
К
онтамінація кормів 
мікотоксинами є сер-
йозною проблемою 
для тваринництва та 

птахівництва, оскільки тенденція 
до підвищення рівня фузарієвих 
токсинів і афлатоксинів у зерні та 
продуктах його переробки зрос-
тає. Ці мікроскопічні гриби ши-
роко розповсюджені в природі, 
паразитують на бобових і злакових 
рослинах у період вегетації, пере-
робки і при незадовільних умовах 

зберігання виділяють токсичні 
метаболіти. На сьогодні ідентифі-
ковано понад декілька сотень мі-
котоксинів, які за хімічною струк-
турою належать до трихотеценів, 
полікетидів і терпенів. 

Внаслідок згодовування кор-
мів, забруднених мікотоксинами, 
може спостерігатись одночасна 
дія різних мікотоксинів, які по-
слаблюють опірність організму, 
знижують продуктивність і якість 
продукції, що наносить тварин-

ництву великі економічні збитки. 
На практиці, на превеликий жаль, 
токсичність кормів, контамінова-
них мікотоксинами, виявляєть-
ся із великим запізненням, коли 
вже у тварин виражені клінічні 
симптоми отруєння і вони гинуть. 
Одним із найнебезпечніших ток-
синів, що продукують гриби роду 
Fusarium, є Т-2 токсин. Вплив його 
на організм тварин і птиці внаслі-
док ускладнення бактеріальними, 
вірусними та мікоплазменними 
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інфекціями, часто залишається 
поза увагою, що є серйозною про-
блемою для спеціалістів ветери-
нарної медицини.

Потрапивши у травний тракт, 
більшість мікотоксинів швидко 
адсорбується в тонкій кишці, під-
дається біотрансформації та потра-
пляє в кров, зумовлюючи загальну 
інтоксикацію організму. У шлун-
ково-кишковому тракті токсин 
ушкоджує лізосоми епітеліальних 
клітин слизових оболонок і зумов-
лює їхню загибель, чим і поясню-
ється виникнення некротичних 
уражень слизових оболонок. Т-2 
токсин має сильний цитотоксич-
ний вплив на лімфоцити, індукує 
пошкодження молекул ДНК у клі-
тинах кісткового мозку, тимусу, 
селезінки, зумовлює порушення 
процесів синтезу білків і нукле-
їнових кислот, у результаті чого 
розвиваються лейкопенія, тромбо-
цитопенія, еритропенія, тобто має 
виражену імунодепресивну дію.

Сприйнятливими до фузаріо-
токсикозів є всі види сільськогос-
подарських тварин, та найбільш 
чутливими до наявності в кормах 
фузаріотоксинів є свині. У при-
родних умовах при довготрива-
лому згодовуванні корму, забруд-
неного Т-2 токсином, превалює 
хронічний перебіг токсикозу. 

Дуже чутливі до дії Т-2 токсину 
поросята. До характерних симп-
томів Т-2 токсикозу поросят на-
лежать анемія та розвиток гемора-
гічного синдрому. Симптоматика 
і вираженість клінічних та пато-
морфологічних змін залежать не 
тільки від дози та тривалості дії 
Т-2 токсину на організм, але й від 
виду і віку тварин. Тварини худ-
нуть, у них відзначаються нервові 
явища: тремор скелетних м’язів, 
порушення координації рухів, па-
рез задніх кінцівок.

У поросят після споживання 
контамінованого Т-2 токсином 

корму перші симптоми захворю-
вання з’являються неодночасно. 
На ранніх етапах токсикозу може 
знижуватись апетит, часті акти 
дефекації рідкими каловими ма-
сами. Спостерігається блідість 
слизових оболонок. Шкіра суха, 
не еластична, щетина скуйов-
джена, а в ділянках вентральної 
частини живота і вух – ціаноз 
(фото 1). Відзначається також по-
рушення серцевого ритму, роз-
виток тахікардії, задухи, вираже-
на анемія, яка супроводжується 
зменшенням кількості еритро-
цитів, лейкоцитів та зниженням 
гемоглобіну в крові.

Із розвитком токсикозу поро-
сята худнуть, відстають у рості, 
з’являється періодична гіперсалі-
вація, сонливість. До характерних 
симптомів слід віднести також і 
парези задніх кінцівок. На шкі-
рі, в ділянках рильця і заплесно-
вих суглобів, можна спостерігати 
струпоподібні, темно-коричневі 
ураження, величиною від горо-
шини до квасолини.

