
Мікотоксини – це токсичні продукти 
метаболізму пліснявих грибів, що ви-
кликають інтоксикацію у тварин, які їх 
спожили. Плісняві гриби активно роз-
множуються у зернових до збирання 
врожаю, після, та під час неправильно-
го зберігання збіжжя, виробляючи при 
цьому токсини та заражаючи корм для 
тварин.

Ендотоксини – токсичні речовини 
хвороботворних бактерій, які утворю-
ються внаслідок загибелі та руйнуванні 
клітин мікроорганізмів в організмі ха-
зяїна. Це неймовірні сполуки, адже з од-
ного боку вони позитивно стимулюють 
імунітет, а з іншого – спричиняють ендо-
токсичний шок і смерть. 

У класичному розумінні ендоксин – 
це токсин, який, на відміну від екзоток-
сину, не секретується в розчинній формі 
живими бактеріями, а є їх структурним 
компонентом, що вивільняється в осно-
вному, коли бактерії зазнають лізування 
(руйнуються під впливом хімічних чи 
механічних чинників). У літературі ендо-
токсини зазвичай називають ліпополіса-

харидами (ЛПС). Токсичним і незмінним 
є ліпід А (ідентичний у клітинних стінках 
усіх грам-негативних бактерій). Ендоток-
сини, на відміну від екзотоксинів, всту-
пають у взаємодію з різними білками 
крові, наприклад, цитокінами (відпові-
дають за імунний захист) і таким чином 
викликають імунну реакцію.

Однак, найбільш прогностичним 
фактором є розвиток шоку (Ispahani et 
al., 1987). Септичний шок – симптом, для 
якого характерні гіпотензія, олігурія, гі-
поксія, ацидоз, розвиток мікросудинних 
аномалій і дисеміноване внутрішньосу-
динне згортання (Hamill and Maki, 1986). 
Найчастіше при цьому виникає збій у 
роботі внутрішніх органів. Автопсія де-
монструє значне пошкодження тканин 
внутрішніх органів, особливо печінки, 
легень, нирок та надниркових залоз. 
Серед основних типів ушкоджень ор-
ганів – набряки, крововиливи, запальні 
інфільтрати, фібрини тромбів та некрози 
окремих ділянок тканин. Ідентичні фізіо-
логічні і патологічні зміни спостерігали 
у експериментальних тварин, які отри-

мували смертельні дози ендотоксину 
(Bayston, Cohen, 1990).

При захворюванні свиней на колі-
бактеріоз спостерігається масивне за-
селення слизової оболонки кишечника 
тварин патогенною кишковою палич-
кою. Під час активного розвитку бак-
терій постійного руйнування зазнають 
ЛПС. Таким чином стрімке розмножен-
ня та заселення кишечнику тварини  
E. coli, що особливо часто трапляється 
із поросятами одразу після відлучення, 
може призвести до помірного, а часом 
і сильного токсикозу, пов’язаного із ви-
вільненням ендотоксинів під час міто-
зу. Діарея у відлученців і є результатом 
синергічної взаємодії між бактеріями, їх 
ендотоксинами та екзотоксинами. Раннє 
відлучення підвищує сприйнятливість 
до ЛПС. Фактори адгезії відіграють голо-
вну роль у патогенезі набрякової хворо-
би поросят (Imberechts et al., 1992), і під 
час спалаху колібактеріозу є свідченням 
того, що ендотоксини уже рясно виділя-
ються. Для цього синдрому характерні 
раптова смерть або нервові симптоми, 
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такі як притуплення реакції, хитавиця, 
атаксія, опістотонус, підшкірні набряки, 
особливо носа, очей, повік та гортані 
(хрипкі, скрипучі звуки). 

Значну частину смертельних ви-
падків пов’язують із інфікуванням грам-
негативними бактеріями, особливо якщо 
воно ускладнене шоком (Prins et al., 1994). 
Шок може також бути наслідком засто-
сування антибіотиків: загальний рівень 
ендотоксинів під їх впливом знижується, 
але рівень вільних ендотоксинів зростає 
(вільні ендотоксини біологічно активніші 
від мембранозв’язаних). Вивільнення ен-
дотоксинів ускладнює перебіг хвороби. 

Деякі препарати були дослідженні 
на здатність протидіяти ЛПС. Здатність 
антибіотиків впливати на ендотоксини 
відрізняється залежно від їхньої бак-
теріостатичної та бактерицидної дії. 
Антибіотики також можуть зв’язувати 
ендотоксини (для прикладу, такі влас-
тивості мають Поліміксин В та Колістин), 
однак вони і самі являються токсични-
ми. Найбільш примітні побічні ефекти 
таких препаратів – нефротоксичність 
(головним чином гостра ниркова недо-
статність) та нейротоксичність (Mendes 
and Burdmann, 2010). Ось чому кормові 
добавки рослинного походження поча-
ли тестувати на здатність позитивного 
ефекту на поросят, які перебувають під 
впливом ендотоксинів. 

