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ВСТУП 

Потенційні ризики для здоров'я людей та тварин які обумовлені 

споживанням харчових продуктів та кормів, обумовлені вмістом контамінантів 

різної етіології є однією із найбільш актуальних наукових проблем сьогодення. 

Досить поширеними забруднювачами як кормів так і харчових продуктів є 

мікотоксини, що продукуються пліснявим грибами та володіють значними 

токсичними ефектами і характеризуються високою стійкістю. Мікотоксини (від 

грец. mukos - «гриб»; toxikon - «отрута») – токсини, низькомолекулярні 

вторинні метаболіти, які продукуються мікроскопічними пліснявими грибами. 

Мікотоксини є біологічними контамінантами – природними забруднювачами 

зерна злакових, бобових, насіння соняшнику, а також овочів і фруктів. Вони 

можуть утворюватися під час зберігання в багатьох харчових продуктах 

внаслідок розвитку в них мікроскопічних грибів. 

Через можливі значні ризики для здоров'я та несприятливі економічні 

наслідки проводяться постійні дослідження, спрямовані на зменшення 

шкідливого впливу мікотоксинів та запобігання їх утворенню. В даній роботі 

висвітлено дані про первинні мікотоксини, причини їх утворення, відповідні 

нормативні акти, що регулюють їх вміст, про заходи профілактики та методи 

виявлення. 
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РОЗДІЛ 1  

1.1. Характеристика мікотоксинів та їх вплив на організм 

Мікотоксини є вторинними метаболітами, які природно утворюються 

приблизно 200 визначеними нитковидними грибами, що ростуть за різних 

кліматичних умов на різних сільськогосподарських продуктах. Ряд грибкових 

родів, в основному Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium і Claviceps, 

виробляють мікотоксини [38]. Деякі гриби здатні виробляти більше одного 

мікотоксину, а деякі мікотоксини можуть бути отримані більш ніж одним 

типом плісняви [16]. Забруднення мікотоксинами у кормах тварин та 

потенційний перехід в продукцію тваринного походження, що споживається 

людьми, як і раніше залишається основною проблемою, що непокоїть 

розвинені країни світу [8]. Кілька спалахів були зареєстровані у людей та 

тварин після вживання харчових продуктів та кормів, забруднених 

мікотоксинами. Продукування мікотоксинів та контамінування 

сільськогосподарських продуктів може відбуватися на різних етапах харчового 

ланцюга: перед, під час та після збирання урожаю [6]. Мікотоксини зазвичай 

присутні в горіхах, сухофруктах, каві, какао, спеціях, олії, насінні, сушених 

бобах, кукурудзі, пшениці та деяких інших зернових культурах. Важливими 

джерелами мікотоксинів є не тільки продукти харчування, а також корми для 

тварин та продукти, такі як молоко, сир та м'ясо [11, 17]. В результаті 

забруднення мікотоксинами кормів для тварин, спостерігається зменшення 

споживання корму, в деяких випадках відмова від корму, зниження маси тіла, 

підвищена сприйнятливість до хвороб та зниження репродуктивної здатності; 

більше того, може виникнути смерть, що призводить до серйозних 

економічних втрат [6]. 

Мікотоксикози – це захворювання, спричинені мікотоксином. 

Мікотоксини мають різні токсикологічні ефекти у людей і тварин. Токсичні 

ефекти окремих мікотоксинів у різних домашніх тварин наведені в таблиці 1.  
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Таблиця 1. – Токсичний вплив мікотоксинів на тварин різних видів 

Мікотоксин Основний вплив 

Класифікація клінічних та 

патологічних ознак у більшості 

чутливих тварин 

Афлатоксини, 

афлатоксин М1 

Канцерогенний, 

гепатотоксичний та 

порушення імунної 

системи 

Зниження продуктивності;  

нижча яєчна оболонка та якість туші;  

підвищена чутливість до 

інфекційного захворювання. 

Охратоксин А 

Канцерогенний, 

нефротоксичний, 

гепатотоксичний, 

нейротоксичний і 

тератогенний 

Пороки сильно збільшені і бліді 

внаслідок нефротоксичності; жирна 

печінка свійської птиці; оболонка 

обвалення/ розрідження. 

Деоксиніл-

валенол 

Імунотоксичний та 

аліментарна 

токсична лейкопенія 

Зниження споживання кормів та 

збільшення ваги у свиней; відмова 

від корму та блювота при дуже 

високих концентраціях. 

Інші 

трихотецени (Т-

2 токсин) 

Імунодепресанти, 

шлунково-кишкові 

кровотечі та 

гематотоксичність 

Знижений споживання корму; 

блювота, шлунково-кишкові 

розлади; нейротоксичність; 

анормальне потомство; підвищена 

чутливість до інфекції; кровотеча. 

Зераленон 

Зниження 

народжуваності та 

порушення 

ендокринної системи 

і естрогенної 

активності  

Опухла, почервоніла вульва, 

вульвовагініт, анестровий піліарний 

пролапс та інколи ректальний 

пролапс у свиней; фемінізация і 

пригнічення лібідо; у молочних 

поросят може бути збільшення 

вульви; проблеми фертильності. 