Крім того, у хворих свиней спо-
стерігається зміна відтінку шкіри 
до сіруватого та інтенсивний ріст 
щетини, особливо в ділянці хреб-
та, що надає тварині «мамонтопо-
дібного» вигляду (фото 2).
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Фото 1. Ціаноз шкіри в ділянці вух

Фото 2. Посилений ріст щетини та плямистий сіруватий відтінок 
шкіри
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На розтині поросят, які загину-
ли, відзначають виражену синюш-
ність шкіри в ділянці вентральної 
ділянки живота, анемію слизових 
оболонок. Брижа темно-фіолето-
вого кольору, внаслідок сильного 
переповнення судин кров’ю, во-
лога, блискуча. Шлунок помірно 
заповнений кормовими масами. 
Слизова оболонка шлунку не-
однорідно забарвлена. Фундальна 
частина – фіолетово-червоного 
кольору, набрякла, вкрита мутним 
тягучим слизом (фото 3).

До характерних патоморфоло-
гічних змін за Т-2 токсикозу поро-
сят слід віднести атрофію тимуса. 
При гістологічному дослідженні 
виявляють тимусні часточки, які 
втрачають свою полігональність, 
зменшуються в об’ємі. Кіркова 
зона звужується і представляється 
пластами епітеліоретикулоцитів, 
слабо заселених тимоцитами. У 
кірковій та мозковій зонах добре 
проглядаються коміркоподібні 
утворення різних розмірів, де тра-
пляються поодинокі тимоцити і 
клітини типу фібробластів. Ймо-
вірно, що коміркоподібні просвіт-
лення тимуса – ділянки посиленої 
деструкції тимоцитів (фото 4).

Мозкова зона займає більшу час-
тину часточок, де у великих дірко-
подібних пустотах розміщуються 
епітеліальні нашарування – тільця 
Гассаля. Виявлені зміни відобра-
жають прояви акцидентальної ін-
волюції. 

Макроскопічно селезінка стріч-
ковидної форми, капсула зморш-
кувата, на розрізі зіскребок пульпи 
незначний (фото 5). Гістологічно у 
селезінці сполучна тканина тра-
бекул набрякла, розволокнена, 
судини розширені, переповнені 
кров’ю, їх стінки розпушені. Спо-
стерігається дезорганізація спо-
лучнотканинної строми, набряк 
ретикулярних клітин та збіднен-
ня червоної пульпи клітинними 
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Фото 3. Шлунок. Гіперемія і набряк слизової оболонки фундальної 
ділянки

Фото 4. Тимус. Спустошення кіркової і мозкової зон. Коміркоподіб-
ні просвітлення – ділянки посиленої деструкції тимоцитів. Гематок-
силін та еозин. х 400

Фото 5. Селезінка. Зморшкуватість капсули
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елементами. Лімфатичні вузлики 
зменшені, погано сформовані, 
представлені у вигляді невели-
ких скупчень малих і середніх 
лімфоцитів навколо центральних 
артерій. Внаслідок інтенсивного 
виселення лімфоцитів мантійна 
зона у лімфатичних вузликах зде-
більшого не визначається, про-
те чітко вирізняються скупчення 
еози нофілів (фото 6). 

Аналіз виявлених морфологіч-
них змін в імунних органах вказує 
на те, що в організмі поросят під 
впливом Т-2 токсину відбуваєть-
ся різке пригнічення лімфопоезу, 
плазмоцитарної та макрофагаль-
ної реакції.

Печінка поросят неоднорідно 
забарвлена: вишневого кольору з 
жовтувато-бурою строкатістю, на 
розрізі структура згладжена, в’ялої 
консистенції. Жовчний міхур роз-
ширений, заповнений великою 
кількістю жовчі (фото 7).

При гістологічному дослідженні 
печінки на ранніх стадіях Т-2 ток-
сикозу поросят переважала білко-
во-жирова дистрофія з проявами 
деструктивного холангіту (фото 8).

Відзначали дискомплексацію 
балок і гепатоцитів, дезорганіза-
цію стінок усіх кровоносних су-
дин. У слизовій та м’язовій обо-
лонках жовчного міхура виявляли 
набряк строми, а також десквама-
цію покривних епітеліоцитів сли-
зової оболонки. В ділянках тріад 
спостерігали кругло-клітинну 
інфільтрацію та проліферацію хо-
лангіол. 

Серйозних змін при отруєнні 
Т-2 токсином зазнавало також сер-
це: коронарні судини розширені, 
переповнені кров’ю, перикард і 
епікард прозорі, вологі, міокард 
блідо-червоного кольору (фото 9).

