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вплИв КОМБіНОвАНОГО 
ЗАСТОСУвАННЯ пРОБіОТИКА, 
ГіпОХлОРИТУ ТА ліГНіН-вУГільНОГО 
СОРБеНТУ НА жИвУ МАСУ КУРЧАТ

Мета. Дослідити вплив комбінованого 
застосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін-
вугільного сорбенту на живу масу курчат породи 
род-айленд за хронічного фузаріотоксикозу. 
Методи. вивчено вплив застосування 
пробіотику bacillus subtilis 44-P, гіпохлориту 
натрію, лігнін-вугільного сорбенту та низьких 
концентрацій фузаріотоксинів (Т-2 токсину та 
зеараленону, по 2 мг/кг корму) на живу масу 
курчат. Результати. введення мікотоксинів не 
спричинило статистично значуще зниження 
живої маси. Застосування пробіотику та 
гіпохлориту натрію підвищувало живу масу 
незалежно від введення мікотоксинів у корми. 
Одночасне застосування лігнін-вугільного 
сорбенту разом з пробіотиком і гіпохлоритом 
натрію знижувало ефективність останніх за 
введення мікотоксинів. Висновки. Гіпохлорит 
натрію та пробіотик bacillus subtilis 44-P 
стимулюють приріст живої маси курчат, 
особливо у віці 4 – 6 тижнів, але одночасне 
їх застосування разом з лігнін-вугільним 
сорбентом на фоні мікотоксикозу може бути 
неефективним.

Проблема контамінації кормів мікотокси-
нами (токсичними метаболітами мікроміце-
тів) є актуальною через значне поширення 
мікотоксинів, їх роль у етіології різних роз-
ладів життєдіяльності сільськогосподарських 
тварин і птиці. Серед кількох сотень відомих 
мікотоксинів найнебезпечнішими вважають-
ся афлатоксини, трихотецени, охратоксини 
та зеараленон. Дефіцит кормової сировини, 
хімічна стійкість мікотоксинів, нерівномірність 
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їх розподілу у сировині, труднощі, пов’язані 
з широкомасштабним упровадженням ме-
тодів деконтамінації зумовлюють потребу 
у простих методах зниження чутливості тва-
рин до згодовування контамінованих мікоток-
синами кормів, на кшталт застосування анти-
токсичних кормових домішок, застосування 
яких набуло значної популярності. 

Одним з основних принципів дії цих до-
мішок вважається інактивація мікотоксинів 
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у травному тракті, однак деякі дослідники вка-
зують на можливість існування також і інших 
принципів їхнього впливу [7, 9, 12]. Практичне 
втілення цих принципів може полягати у фі-
зичній адсорбції мікотоксинів у травному 
тракті, їх біологічній інактивації (за допомо-
гою мікроорганізмів чи їх ферментів), хімічній 
інактивації (наприклад, окиснення гіпохлори-
тами), підвищенні ефективності травлення, 
обволікальній чи в’яжучій дії, імуномодуляції, 
модифікації кишкового мікробіому.

Така різноманітність можливих механізмів 
дії, водночас із розбіжностями, що є у літе-
ратурі, ускладнюють розуміння механізмів дії 
компонентів антитоксичних кормових добавок. 
Наприклад, дріжджові глюкоманани запобіга-
ли симптомам афла- та Т-2 токсикозу [13], пе-
ренесенню афлатоксинів у молоко, знижували 
концентрацію Т-2 токсину у кишковому хімусі 
[18]. Однак, за даними інших робіт, глюкома-
нани виявилися менш ефективними [8], не 
знижували рівень перенесення афлатокси-
нів у молоко [10], не запобігали пригніченню 
цитохрому Р450 [20], а навіть підвищували 
біодоступність вомітоксину та антибіотика до-
ксицикліну [14, 16]. Подібні розбіжності між in 
vivo та in vitro ефективністю і навіть випадки 
посилення проявів мікотоксикозу відомі і за за-
стосування мінеральних сорбентів [11, 15, 17].

Така невизначеність створює як теоре-
тичні (класифікація антитоксичних кормових 
домішок, можливість їх взаємодії), так і прак-
тичні (розробка, оцінка ефективності та без-
печності) труднощі, особливо виражені у разі 
багатокомпонентних добавок. Дослідження 
ефектів комбінованого застосування засобів 
профілактики мікотоксикозів може сприяти 
пошуку їх оптимальних поєднань. 