Фумонізини 

Канцерогенний, 

гепатотоксичний, 

пошкодження 

центральної нервової 

системи та 

імунодепресія 

Лейкоенцефаломаляція коней 

(ELEM), набряк легень у свиней, 

пошкодження печінки у птиці. 
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Деякі з них мають однакові характерні клінічні та патологічні ознаки з 

відмінностями в тяжкості [12]. Клінічні ознаки можуть змінюватися залежно 

від виду, крім дози та періоду експозиції [8]. Нудота, блювота, черевна колька 

та діарея є загальними ознаками, які трапляються в результаті прийому 

забруднених харчових продуктів або кормів [13]. У тварин перші клінічні 

ознаки пов’язані зі зниженням споживання корму та затримкою росту. Після 

цього можна спостерігати ознаки імуносупресії у вигляді неефективної 

відповіді на вакцинацію та зниження ефективності препаратів проти 

інфекційних захворювань [7]. Багато внутрішніх чинників відіграють роль у 

чутливості до мікотоксинів, зокрема, стан здоров'я постраждалого живого 

організму, а також стать, вік та маса тіла [29]. 

Люди можуть зазнавати впливу мікотоксинів через споживання 

забруднених харчових продуктів рослинного походження, переважно зернових, 

або продуктів тваринного походження, таких як забруднене молоко, м'ясо та 

яйця. Іншим більш рідкісним можливим шляхом є інгаляторний, через 

вдихання забрудненого повітря та пилу [7]. Відомо сотні мікотоксинів, які були 

ізольовані та хімічно описані. Донині описано приблизно 400 вторинних 

метаболітів з потенціалом токсичності, які виробляються більше ніж 100 

формами мікотоксинів. Більшість досліджень зосереджені на тих формах, що 

завдають значної шкоди здоров’ю людей та продуктивних тварин. Швидкість 

виникнення та тяжкість захворювань є факторами для визначення необхідності 

та важливості досліджень мікотоксинів. Серед найпоширеніших мікотоксинів, 

що мають шкідливий вплив на здоров'я тварин та людини, є афлатоксини 

(AFs), охратоксин А (ОТА), трихотецени (деоксініваленол (DON) і токсин Т-2), 

зераленон (ZEN) та фумонізини (FBS) [3, 31]. 

Згідно літературних даних [12, 15, 24] найбільш поширеним і токсичним 

представником групи охратоксинів є охратоксин А (ОТА). Два роду грибів 

виробляють ОТА – Aspergillus і Penicillium. Основними видами, що 

продукують ОТА є A. ochraceus, A. carbonarius, A. melleus, A. sclerotiorum, 
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P. verrucosum і P. nordicum. Номенклатура OTA походить від A. ochraceus, 

першого гриба, у якого була виявлена здатність продукування токсину [27, 35].  

Хімічно, ОТА аналогічний фенілаланіну (Phe), токсин включає Phe, 

зв'язаний пептидним зв'язком з молекулою ізокумарину. Через структурну 

схожості ОТА інгібує всі біологічні процеси, що включають Phe, зокрема 

PhetRNA синтетазу, і, таким чином, інгібує синтез білка, а також ДНК і РНК. 

ОТА також впливає на пероксидацію ліпідів через погіршення 

ендоплазматичної ретикулярної оболонки та викликає окисний стрес і 

пошкодження мітохондрій, обумовлюючи цитотоксичність [2, 13, 29]. 

Охратоксин А був виявлений у широкому діапазоні різних кормових 

інгредієнтів тварин, таких як зернові продукти (ячмінь, кукурудза, пшенична 

соя), а також продукти харчування, включаючи різні злакові продукти, каву, 

спеції, боби та продукти тваринного походження, зокрема, молоко [17, 24]. 

Охратоксин є канцерогенним, генотоксичним, імунотоксичним та 

нефротоксичним агентом. Основним органом-мішенню при токсичності 

охратоксину А є нирки. У балканських країнах, Хорватії, Болгарії та Румунії 

охратоксин А викликає високий рівень захворюваності на карциноми 

сечовивідних шляхів, що називається Балканська ендемічна нефропатія (БЕН), 

а також викликає сечокам'яну хворобу. Основною патологічною ознакою є 

трубчасті ушкодження в проксимально звивистих канальцях. Загальні ознаки 

включають анемію, протеїнурію, жовтяницю та уремію. Як заявив IARC, є 

достатньо доказів карценогенності охратоксину А у експериментальних 

тварин, але недостатньо для людей, які класифікуються як можливо 

канцерогенні для людей, група 2В. При високих концентраціях охратоксину А 

впливає на багато органів, включаючи печінку та мозок, що виявляється при 

мультифокальних крововиливах і може спричинити внутрішньосудинну 

коагуляцію серця [3, 12, 21, 28]. 

Подібний до людей, у домашніх тварин, основним ефектом, що 

супроводжується токсичністю охратоксину А, є хронічна ниркова 

недостатність. Охратоксин може призводити до яєчкової карциноми. 
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Імунологічно охратоксин А викликає очевидну імуносупресію при атрофії 

імунних органів. Моногастричні тварини, такі як собаки та свині, більш 

схильні до охратоксикозів, тоді як курчата, в той час як жуйні тварини більш 

стійкі [15, 24, 34, 35] .  

Різні види Fusarium, такі як F. culmorum, F. sporotrichioides, F. tricinctum, F. 

roseum F. graminearum, F. nivale і F. sambucinum, а деякі члени Myrothecium 

здатні виробляти трихотецен. Кукурудза, ячмінь, пшениця, овес, жито, соя і 

фрукти, а також корми для тварин в основному атакуються фузарієм. Грибкова 

інфекція з'являється у вигляді червоно - рожевого кольору, переважно на кінці 

врожаю [5,19,22]. Протягом останніх 40 років було виявлено більше 180 

трихотеценових мікотоксинів. Конструктивно трихотецени класифікують за 

різницею у функціональній групі, гідроксильній та ацетоксистійній, у чотири 

групи. Тип А включає HT-2, Т-2, діацетоксицирпенол (DAS) і неосоланоїл; тип 

В представлений деоксиніваленолом (DON), 3-ацетил-DON, 15-ацетил-DON і 

ніваленолом (NIV); тип С, включаєючи кротоцин; і тип D або макроцикліки. 