Зменшенню кількості грибів 
у кормах сприяє їх грануляція, 
проте гранульований корм чут-
ливий до реінфікування, а запо-
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Фото 6. Селезінка. Лімфатичні вузлики зменшені, погано сформо-
вані. Гематоксилін та еозин. х 200

Фото 7. Печінка. Неоднорідне забарвлення. Розширення і перепо-
внення жовчного міхура

Фото 8. Печінка. Білково-жирова дистрофія. Гематоксилін та еозин. 
х 400
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бігти цьому можливо, якщо вико-
ристовувати  фунгістатики. Тому 
для прискорення процесів виве-
дення мікотоксинів застосовують 
відповідні детоксикаційні засоби 
та антидоти.

Засоби боротьби з мікотоксина-
ми поділяють на інгібіторів плісе-
ні та адсорбентів мікотоксинів. У 
кормовиробництві, як інгібітори 
плісені, широко використову-
ють низькомолекулярні органічні 
кислоти – бензойну, пропіонову, 
сорбінову, оцтову, мурашину та їх 
солі. Дані хімічні сполуки є фун-

гістатиками, а не фунгіцидами, і 
отже, не викликають втрати гри-
бами життєздатності та руйнуван-
ня у кормах мікотоксинів. Крім 
того, застосування даних кислот 
викликає корозію металу і потре-
бує суворого дотримання правил 
безпеки. 

Пошуки ефективних засобів 
обробки контамінованих кормів, 
з метою запобігання мікотокси-
козів, призвели до використання 
кормових добавок. При цьому 
завдання полягало в пошуку ад-
сорбентів, які могли б у значній 

мірі зв’язати найбільш розповсю-
джені мікотоксини. Ефект ад-
сорбенту мікотоксинів полягав у 
зниженні дози токсинів до межі, 
яка була б нижчою біологічного 
порогу. Більшість сучасних син-
тетичних мінеральних адсор-
бентів ефективні по відношенню 
до афлатоксинів і практично не 
ефективні до інших, найбільш 
розповсюджених в Україні, міко-
токсинів.

Для виведення мікотоксинів 
знайшли своє застосування алю-
мосилікатні глини, мінерали та 
бентоніти. Алюмосилікатні глини 
та мінерали активно адсорбують 
мікотоксини, оскільки молеку-
лярна поверхня цих добавок, при 
насиченні водою, притягує і зв’язує 
полярні функціональні групи мі-
котоксинів, а це сприяє їхньому 
виведенню з процесу травлення та 
не дає їм змоги потрапити у кров. 

Адсорбент NEVERTOX, що 
добувається із змішаного шару 
глинистого мінералу родовищ 
Ілліт-Смектіт-Московіт в експери-
ментальних лабораторних умовах, 
показав хороші сорбційні власти-
вості практично до всіх основних 
видів мікотоксинів (рис. 1). 
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Фото 9. Серце. Розширення та переповнення кров’ю коронарних 
судин
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Принцип адсорбції базується на 
формуванні адсорбентом гідрата-
ційної поверхні, тобто він слугує 
ефективним фільтром для елімі-
нації полярних мікотоксинів, де їх 
полярні частинки притягуються 

до поверхні, а потім адсорбуються. 
Мікотоксини із менше вираже-
ною полярністю слабше адсорбу-
вались даним препаратом, тому 
в його склад було внесено біоло-
гічні компоненти. За таких умов 

NEVERTOX здатний інактивувати 
слабо полярні мікотоксини шля-
хом розщеплення їх специфічних 
функціональних груп, таких як 
12-, 13-епоксигрупи, які належать 
до найбільш токсичної частини 
трихотеценів. 

За результатами лаборатор-
них досліджень щодо сорбційної 
здатності адсорбенту NEVERTOX 
було встановлено, що незалежно 
від рівня рН, сорбуються такі мі-
котоксини, як афлатоксин, зеа-
раленон, Т-2 та ДОН, а сорбційна 
здатність щодо охратоксину та 
фумонізинів, значною мірою, за-
лежить від рівня рН (рис. 2).

NEVERTOX інактивує великий 
спектр мікотоксинів, у тому чис-
лі Т-2 токсин, DON, охратоксин, 
зеараленон, фумонізини тощо. 
Продукти їх дегідратації не про-
являють токсичності і метаболізу-
ються.

Дозування адсорбенту буде за-
лежати від кількості виявленого 
токсину в кормі. З профілактич-
ною метою рекомендується вводити 
препарат від 0,5 до 1 кг/т корму. У 
випадку інфікування кормової си-
ровини великими кількостями ток-
синів або синергічною дією кількох 
мікотоксинів, слід вводити адсор-
бент у дозі від 2 до 4 кг/т корму.
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Рис. 1. Результати адсорбційних властивостей NEVERTOX при кон-
центрації мікотоксинів 0,5 мг/кг (ppm)

Рис. 2. Результати адсорбційних властивостей NEVERTOX при різних рН. 
Концентрації мікотоксинів 0,5 мг/кг (ppm)


