свиней, пов’язаний з 

ураженням кормів мікотоксинами, вивчений досить до-
бре. Зокрема, доведено негативний вплив зеараленону на 
репродуктивну функцію свиноматок внаслідок його естро-
генної дії. При цьому ремонтний молодняк, який отримав 
навіть мінімальну дозу зеараленону в утробі свиноматки 
(або на підсосі) латентно переносить токсикацію, тобто без 
особливо вираженого падежу (див. Рисунок - видно лише 
набряклі вульви і молочні залози у поросят), але пізніше 
такі ремонтні матки не здатні принести потомство, оскіль-
ки репродуктивні органи істотно відстають в розвитку. Ми 
проводили розтин ремонтного молодняку віком 240-260-
280 днів, який після запліднення не показував супорос-
ність. Таких свинок після вибракування забили в забійному 
цеху і подивилися на репродуктивні органи, щоб з`ясувати 
причини безпліддя. Ми були вражені побаченим. Репро-
дуктивні органи (матка, маткові труби) повинні важити у 
свинки масою 140-160 кг приблизно 600-750 г, а у постраж-
далих свинок вага репродуктивних органів склала лише 
150-200 г. Зрозуміло, що в такій недорозвиненій системі не 
може статися обумовлених природою процесів: запліднен-
ня, просування фолікулів по маткових трубах, закріплення 

Рисунок. Ураження зеараленоном
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Biolex®- MB40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex®-MB40 - відзначено титулом «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex®- MB40 - складається з 100% клітинних стінок 
пивних дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією 
компанії Leiber GmbH методом екстракції з біологічно 
бездоганної сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. Однак тільки 
Biolex®- MB40 фірми Leiber GmbH, володіє мультибіотичними 
властивостями: бактерицидними, інактиваторами токсинів, 
пребіотичними, імуномодулюючими, за рахунок обробки 
клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. Властивості 
Biolex®- MB40 вивчені в багатьох університетах світу, 
проведені досліди на різних видах тварин і птиці.
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ембріонів на плаценті. Попри це, ремонтні свинки були ві-
зуально нормально розвиненими, добре додавали у вазі, 
поїдаючи корм. Причина всьому - рання контамінація зе-
араленону.

Інтоксикація організму мікотоксином Т-2 (тріхотеце-
новий мікотоксин, який продукують плісняві гриби роду 
Fusarium) призводить до розвитку некрозу кишкових тка-
нин і виникнення діареї. Ці ефекти дуже специфічні, але мі-
котоксини також мають чимало неспецифічних проявів, як, 
наприклад, погіршення показників продуктивності.

Слід зазначити, що навіть відносно незначний рівень 
контамінації мікотоксинами кормів впливає на здоров’я і 
продуктивність поголів’я, підвищує сприйнятливість до за-
хворювань і підсилює ступінь їхньої тяжкості.

Особливу небезпеку представляє фумонізин B1 (FB1). 
Фумонізин відноситься до сімейства мікотоксинів, що про-
дукуються цвіллю Fusarium verticillioides. Вона зазвичай 
вражає кукурудзу (в ній фумонізин виявляється найчасті-
ше). Є канцерогеном. У свиней токсин вражає серцево-ле-
геневу систему, викликає набряк легенів, а також уражен-
ня печінки і підшлункової залози.

Так, у свиней фумонізин в концентрації менше 1 мг/кг 
маси тіла збільшує колонізацію кишкової палички в киш-
ківнику, пролонгуючи дію кишкової інфекції і пригнічуючи 
імунну відповідь, при концентрації 11,8 мг/кг - посилює 
дію інфекції сальмонели Typhimurium. Високий рівень фу-
монізину також підсилює патологічні зміни в разі заражен-
ня Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica, 
Pasteurella multocida.

Схожі в своїй згубній дії інші мікотоксини:
 • афлатоксини негативно впливають на перебіг 

інкубаційного періоду і посилюють тяжкість дизентерії 
у свиней, викликаної Brachyspira hyodysentariae;

 • дезоксиніваленол (ДОН) в концентрації 2,5-3,5 мг/кг 
підвищує тяжкість легеневих уражень і викликає падіж 
тварин, інфікованих репродуктивно-респіраторнии 
синдромом свиней, а також загострює вірусні наванта-
ження при цирковірусі 2-го типу;

 • охратоксин А в концентрації 75 мг/кг корму загострює 
вірусні навантаження при цирковірусі 2-го типу.
Таким чином, дослідження підтверджують, що навіть 

дуже низький рівень зараження мікотоксинами негативно 
впливає на здоров’я тварин, посилюючи первинні бакте-
ріальні та вірусні інфекції. Вони «кооперуються» з бактері-
альними інфекціями і тим самим посилюють їхню дію.

Доведено вплив мікотоксинів на ефективність вакци-
нації: контамінація кормів мікотоксинами, навіть при не-
значних концентраціях, знижує її ефективність. В резуль-
таті пригнічується клітинний імунітет через зменшення 
титрів антитіл (гуморальний імунітет), виникає імуносу-
пресія. Це зазвичай спостерігається при взаємодії міко-
токсинів зі збудниками: Mycoplasma agalactie, rhusiopathiae 
Erysipelothrix, Salmonella Choleraesuis, вірусом репродук-
тивно-респіраторного синдрому свиней, вірусом хвороби 
Ауєскі.

Саме з вищезгаданих причин, рання та ефективна 
боротьба з мікотоксинами має важливе значення для 
здоров’я тварин і рентабельності виробництва. 