Незважаючи на таку кількість форм, декілька трихотеценів мають 

токсикологічну активність. Найважливіші - DОN, HТ-2, Т-2. Механізм 

токсичності забезпечується шляхом гальмування синтезу білка за допомогою 

взаємодії з рибосомною субодиницею 60S та пептидилтрансферази [9, 30, 39]. 

Розрив ДНК і РНК відбувається через гальмування ферментів 

пептидилтрансферази. Він впливає на клітини в стані активного мітозу, 

зокрема епітелію кишечнику клітини, шкіри, лімфоїдні та еритроїдні клітини. 

Трихотецени впливають на мітохондріальні функції, покращують перекисне 

окислення ліпідів та стимулюють загибель клітин. Вони також стимулюють 

чотири типи реакцій гіперчутливості одночасно з гальмуванням супресорних 

Т-клітин. У низьких дозах вони можуть переривати передачу іонів глюкози та 

кальцію. Гостра токсичність у людей свідчить про спазми органів черевної 

порожнини, нудоту, блювоту та кров'яну діарею. Аліментарна токсична алеукія 

(АTA) - це хвороба, викликана тривалою експозицією до трихотеценів, що 

виявляється у шлунково - кишкових тракті, що викликають при гастроентерит, 
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гарячку, імуносупресію, бронхіальну пневмонію та смерть. За даними IARC, як 

DON, так і Т2 класифікуються як не канцерогенні токсини для людини, Група 3 

[11, 23, 26, 27].  
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1.2 Джерела мікотоксинів у рослинних та тваринних продуктах 

Фактори, що впливають на утворення та накопичення мікотоксинів у 

сільськогосподарських культурах, а отже, ступінь забруднення кормів та 

харчових продуктів пов'язані з кліматичними умовами, такими як температура, 

відносна вологість повітря; і сільськогосподарською практикою, зокрема, 

використанням фунгіцидів, чистотою інструментів і технічних засобів, та 

технологічних прийомів. Інші фактори можуть включати сушіння, обробку, 

упаковку, зберігання та транспортні умови. Комахи відіграють важливу роль 

через фізичні пошкодження зерна та механічну передачу мікроорганізмів [1, 9, 

23, 28]. Більшість злакових, олійних культур, деревних горіхів та фруктів 

(особливо сухих) чутливі до зараження грибами та утворення мікотоксинів. 

Сільськогосподарські продукти, такі як крупи і корми, можуть бути забруднені 

під час попереднього збору врожаю (польовий період), збирання врожаю та 

після збору врожаю (період зберігання та транспортування). Кукурудза та інші 

зернові, що використовуються у кормах для тварин, також можуть бути 

забруднені патогенними формами пліснявих грибів, а отже, мікотоксинами, 

навіть за умови, що самі гриби під час промислової переробки певною мірою 

знищені [7, 14, 20, 27]. 

Розподіл мікотоксинів залежить від типу продуцента. Залежно від 

географічних та кліматичних умов можуть траплятися різні види грибів. 

Наприклад, афлатоксини в основному виявляють в тропічних районах, де 

кліматичні умови та схеми зберігання сприятливі для росту грибів та 

виробництва токсинів, тоді як охратоксин А часто накопичується в продуктах, 

що вирощуються в помірних та субтропічних регіонах; фумонізини в 

субтропічних та тропічних місцях; зеараленон і трихотецени – повсюдно 

поширені мікотоксини [3, 30]. Взагалі, найбільш схильні до забруднення 

небезпечними мікотоксинами культури, вирощені в тропічних і субтропічних 

районах з високою вологістю та температурою. Афлатоксини є 

найпоширенішими у кормах для тварин і в основному присутні в продуктах із 
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арахісу та бавовняній сировині. Охратоксин А може бути присутнім у 

більшості зернових культур, кукурудзі, сіні, вівсі та пшениці, а також у 

продуктах з олійних культур, особливо якщо продукти не висохли після 

вирощування. Кукурудза є основним джерелом для зеараленону, особливо 

якщо вона не збирається вчасно. Цікаво, що зеараленон виявлено в сирому сіні 

та соломі. Крім того, було повідомлено, що кукурудза, пшениця, ячмінь, овес, 

жито та інші культури містять токсини Т-2 та DON [9]. 

Пряме зараження молочних продуктів відбувається шляхом колонізації 

токсигенних грибів, це особливо стосується сирів. Забруднення пліснявою 

може відбуватися як за умов неналежних гігієнічних умов у виробничому 

середовищі, так і з культур мікроорганізмів, що використовуються для 

виробництва специфічних молочних продуктів. Інший шлях для мікотоксинів 

та їх метаболітів - виведення через молоко із організму тварин. У молочних 

корів афлатоксин M1 досягає максимальної концентрації в молоці через два дні 

після споживання кормів, що містять афлатоксин B1, а виводиться із організму 

і може зникнути в молоці через 4 дні після видалення забруднених кормів. 

