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Проблема мікотоксикозів тварин привертає особливу 
увагу серед захворювань незаразної патології та є 
актуальною як для України, так і для багатьох країн 
світу.
Продукти життєдіяльності плісеневих грибів – мікоток-
сини, навіть у невеликих концентраціях у кормах при 
постійному надходженні до організму знижують імуні-
тет тварин, впливають на метаболічні процеси, викли-
кають дермальні та нервові патології, спричиняють 
канцерогенний, гонадо- та ембріотоксичний ефект 
(1,2).
Значне поширення грибів та їх метаболітів – мікоток-
синів у кормах, реальна їх загроза для здоров’я тварин 
і людей та заподіяні ними вагомі економічні збитки 
обумовлюють необхідність розробки як ефективних 
так і дешевих методів попередження мікотоксикозів.
     В останні роки значне місце в профілактиці мікоток-
сикозів відводиться додаванню до кормів різних 
препаратів та кормових добавок, виготовлених на 
основі різних хімічних та біологічних сполук, здатних 
ефективно сорбувати або зв’язувати наявні в кормах 
токсини та перешкоджати їх всмоктуванню в шлунко-
во-кишковому тракті (3,4).
Метою даної роботи було вивчення сорбуючої актив-
ності різних груп препаратів вітчизняного та іноземно-
го виробництва, які додаються в корми  для профілак-
тики мікотоксикозів та підібрати найбільш активний та 
економічно доступний препарат.
Дослідження проводили з 15 препаратами на основі 
сорбентів вітчизняного (3 зразки) та іноземного 
виробництва (12 зразків) in vitro із 5 мікотоксинами 
одночасно: патуліном, афлатоксином В1, стеригмато-
цистином,  зеараленоном,  та Т-2 токсином, а також 
культурою грибів: Aspergillus nidulans, Penicillium 
urticae, Fusarium sporotrichioides та Aspergillus �avus. 
Кількість досліджуваного сорбенту брали згідно реко-
мендованої виробником дози, а кількість внесених 
мікотоксинів складала  максимально допустимий 
рівень їх в кормах.
Дослідження на наявність мікотоксинів проводили 
методом тонкошарової хроматографії згідно 
«Скринінг-методу одночасного виявлення афлатокси-
ну В1, патуліну, стеригматоцистину, Т-2 токсину, зеара-
ленону та дезоксиніваленолу» (5). 
Дослідження препаратів вітчизняного виробництва 

(виробник – Україна) показали: 
-  «Альфасорб» повністю сорбував  афлатоксин В1, 
патулін, зеараленон, а  стеригматоцистин та Т-2 токсин 
на 75% та  55% відповідно; 
- препарат «Міколад»  повністю сорбував афлатоксин В
1, патулін, стеригматоцистин, зеараленон – на 40% та 
на 25% – Т-2 токсин. 
- «Кормосан» –  лише на 30% сорбував Т-2 токсин, інші 
досліджувані мікотоксини  виявлені не були.
Препарати іноземного виробництва: «Чек-о-токс» 
(Індія) – сорбував повністю лише афлатоксин В1 та 
патулін, на 60% - стеригматоцистин, на 50% – зеарале-
нон та лише на 35% – Т-2 токсин. «Клінофід» 
(Великобританія) проявив схожу активність: афлаток-
син В1, патулін – 100%, на  60% – стеригматоцистин, на 
55% – зеараленон  та на 45% –  Т-2 токсин. «Baracid» 
(Польща) на 100%  сорбував афлатоксин В1, патулін, 
зеараленон, на 45% – стеригматоцистин та на 35% – Т-2 
токсин. «Toxidex-premix» (Іспанія): 100% – стеригмато-
цистин, 35% – афлатоксин В1,  патулін та Т-2 токсин – 
40%, зеараленон – 45%. «Екосорб» (Естонія) – 100%  
афлатоксин В1, патулін, стеригматоцистин; зеараленон 
та Т-2 токсин сорбував лише на 45%. «Біо-токс» 
(Німеччина) – 100% афлатоксин В1, патулін, стеригма-
тоцистин, 40% – зеараленон та Т-2 токсин. «Фрітокс» 
(Нідерланди)  – 100% афлатоксин В1, патулін, стеригма-
тоцистин, 60% – зеараленон та Т-2 токсин. «Сорбатокс» 
(Великобританія) – 100% афлатоксин В1,  патулін,  
стеригматоцистин, 70% – зеараленон та на 30% – Т-2 
токсин. «Салкіл» (Великобританія) – 100% афлатоксин 
В1, патулін, стеригматоцистин, 70% – зеараленон та на 
50% – Т-2 токсин. «Бакт-а-цид» (Великобританія) – 100% 
афлатоксин В1, патулін, стеригматоцистин; зеараленон 
– на 70% та на 50% – Т-2 токсин. Французький препарат 
«Мікотокс» – 100%  сорбував  афлатоксин В1, зеарале-
нон – на 40%, патулін майже  не сорбував (10%) та 
лише на 20% відбувалася сорбція Т-2 токсину. 