Мета — дослідити вплив комбінованого за-
стосування пробіотику, гіпохлориту та лігнін-ву-
гільного сорбенту за хронічного фузаріотокси-
козу на живу масу курчат породи род-айленд.

Методика досліджень. Методом вентсек-
сингу відібрали добових курчат породи род-
айленд, з яких сформували 4 групи по 25 гол. 
у кожній. Утримували курчат в умовах віва-
рію у 3-ярусній клітинній батареї, годували 
повнораціонним комбікормом 1 раз на добу 
згідно з методичними рекомендаціями [6], 
воду випоювали ad libitum.

Т-2 токсин і зеараленон отримували за 
методикою А.М. Котика [1, 5], очищали за 
допомогою адсорбційної колонкової хрома-
тографії та перекристалізації. У корм міко-
токсини додавали у вигляді ізопропанольного 

розчину, після чого корм висушували протя-
гом кількох діб. Концентрація Т-2 токсину та 
зеараленону у кормах — по 2 мг/кг.

Лігнін-вугільний сорбент отримували ме-
ханічним змішуванням вугілля марки БАУ та 
гідролізного лігніну (1:2). Розчин гіпохлориту 
натрію (ГХН) отримували електролізом вод-
ного розчину хлориду натрію. Препарат БПС 
44 (Bacillus subtilis 44-P) закуповували через 
реалізаційну мережу. Сорбент підмішували 
у корми, а ГХН (30 мг/л води) та БПС 44 
(8 мг/гол./доб.) випоювали з водою. ГХН та 
БПС 44 випоювали по черзі по 7 діб підряд, 
з 1-го по 8-й тиждень досліду. 

Під час статистичної обробки використо-
вували критерій Шеффе [4].

Послідовно проведено 2 досліди. У досліді 
1 вивчали вплив комбінованого застосування 
ГХН та БПС 44 на живу масу курчат за хроніч-
ного фузаріотоксикозу. Мікотоксини додавали 
у корми з 3-ї по 56-ту добу життя (табл. 1).

У 2-му досліді вивчали вплив комбінова-
ного застосування лігнін-вугільного сорбен-
ту, ГХН та БПС 44 на живу масу курчат за 
хронічного фузаріотоксикозу. Мікотоксини та 
сорбент додавали у корми з 4-ї по 45-ту добу 
життя (табл. 2).

Результати досліджень. У 1-му досліді пало 
3 курчат — 1 із іі та 2 з іV групи. Також було ви-
бракувано 11 курочок — 3 з і, 4 з іі та по 2 з ііі  
і іV груп. У 2-му досліді пало 6 курчат — по одно-
му з і і іі та по 2 з ііі та іV груп. Також вибракува-
ли 21 курочку — 3 з і, 5 з іі, 7 з ііі та 6 з іV груп.  
В обох дослідах, у групах, що отримували мі-
котоксини, зокрема разом з препаратами, 

2. Схема дослідження комбінованого застосу-
вання лігнін-вугільного сорбенту, ГХН і БпС 44 
на живу масу курчат за хронічного фузаріоток-
сикозу (дослід 2) 

Група Мікотоксини ГХН БПС 44 Сорбент

і  –  –  –  – 
іі +  –  –  – 
ііі  – + + +
іV + + + +

1. Схема дослідження впливу застосування 
ГХН і БпС 44 на живу масу курчат за хронічного 
фузаріотоксикозу (дослід 1)

Група Мікотоксини ГХН БПС 44

і  –  –  – 
іі +  –  – 
ііі  – + +
іV + + +
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виявлено некротичний стоматит.
Використані концентрації мікотоксинів є від-

носно високими і у польових умовах можуть 
призвести до істотного зниження показників 
продуктивності [3]. Проте статистично значу-
щого зниження живої маси курчат за додавання 
мікотоксинів у корми не спостерігалося: у 1-му 
досліді, за підсумками перших 2-х тижнів вона 
навіть дещо перевищувала контроль (табл. 3),  
а в 2-му досліді за підсумками 4 – 9 тижнів жива 
маса курчат, що отримували мікотоксини, була 
лише на 6 – 7% нижчою, ніж на контролі (табл. 4). 
Поясненням цьому може бути використання 
у дослідах хімічно чистих препаратів мікотокси-
нів, які, як відомо, виявляють меншу токсичність 
порівняно зі згодовуванням аналогічних їх кон-
центрацій у вигляді зерна, ураженого грибами — 
продуцентами мікотоксинів [19].