Кількість афлатоксин M1 у молоці становить приблизно 3-5% афлатоксину B1, 

виявленого у кормах для тварин [4]. Афлатоксин M1 часто трапляється у 

багатьох продуктах харчування, включаючи дитячі суміші, сухе молоко, сир та 

йогурт. Його виявляють не лише в молочних продуктах, а й у м'ясі свиней або 

яйцях птиці, якщо тварини споживають значну кількість ураженого корму. Не 

виключено, що гриби можуть поширюватися з однієї країни до іншої з 

збільшенням світової торгівлі зерном. У багатьох європейських регіонах 

охратоксин A виявлено у внутрішніх органах свиней, м'язовій тканині і крові 

[4, 21, 29, 30, 34].  
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1.3 Нормативне регулювання вмісту мікотоксинів в харчових 

продуктах і кормах 

Мікотоксини, що містяться в комах та харчових продуктах, окрім 

безпосереднього негативного впливу на здоров'я, також опосередковано 

впливають на масштаби торгівлі сільськогосподарською продукцією 

обмежуючи її через зниження врожаю та вибракування непридатних партій. 

Повне вилучення основних форм мікотоксинів, а особливо їх метаболітів з 

сільськогосподарської продукції, здається практично невирішуваною задачею, 

але найбільш актуальною на сьогодні. Можливий ризик, спричинений 

мікотоксинами, для здоров'я людей та тварин передбачає нагальну 

необхідність контролювати їх рівень. Міжнародні організації, установи та 

агентства працюють над уніфікацією нормативних обмежень для мікотоксинів, 

що є досить складним завданням, оскільки потребує врахування багатьох 

чинників при прийнятті нормативних документів. Відповідно до географічних 

та кліматичних змін, встановлюються різні межі моніторингу та контролю 

рівня мікотоксинів. Встановлення норм щодо суворого обмеження та 

допустимого вмісту мікотоксинів здійснюється національними та 

міжнародними органами, такими як Європейська комісія (ЄС), Управління з 

санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США 

(FDA) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). 

Важливу роль у процесі ухвалення рішень відіграють: оцінка ризиків, 

аналітична точність, економічні аспекти та комерційні інтереси кожної країни 

при постачанні на ринок зерна, продуктів харчування чи кормів.  

Нині в нормативних актах України та Європейського Союзу 

підвищується рівень вимог щодо якості й безпечності зерна, харчових 

продуктів, кормів і кормової сировини (Табл. 2, 3). У комплексі контролю 

санітарної безпечності кормів і діагностики отруєнь тварин важливе значення 

має фізико-хімічний аналіз, у тому числі методи визначення мікотоксинів у 

кормах. Зростаюче занепокоєння безпечністю харчових продуктів та кормів 

призвела до розробки кількох методологій виявлення мікотоксинів.  
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Таблиця 2. - Максимально допустимі рівні мікотоксинів у харчових 

продуктах в Україні та країнах ЄС (мкг/кг) 

Назва мікотоксину Державні гігієнічні правила і 

норми "Регламент максимальних 

рівнів окремих забруднюючих 

речовин у харчових продуктах" 

Зареєстровано 18 травня 2013 р. за 

N 774/23306 

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 

1881/2006 від 19 грудня 2006 року 

Хліб 

Афлатоксин В1 5 2 (зернові і продукти із зернових) 

Зеараленон 50 50 

Дезоксиніваленол 500 500 

Борошно 

Афлатоксин В1 5 не регламентовано 

Зеараленон 75 75 

Дезоксиніваленол 750 750 

Т-2 токсин не регламентовано не регламентовано 

М’ясо свіже і морожене, ковбаси, м’ясні консерви 

Афлатоксин В1 5 не регламентовано 

Молоко 

Афлатоксин В1 0,1 не регламентовано 

Афлатоксин М1 0,05 0,05 

Яйця 

Афлатоксин В1 5 не регламентовано 

Горіхи 

Афлатоксин В1 2 2 

Сума афлатоксинів 

В1, В2,G1,G2 

4 4 

Кава 

Афлатоксин В1 5 не регламентовано 

Охратоксин А в зернах 5 

розчинна 10 

в зернах 5 

розчинна 10 
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Токсичність мікотоксинів може виникати при дуже низьких 

концентраціях, тому необхідні чутливі та надійні методи їх виявлення. 

Правильна вибірка, гомогенізація, екстракція та концентрація зразків зазвичай 

є найбільш поширеними етапами в багатьох аналітичних процедурах. Методи 

виявлення можна класифікувати як якісні, так і кількісні [5,31]. Методи 

тонкошарової хроматографії (TLC) можна використовувати як попередній тест 

для AFs, ZEN та охратоксину, але для фумонізинів та деяких членів 

трихотецену це не є корисним методом [5,36,37].  