«Зеніфікс» (Аргентина) – 100% афлатоксин В1, 30% – 
зеараленон, патулін – 70% та на 10% – Т-2 токсин.
Таким чином, дослідження  in vitro показали, що 
фузаріотоксини (зеараленон та Т-2 токсин) мають саму 
низьку сорбуючу здатність. Це можна пояснити різною 
хімічною будовою та полярністю мікотоксинів. Як 
відомо, сорбуючі компоненти препаратів більш ефек-
тивні у відношенні до полярних, і не завжди проявля-
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ють свою активність до неполярних мікотоксинів.
Другим етапом наших досліджень було визначено 
сорбуючу активність досліджуваних препаратів по 
відношенню до культури грибів – продуцентів мікоток-
синів: Aspergillus nidulans – продуцент стеригмато-
цистину, Penicillium urticae – продуцент патуліну, 
Fusarium sporotrichioides – продуцент Т-2 токсину та 
Aspergillus �avus продуцент афлатоксину В1. Оскільки 
кількість відповідного мікотоксина в культурі складала 
вище за допустимий рівень, то доза сорбенту була 
збільшена вдвічі від рекомендованої виробником.
Найкращу сорбуючу активність відносно культури 
гриба Aspergillus nidulans – продуцента стеригмато-
цистину проявили такі препарати: “Альфасорб” – 100%; 
“Міколад” – 100%; “Кормосан” – 80%; “Чек-о-токс” – 
100%;  “Клінофід” – 80%; “Baracid” – 90%; “Toxidex-
premix” – 100%; “Екосорб” – 70%; “Біотокс” – 80%;  
 “Зеніфікс” – 70%; “Фрітокс” – 100%; “Салкіл” – 100%; 
 “Мікотокс” – 80% та “Сорбатокс” – 70%.
Такою була сорбуюча активність досліджуваних препа-
ратів відносно культури гриба Penicillium urticae – 
продуцента патуліну: 90% сорбцію проявили – “Альфа-
сорб” та “Клінофід”; 80% -  “Кормосан”, “Toxidex-premix”, 
“Сорбатокс”  та “Зеніфікс”; 70% - “Baracid”, “Салкіл”, 
“Мікотокс” та “Фрітокс”. “Екосорб”  та  “Бактацид” – на 
100% сорбували  мікотоксини. Щодо решти, то 
процент сорбції складав нижче 70%.
Сорбція відносно продуцента Т-2 токсину Fusarium 

sporotrichioides була не досить активною. 90% сорбція 
проходила у препаратів:   “Альфасорба”,   “Чек-о-токса”, 
“Сорбатокса”, “Клінофіда”, “Toxidex-premix”, “Біотокса”,  
“Салкіла” та “Бактацида”. На 80% сорбція відбувалася у 
– “Baracid”, “Екосорба”, “Зеніфікса”. Решта мала низький 
відсоток сорбції (нижчий за 70%).
Щодо культури гриба Aspergillus �avus  –  продуцента  
афлатоксину В1, то сорбуюча активність була досить 
високою в усіх досліджуваних зразках. На 100% 
процес сорбції відбувався з препаратами: “Кормосан”, 
“Чек-о-токс”, “Toxidex-premix”, “Біотокс”, “Фрітокс” та 
“Мікотокс”; на 90% –  з “Альфасорбом”, “Міколадом”, 
“Клінофідом”, “Baracid”, “Салкілом”, “Зеніфіксом”  та “Бак-
тацидом”.
Отримані дані, показали, що застосування сорбентів є 
одним із ефективних підходів до вирішення проблеми 
мікотоксикозів тварин. В ході досліду встановили 
позитивні результати, в основному, у препаратах 
іноземного виробництва. Щодо найкращих  показни-
ків із вітчизняних сорбентів, то вони були  отримані 
при застосуванні препарату «Альфасорб» ТМ «Аріад-
на», який добре сорбував  не тільки афлатоксини, а й 
ряд інших мікотоксинів, включаючи Т-2 токсин. Заува-
жимо, що даний препарат відноситься до класу При-
родних харчових волокон, отже в своєму складі не 
містить шкідливих для організму компонентів і може 
бути застосований в годівлі тварин як безпечний  
сорбентний препарат.  
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 Mycotoxicological investigations of e�ciency of active sorbents of domestic and foreign production are presented in 
the article. The level of detoxi�cation doses of sorbents with mycotoxins and fungy interaction was determined and 
recommended by producer.
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