Застосування ГХН і БПС 44 у 1-му досліді 
підвищувало живу масу як за наявності, так 
і відсутності мікотоксинів у кормах: з 2-го по 6-й 
тижні експерименту жива маса курчат з ііі та 
іV груп була на 9 – 12% більшою, ніж на конт-
ролі. Найбільш вираженим цей ефект був за 
підсумками 6-го тижня досліду, що може бути 
пов’язано з відносно більшою інтенсивністю рос-
ту курчат протягом перших 6-ти тижнів життя.

Одночасне застосування лігнін-вугільного 
сорбенту з ГХН і БПС 44 (див. табл. 4, група 
ііі) не призвело до значних відмінностей щодо 

живої маси порівняно з контролем, хоча за 
підсумками 2-го та 4-го тижнів жива маса у цій 
групі була на 9 – 10% вищою, ніж на контролі.

Одночасне застосування лігнін-вугільного 
сорбенту з ГХН і БПС 44 на фоні мікотоксикозу 
не виявило ефекту стимуляції приросту живої 
маси — за підсумками 2 – 6 тижнів жива маса 
курчат цієї групи (див. табл. 4, група іV) була 
на 8 – 17% нижче, ніж у ііі групі, що отримувала 
препарати без мікотоксинів. Оскільки таке при-
гнічення ефектів застосування ГХН і БПС 44 
спостерігалося лише за наявності мікотоксинів, 
можна припустити, що істотна частка введе-
них мікотоксинів не була інактивована препа-
ратами. це є дещо парадоксальним, оскільки 
ГХН і БПС 44 виявили істотну ефективність 
у 1-му досліді, а лігнін-вугільний сорбент — 
порівняно високу in vitro активність у поперед-
ній роботі [2]. Такий вплив введення сорбенту 
та мікотоксинів на ефекти застосування ГХН 
і БПС 44 можна пояснити синергізмом ефектів 
використаного сорбенту та мікотоксинів (серед 
останніх — альтерація кишкового епітелію, що 
створює передумови для синергізму з анти-
поживними чинниками) та здатністю наявних 
у травному тракті травних соків, нутрієнтів, за 
взаємодії різних кормових добавок між собою 
знижувати ефективність інактивації мікотокси-
нів у травному тракті використаними кормови-
ми добавками. 

3. жива маса курчат після застосування ГХН і БпС 44 за хронічного фузаріотоксикозу (дослід 1), г 

Вік, тижнів
Група

і (контроль) іі (мікотоксини) ііі (добавки) іV (мікотоксини та добавки)

2 90±12a 98±10а 96±12a 95±7a

4 252±32a 270±20a,b 282±35b 275±28a,b

6 492±60a 497±49a 551±54b 546±44b

8 804±69a 844±56a 852±88a 836±64a

10 1139±79a 1207±80a 1185±114a 1185±91a

12 1405±91a 1447±140a 1447±154a 1363±126a

Примітка. Тут і в наступній таблиці відмінності між значеннями у рядках, що не мають спільних індексів, 
значно відрізняються за Р≥0,05.

4. жива маса курчат після комбінованого застосування лігнін-вугільного сорбенту, ГХН і БпС 44 
за хронічного фузаріотоксикозу (дослід 2), г 

Вік, тижнів  і (контроль) іі (мікотоксини) ііі (добавки) іV (мікотоксини та добавки)

2 79±9a,b 84±10a,b 87±12a 77±9b

4 210±34a,b 197±27b 229±31a 194±31b

6 463±67a 436±60a 473±57a 418±66a

9 943±92a 873±128a 890±111a 880±95a

12 1317±111a 1363±118a,b 1427±119b 1340±119a,b

13 1399±97a,b 1422±93a,b 1476±128a 1350±121b
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Застосування ГХН і БПС 44 сприяє при-
росту живої маси курчат (особливо у віці 4 – 6 
тижнів) як за наявності, так і без фузаріоток-
синів у кормах, але одночасне застосування 

лігнін-вугільного сорбенту на фоні фузаріо-
токсикозу водночас із цими препаратами зни-
жує їх ефективність. Заслуговують на увагу 
механізми, що могли зумовити цей ефект. 
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