Перелік максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та 

кормовій сировині для тварин затверджено Наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 11.10.2017 № 550, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 02 листопада 2017 р. за № 1337/31205 (Табл. 3) 

Таблиця 3. - Максимально допустимі рівні мікотоксинів у кормах 

Мікотоксини  Продукти, призначені для годівлі тварин Максимально 
допустимий 

вміст при 12 % 
вологості корму 

(мг/кг) 

1. Афлатоксин В1 Корми та кормова сировина 0,02 

Кормосуміші, повнораціонні корми (комбікорми), 
білково-вітамінно-мінеральні добавки 

0,01 

за винятком: комбікормів для великої рогатої худоби (для 
молочних корів та телят), молочних овець та ягнят, 
молочних кіз і козенят, поросят та молодняку птиці 

0,005 

комбікормів для великої рогатої худоби (крім молочних 
корів та телят), овець (крім молочних овець та ягнят), кіз 
(крім молочних кіз і козенят), свиней (крім поросят) та 
птиці (крім молодняку птиці) 

0,02 
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Продовження таблиці 3 

2. Дезоксиніва-
ленол 

Кормова сировина 1 

за винятком: продуктів переробки кукурудзи 1 

Комбікорми та кормосуміші 1 

за винятком: комбікормів для свиней 0,5 

3. Зеараленон Кормова сировина 1,0 

Комбікорми та кормосуміші 0,5 

за винятком:  
для поросят, свиноматок та племінних кнурів 

Не 
допускається* 

для свиней на відгодівлі 0,25 

4. Охратоксин А Кормова сировина 0,05 

Комбікорми та кормосуміші 0,05 

за винятком: для молодняку 0,01 

для великої рогатої худоби 0,1 

5. Фумонізини Комбікорми та кормосуміші: 5 

для риб 10 

6. Т2 токсин Комбікорми та кормосуміші 0,1 

Останнім часом для швидкого визначення специфічного скринінгового 

типу мікотоксинів найкращими є імунологічні методи, такі як ферментний 

імуноферментний аналіз (ELISA) та радіоімунологічний аналіз (RIA), оскільки 

вони залежать від специфічних антитіл порівняно з їх відносно низькою 

вартістю, легким застосуванням та їх результатами бути порівнянними з тими, 

що отримані іншими традиційними методами, такими як тонкошарова 

хроматографія (TLC) та високоефективна рідинна хроматографія (HPLC). 

Не виникає сумнівів, що для належного виявлення мікотоксинів 

необхідні коректні, доцільні та чутливі методи вилучення та очищення, 
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зокрема як екстракція рідин - рідина, екстракція надкритичної рідини та 

екстракція твердої фази [32]. В якості кількісних методів для масивної 

кількості зразків використовують кілька методів хроматографії: 

високопродуктивна рідинна хроматографія (ВЕРХ), газохроматографічна масс 

- спектрометрія (GC-MS) або рідинна хроматографія - електронна спрей - 

іонізація, тандемна масс - спектрометрія (LC-ESIMS-MS), капілярний 

електрофорез і флюорометричний аналіз [5, 32, 36]. 
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1.4 Превентивні та коригуючі заходи  

Ліквідація мікотоксинів - головна мета програм з безпечності продуктів 

харчування та кормів. На жаль, мікотоксини є дуже стабільними сполуками, і 

їх інактивація під час обробки харчових продуктів та кормів ускладнена. Тому 

їх вміст у продуктах харчування та кормах повинен контролюватися до 

мінімального рівня. Суворі правила важливі для зменшення ризику зараження 

мікотоксинами, що може бути досягнуто шляхом ретельного моніторингу, 

включаючи стратегії зменшення утворення мікотоксинів у кормах до та після 

збору врожаю, та систематичних протоколів для зменшення їх впливу та 

модуляції метаболізму токсинів для зменшення токсичності. Це вимагає 

кращого розуміння екології організмів, що виробляють мікотоксини, систем 

ведення тваринництва та кормових ланцюгів [18, 25, 31, 33]. 

Заходи, що передують збиранню врожаю включають ефективну 

сільськогосподарську практику, яка стосується: зваженого використання 

фунгіцидів та інсектицидів для запобігання потраплянню грибів та комах-

шкідників; зрошення для уникнення вологості; збирання рослин у зрілості, 

коли вологість найнижча. Вдосконалення генетики рослин для запобігання 

розвитку пліснявих грибів ґрунтується на генній інженерії, ефективних 

програмах розведення та використанні біоконкурентних грибів [7, 18, 31]. 

Зрештою, для того, щоб адекватно запобігти забрудненню мікотоксинів у 

цій галузі, може знадобитися комбінація стратегій використання 

біоконкурентоспроможних грибів та підвищення стійкості рослин - хазяїна. 

Існують два важливі параметри для контролю грибкової активності у 

зберіганні сільськогосподарських продуктів, температури та вологи, які 

впливають на географічне розташування та інші обставини, такі як сушка, 

аерація, обертання зерна та транспорт. Тривалий час був визнаний прямий 

зв'язок між забрудненням мікотоксинами та неправильними умовами 

зберігання після збирання врожаю. Тому важливо слідкувати за якістю 

функціонування приміщень і обладнання для зберігання та транспортування 
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харчових продуктів та кормів, з метою запобігання конденсації та 

накопиченню вологи і, як наслідок, розвитку пліснявих грибів [10, 31, 33]. 
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РОЗДІЛ 2. Результати власних досліджень 

 

Дослідження проводилися у співпраці із компанією Biomin. Відбір проб 

здійснювали у свиногосподарствах України у вересні 2018 року. Зразки 

досліджували методом високоефективної рідинної хромато-масс-

спектрометрії / масс-спектрометрії (LC-MS / MS) на приладі Spectrum 380, що 

дозволяє визначити більше, ніж 380 мікотоксинів та їх метаболітів. 

В лабораторії Biomin було досліджено окремі проби кукурудзи, 

пшениці, ячменю, сої, жита, насіння соняшнику. Рівень чутливості для всіх 

мікотоксинів було встановлено > 1 мкг/кг (для афлатоксину > 0,5 мкг/кг). За 

високої вологості, проби перед дослідження підсушували а результати 

розраховували для початкової маси зразка. 