Враховуючи складну структуру мі-
котоксинів та ендотоксинів та непросту 
техніку їх виявлення й аналізу, ризик-ме-
неджмент має бути на достатньо висо-
кому рівні, щоб максимально скоротити 
випадки втрат через зараження тварин 
цими доволі поширеними у природі 
сполуками.

Нещодавно австрійська науково-ви-
робнича компанія «БІОМІН», яка займа-
ється дослідженням мікотоксинів вже 
понад 30 років, презентувала світовим 
аграрним спеціалістам звіт із досліджен-
ня кормів на наявність мікотоксинів. За-
галом у 2014 році Науковим дослідним 
центром БІОМІН було проаналізовано 
6 844 зразків корму, наданих виробни-
ками із 64 країн, у тому числі з України. 
Найвищий рівень зараження був вияв-
лений у зразках із Північної Америки та 
Південної Європи. Що стосується країн 
Східної Європи, а саме України, то тут 
найчастіше у кормі виявляли мікотокси-
ни дезоксиніваленол (ДОН) – 62%, зеа-
раленон (ЗЕН) – 71% та Т-2 токсин – 72%. 
Небезпека саме цих видів мікотоксинів 
полягає у тому, що вони не підлягають 

адсорбції. Деактивувати їх можна за-
вдяки спеціальному процесу біотранс-
формації, під впливом якого змінюється 
структура мікотоксинів і вони стають 
менш токсичними. 

Сьогодні деактиватор мікотоксинів 
«Мікофікс®» від компанії «БІОМІН» – це 
єдиний продукт у світі, унікальність та 
ефективність якого офіційно визнана 
Європейським управлінням з безпеки 
харчових продуктів (ЄУБП). До складу 
деактиватора входить запатентований 
мікроорганізм BIOMIN®BBSH 797, який 
здатний біотрансформувати мікотокси-
ни, які не підлягають адсорбції. Лінійка 
деактиватора «Мікофікс®» складається 
з двох продуктів: «Мікофікс®Плюс» та 
«Мікофікс®Селект».

Вашій увазі пропонуємо одне із до-
сліджень, яке було проведене для оцін-
ки ефективності застосування комплек-
сного деактиватора від компанії БІОМІН 
«Мікофікс»®Плюс» на заражених ендо-
токсинами поросятах. Для цього 90 по-
росят відібрали із 15 гнізд. Дослідження 
організували за принципом «три на три»: 
три групи по три повторення у кожній.

Схема дослідження
Дослідження проводили наступним 

чином: група А (контроль): стандартний 
раціон для поросят із середнім природ-
нім навантаженням ендотоксинів у ньо-
му на рівні 9,05 μг/г (за середньозваже-
ними результатами аналізу 19 проб);

Група Б (позитивний контроль): стан-
дартний раціон для поросят із середнім 
природнім навантаженням ендотоксинів 
у ньому на рівні 9,05 μг/г (за середньозва-
женими результатами аналізу 19 проб) 
плюс 100 мг Колістину/л, що вводився 
поросятам у питну воду впродовж 21 дня;

Група В (комплексний деактиватор 
«Мікофікс®Плюс»): стандартний раціон 
для поросят із середнім природнім на-
вантаженням ендотоксинів – 9,05 μг/г (за 
середньозваженими результатами аналі-
зу 19 проб) із додаванням деактиватора у 
дозуванні 1,5 кг/т корму. 

Місце проведення: Австрія.

Результати
Завдяки застосуванню «Мікофікс® 

Плюс» покращився коефіцієнт конверсії 
корму (див. Графік 1), крім того відчутно 
підвищилися середньодобові прирости 
та показники живої ваги поросят тесто-
ваної групи порівняно із контрольними 
(див. Графік 2 і 3). «Мікофікс®Плюс» змен-
шив кількість випадків діареї, порівняно 

із контрольною групою поросят, і з тією, у 
котрій тваринам давали антибіотик. 

Висновки
Проведене дослідження підтвер-

джує, що деактиватор мікотоксинів 
«Мікофікс®Плюс» активно протидіє ен-
дотоксинам та сприяє збільшенню ваги, 
підвищенню середньодобових при-
ростів і покращенню коефіцієнту кон-
версії корму. Результати показують, що 
комплексний деактиватор підтримав 
тварин у критичний момент відлучення. 
«Мікофікс»®Плюс» також надає протиза-
пальний ефект, завдяки водоростям та 
рослинним екстрактам, які входять до 
складу продукту. 
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Графік 1. Порівняння  
коефіцієнту конверсії корму  
у експериментальних групах  
(на 56-ий день)
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Графік 2. Порівняння живої ваги 
поросят експериментальних 
груп на 56-ий день дослідження 
(кінець спостереження), кг
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Графік 3. Порівняння 
середньодобових приростів 
у експериментальних 
групах з 1-го по 56-ий день 
спостереження, г
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