5 г попередньо подрібненого зразка екстрагували протягом 90 хв, 

використовуючи 20 мл розчину ацетонітрилу, води та оцтової кислоти в 

об’ємному співвідношенні 79/20/1. Отриманий екстракт розбавляли один до 

одного розчином ацетонітрилу, води та оцтової кислоти 20/79/1, а потім 

аналізували 5 мкл даного екстракту. 

В різних пробах кормів було виявлено до 53 різних мікотоксинів та їх 

метаболітів (Табл. 4). Ступінь забруднення кормів основними мікотоксинами, 

які регламентуються чинними нормативно-правовими актами незначна.  

Таблиця 4. - Кількість виявлених мікотоксинів та їх метаболітів 

Корм Основні 

мікотоксини 

Інші мікотоксини 

та їх метаболіти 

Всього 

Пшениця 3 29 32 

Овес 4 49 53 

Кукурудза 1 29 30 

Ячмінь 2 24 26 

Соя 2 24 26 

Соняшник 2 44 46 

Жито 4 48 52 
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В середньому в досліджених зразках було виявлено 35 метаболітів 

мікотоксинів, що не належать до основних. 

Більшість проаналізованих проб (Табл. 5) містили А та В трихотецени. 

При цьому проби вівса характеризувалися найбільшим забрудненням та 

містили високі концентрації даних токсинів, які можуть становити ризик для 

здоров'я тварин.  

 

Таблиця 5. - Вміст регламентованих мікотоксинів у кормах (мкг/кг) 

                    Корм 

 

 

 

Токсин 

Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 
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A- Tрихотецени 1 0,93 2 34,08 - - 2 175,03  - 

B-Tрихотецени 1 10,41 1 14,06 - - 3 1351,85 1 11 

Фумонізіни     - -   1 5,46 

Алкалоїди 

маткових ріжок 
  8 15,69 1 16,35 6 3,44 - - 

Метаболіти 

зеараленону 
   1,1 - - 1 8,48 1 1,13 

Афлатоксин B1 -  - - - - - - - - 

Охратоксин A -  - - - - - - - - 

Афлатоксини - - - - - - - - - - 

 

Більшість домашніх продуктивних тварин (ВРХ, коні, домашня птиця та 

свині) є досить чутливими до вмісту даних мікотоксинів у кормах. Найбільш 

чутливими є свині, тоді як худоба та птахи більш стійкі.  

Чутливість аналітичних методів досліджень на мікотоксини за останні 

10 років зросла в 200 разів, що дозволяє виявляти не лише основні 

мікотоксини, а ї їх метаболіти. Виконання подібних аналізів обумовлює 
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необхідність проведення додаткових досліджень для оцінки впливу більшості 

цих нових мікотоксинів на тварин та людей. 

Ураження трихотеценами призводить до відмови від корму навіть після 

додавання смакових наповнювачів. Крім того, спостерігається втрата ваги, 

анемія та слабкість. У птиці знижується яєчна продуктивність, спостерігається 

аномалії, особливо у бройлерів та деякі неврологічні ознаки. Окремі 

дослідження доводять, що трихотецини здатні викликати деформації кінцівок 

та хвостів [14, 27, 28]. 

Крім трихотеценів у трьох досліджених пробах було виявлено алкалоїди 

маткових ріжок, які здатні чинити нейротоксичну дію та викликати 

розширення судин [14]. Фумонізин було виділено лише із проби пшениці. 

Детальне дослідження вмісту трихотеценів та їх метаболітів (Табл. 6) у 

трьох досліджених пробах було виявлено алкалоїди маткових ріжок, які здатні 

чинити нейротоксичну дію та викликати розширення судин. 

 

Таблиця 6. - Вміст виявлених трихотеценів у кормах (мкг/кг) 

Токсин Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 

Деоксинілваленол - - - 175,60 - 

Дон-3-глюкозид - - - 33,39 - 

НТ-2-токсин - - - 100,48 - 

Ніваленол 10,41 - - 1142,86 11,00 

Т2-токсин 0,93 - - 74,55 - 

 

Механізм токсичності забезпечується шляхом гальмування синтезу білка 

за допомогою взаємодії з рибосомною субодиницею 60 S та 

пептидилтрансферази [10, 31, 40]. Розрив ДНК і РНК відбувається через 

гальмування ферментів пептидилтрансферази. Він впливає на клітини в стані 

активного мітозу, зокрема епітелію кишечнику клітини, шкіри, лімфоїдні та 

еритроїдні клітини. Трихотецени впливають на мітохондріальні функції, 

покращують перекисне окислення ліпідів та стимулюють загибель клітин. 
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Вони також стимулюють чотири типи реакцій гіперчутливості одночасно з 

гальмуванням супресорних Т-клітин. У низьких дозах вони можуть переривати 

передачу іонів глюкози та кальцію. 

Серед похідних зераленону найбільше виявилось альтерсетину, 

цитреорозоіну і самого зераленону (Табл. 7). Характерним є те, що в кукурудзі, 

яка не містила самого зераленону, тобто формально відповідала вимогам, щодо 

вмісту даного мікотоксину, було визначено 281,71 мкг/кг альтерстину. 

Альтерсетин має шкідливий вплив на тварин, включаючи цитотоксичність, 

фетотоксичність та тератогенність. Він пов'язаний з низкою патологій від 

гематологічних розладів до раку стравоходу [40,41]. Прийом зераленону через 

забруднені злаки може призвести до порушень фертильності та інших 

репродуктивних патологій тварин [40,41].   

Таблиця 7. - Вміст похідних зераленону у кормах (мкг/кг) 

Токсин Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 

Зераленон - - - 8,48 1,13 

Зераленон-

сульфат 

- - - + - 

Альтерсетин 61,03 - 281,71 6017,93 470,47 

Аскохлорин - - - 0,68 - 

Цитреорозоін - - 26,54 47,49 2,92 

Серед токсинів Aspergillus було виявлено ряд метаболітів у високих 

концентраціях, що можуть спричинити шкідливий вплив на здоров'я людей і 

тварин (Табл. 8). Порівнюючи з різними зерновими культурами, кукурудза 

була значно більше контамінована, містивши високі концентрації 

флавоглацину, що може викликати пошкодження печінки, інгібується 

мітохондріальне дихання, викликає набряк мітохондрій [43], та коєвої кислоти, 

що негативно впливає на функцію щитовидної залози, шляхом інгібування 

поглинання йоду, стимулює гіперплазію щитовидної залози [43]. 
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Таблиця 8. – Вміст токсинів Aspergillus у кормах (мкг/кг) 

Токсин Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 

3-Нітропропіо-

нова кислота 

- 3,08 32,37 - - 

Асперглоцид 20,21 1,22 81,52 1,17 1,13 

Асперфенамат 1,24 - 44,62 0,98 - 

Аспульвінон Е + - - - - 

Бутіролактон І - - 277,78 - - 

Флавоглацин 322,30 140,29 43390,35 19,07 - 

Коєва кислота - - 3030,40 3,43 - 

Триптофол 86,64 36,83 - 20,18 111,84 

Cеред метаболітів Fusarium в найвищій концентрації містився 

аурофузарин, що може викликати "синдром погіршення якості яєць" у курей 

[44, 45], було виявлено в пробах кормів усіх видів (Табл. 9). Відомо, що 

аурофузарин викликає зменшення вмісту вітамінів Е, А, каротиноїдів, лютеїну 

та зеаксантину в яйцях птиці та підвищує чутливість компонентів яєчного 

жовтка до перекисного окислення ліпідів [46]. 

Таблиця 9. – Вміст виявлених метаболітів Fusarium у кормах (мкг/кг) 

Токсин Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 

Антибіотик У - 165,60 4,04 1883,20 45,29 

Апіцидин - 30,69 - 279,73 7,74 

Аурофузарин 13,54 1499,20 25,54 3957,60 178,08 

Бутенолід - 16,27 - 166,16 - 

Хламідоспорол - - - 28,98 1,08 

15-Гідроксикулморин - - - 41,28 32,89 

Кулморин - - - 49,18 - 

Еквісетин 0,67 - 0,99 21,59 29,15 

Фузапроліферин - - - 232,16 - 
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Подовження таблиці 9 

Фузарінолова кислота - - - + - 

Моніліформін 1,02 - 2,89 307,44 1,02 

Моноцерин - - - 0,13 0,00 

Сіканол + - + +  

У кормах, контамінованих токсинами Penicillium, найбільшу 

концентрацію мала орселінова кислота (Табл. 10), яка є проміжним продуктом 

біосинтезу пеніцилової кислоти, іншого мікотоксину, який здатний чинити 

антимікробну дію, але є дуже токсичним. Зокрема проявляє гепатотоксичну та 

канцерогенну дію, порушуючи синтез ДНК та РНК [31]. Вплив самої 

орселінової кислоти на здоров'я людини та тварин залишається отстаточно 

невідомим. 

Таблиця 10. – Вміст токсинів Penicillium у кормах (мкг/кг) 

Токсин Ячмінь Жито Кукурудза Овес Пшениця 

Бревіанамід F 2,49 - 16,26 - - 

Хризогін 0,87 - - 32,31 0,33 

Емодин 0,31 - 3,89 35,85 4,78 

Орселінова 

кислота 

- - 2295,39 672,72 - 

Скирин - - - 25,47 0,51 

Квінолактацин - - 0.02 - - 

Ругулузовін 0,62 - 7,98 - - 

Ксантоцилін Х1 - - 311,81 - - 

Попри те, що метаболіти мікотоксинів не здатні чинити таку ж виражену 

негативну дію на організм як речовини, похідними яких вони є, проте при 

метаболізмі в тваринному організмі вони можуть змінювати свою структуру і 

перетворюватись на первинні токсичні речовини, що в свою чергу призводить 

до негативних наслідків для здоров’я та розвитку продуктивних тварин і 
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накопичення мікотоксинів у продуктах тваринного походження. Крім того, 

відомо, що безпосереднє експериментальне згодовування хімічно чистих 

мікотоксинів має менший токсичний вплив на організм, ніж надходження 

подібних мікотоксинів, що утрорилися в кормі за природніх умов. Це, 

імовірно, пов’язано із синергічним впливом метаболітів мікотоксинів, які 

зазвичай не визначаються, оскільки не регламентуються законодавчо. 

Вдосконалення методів дослідження мікотоксинів та їх метаболітів у кормах 

дозволяє поліпшити підходи в управлінні цими ризиками.  

Негативний вплив залежить не тільки від вмісту та типу мікотоксинів, а й 

від загального стану здоров'я тварин та умов утриманні. Будь-який вміст 

мікотоксинів варто розглядати як небезпечний фактор, а підвищений вміст 

призводить до підвищення ризику для здоров'я тварин.  
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ВИСНОВКИ 

1. В різних пробах кормів було виявлено до 53 різних мікотоксинів та їх 

метаболітів. В середньому в досліджених зразках було виявлено 35 метаболітів 

мікотоксинів, що не належать до основних. 

2. Досліджені проби кормів містили незначну кількість основних 

мікотоксинів (трихотецени, фумонізини, алкалоїди маткових ріжок, зераленон). 

Афлатоксини у досліджених пробах не виявляли. 

3. Проби вівса характеризувалися найбільшим забрудненням та містили 

175,03 мкг/кг та 1351,85 мкг/кг А та Б трихотеценів, відповідно, що може 

становити загрозу для здоров'я поголів’я, яке отримуватиме даний корм. 

4. Проби кукурудзи були контаміновані токсинами Aspergillus, зокрема 

флавоглацин та коєва кислота містилися в кількості 43,39 та 3,03 мг/кг, 

відповідно. 

5. Аурофузарин, метаболіт Fusarium, було виявлено в пробах кормів усіх 

досліджених видів у значних концентраціях. 

6. Попри те, що метаболіти не здатні чинити таку ж виражену негативну 

дію на організм як речовини, похідними яких вони є, проте при метаболізмі в 

тваринному організмі вони можуть змінювати свою структуру і 

претворюватись на первинні токсичні речовини. 

7. Розвиток методів дослідження дозволяє виявити нові мало вивчені 

метаболіти мікотоксинів, що потребує здійснення оцінки ризику їх наявності та 

токсичності в кормах та харчових продуктах. 
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Анотація 

 

Актуальність теми. Ефективна система управління безпечністю кормів 

є запорукою безпечності продуктів тваринного походження. Окрім того будь-

яка система управління безпечністю кормів повинна враховувати як безпеку 

продуктів харчування для людини, так і здоров'я та добробут тварин. 

Забруднення мікотоксинами є фундаментальною проблемою у всьому 

світі, включаючи розвинені країни. Крім того, економічний вплив мікотоксинів 

є ще однією глобальною проблемою на сільськогосподарських ринках. Ці 

загрози грунтуються на токсикологічних дослідженнях, які свідчать про те, що 

природні рівні мікотоксинів мають несприятливий вплив на фермерських та 

лабораторних тварин, а також на людей. Різні мікотоксини викликають різні 

токсичні ефекти. Присутність мікотоксинів у кормах та харчових продуктах 

може мати негативний вплив на здоров'я людей та тварин через потенційну 

канцерогенну дію, здатність спричиняти мутації клітин, обумовлювати розлади 

шлунково-кишкового каналу та нирок, а також впливу на репродуктивні 

системи. Деякі мікотоксини також є імуносупресорами, які знижують стійкість 

організму до інфекційних захворювань. Нині відомо понад 400 мікотоксинів, 

здатних чинити токсичний вплив на здоров’я людини при надходженні разом із 

забрудненими харчовими продуктами, але основними мікотоксинами, що 

впливають на здоров'я населення та сільськогосподарських тварин є 

афлатоксини, охратоксини, зеленеленон, трихотецена та фумонізини.  

Забруднення мікотоксинами кормів може відбуватися як на полі так і 

під час зберігання. Передача з корму в продукти харчування була доведена для 

афлатоксину та, меншою мірою, охратоксину А. Інші мікотоксини, такі як 

зеараленон, деоксиніваленол та фумонізин, не переходять у продукти 

тваринного походження або можуть з’являтися там у незначній кількості, але 

можуть становити серйозний ризик для здоров'я та добробуту, особливо 

молодих тварин, таких як поросята, або істотно впливати на продуктивність. 
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Через розширення міжнародної торгівлі харчовими продуктами та попри 

значний розвиток методів дослідження, забруднення мікотоксинами 

залишатиметься проблемою для контролюючих та регуляторних органів, 

виробників сільськогосподарських та харчових продуктів і споживачів.  

Мета. Метою даного дослідження було вивчення забруднення кормів, 

призначених для годівлі продуктивних тварин, зокрема свиней, мікотоксинами 

та їх метаболітами. Зразки корму відібрані в господарстві з вирощування 

свиней було проаналізовано на наявність мікотоксинів та їх вторинних 

метаболітів з використанням  Spectrum 380®. 

Методика дослідження. Дослідження проводилися у співпраці із 

компанією Biomin. Відбір проб здійснювали у свиногосподарствах України у 

вересні 2018 року. Зразки були досліджені методом високоефективної рідинної 

хромато-масс-спектрометрії / масс-спектрометрії (LC-MS / MS) на приладі 

Spectrum 380, що дозволяє визначити більше, ніж 380 мікотоксинів та їх 

метаболітів. 

Загальна характеристика роботи.  

Наукова робота викладена на 31 сторінках друкованого тексту і 

складається з вступу, двох основних розділів, що містять підрозділи та 

10 таблиц; висновків, списку використаної літератури (47 джерел), анотації. 

В роботі описано результати дослідження окремих проб кукурудзи, 

пшениці, ячменю, сої, жита, насіння соняшнику на вміст основних 

мікотоксинів та їх метаболітів. Обговорено потенційні негативні наслідки 

впливу ураженого корму на здоров’я продуктивних тварин. Визначено, що 

вміст метаболітів мікотоксинів у кормах, які офіційно не нормуються, але 

потенційно можуть мати несприятливий вплив на здоров'я тварин, є важливим 

показником, що дозволяє поліпшити підходи до управління ризиками 

мікотоксинів у кормах. 

За результатами наукової роботи опубліковані тези матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції. Результати дослідження 

впроваджено у навчальний процес. 
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