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Т �2 і НТ�2 токсикози птиці

виникають унаслідок хроніч�

ного впливу трихотеценових міко�

токсинів, присутніх у недобро�

якісних кормах. За даними аналізів,

проведених у лабораторії мікоток�

сикології Інституту птахівництва

УААН, близько 20% зерна і

комбікормів забруднені Т�2 і НТ�2

токсинами [1, 2]. До ознак Т�2 ток�

сикозу відносяться некротичний

стоматит, зниження приросту живої

маси, збільшення падежу, погіршен�

ня м'ясної і яєчної продуктивності

[3], пригнічення біосинтезу білка [4]

та імуносупресія [5]. Про дію НТ�2

токсину на птицю раніше не

повідомлялось.

Найбільш ефективним засобом

профілактики мікотоксикозів є за�

побігання забруднення зерна міко�

токсинами на всіх етапах його ви�

робництва та під час зберігання [6].

У випадку забруднення зерна міко�

токсинами необхідно застосовувати

препарати, що знижують інтен�

сивність шкідливого впливу міко�

токсинів. До таких препаратів

відносять пробіотичні мікроор�

ганізми [7] та сорбенти [8].

Профілактична дія пробіотич�

них мікроорганізмів при мікотокси�

козах базується на їх здатності

трансформувати або метаболізувати

мікотоксини [9]. На даний час вияв�

лені мікроорганізми, які синтезують

карбоксилестерази та епоксидгідро�

лази [10], що трансформують трихо�

теценові мікотоксини, лактонгідро�

лазу (руйнує зеараленон) [11], фу�

монізингідролазу [12], УДФ�гліко�

зилтрансферази, що знижують ток�

сичність дезоксиніваленолу [13] та

інші. Крім того, пробіотичні мікро�

організми продукують цілий ряд

біологічно активних речовин, що

підвищують стійкість пташиного

організму до негативної дії мікоток�

синів. До таких речовин відносяться

органічні кислоти, антибіотики,

гідролітичні ферменти, поверхнево�

активні речовини, вітаміни та не�

замінні амінокислоти. Одним з

найбільш привабливих мікроор�

ганізмів для створення пробіотич�

них препаратів є Bacillus subtilis. Бак�

теріям цього виду властива здатність

продукувати усі перераховані вище

біологічно активні речовини [14 16].

На основі бактерій штамів B. subtilis
090 та B. subtilis 8130 створено препа�

рати "Моноспорин ПК" та "Бацелл",

які з успіхом застосовують для ліку�

вання та профілактики інфекційних

захворювань сільськогосподарсько�

го тварин, підвищення приростів

живої маси та поживної цінності

кормів [17].

Метою даної роботи було вив�

чення лікувально�профілактичного

ефекту випоювання курчат препара�

том B. subtilis 090 і включення в корм

препарату B. subtilis 8130 на

протікання хронічних Т�2 — та НТ�2

токсикозів.

Матеріали і методи
Дослідження проводили на кур�

чатах породи полтавська глиняста,

яких утримували в клітках у станда�

ртних умовах по 10 голів у секції. Бу�

ло сформовано 7 груп по 10 голів у

групі. Перша група — контрольна. У

корм 2�4 груп вносили Т�2 токсин,

5�7 — НТ�2 токсин у концентраціях

10 і 16 мг/кг, відповідно. Курчат 3, 4,

6 і 7 груп випоювали препаратом

бактерій штаму B. subtilis 090 ("Мо�

носпорин ПК") з рівнем дози 3 мл

на 100 голів на добу. У корм 4 і 7 груп

включали препарат бактерій штаму

B. subtilis 8130 ("Бацелл") у кількості

2 г на кг корму. Курчат годували 

кормовим концентратом для молод�

няку птиці у віці 5�30 днів "КК 2�6"

відповідно до рекомендованих

норм; воду давали ad libitum після

випоювання препаратом бактерій

штаму B. subtilis 090. Дослід прово�

дили протягом 31 днів, починаючи з

добового віку. Курчат зважували у

віці 1, 8, 16, 24 і 31 день. Протягом

дослідного періоду реєстрували про�

яв ознак некротичного стоматиту.

Наприкінці досліду курчат присип�

ляли діетиловим ефіром, декапіту�

вали та проводили забір крові. У

плазмі крові визначали концент�

рацію сечової кислоти по реакції з

фосфорно�вольфрамовим реакти�

вом, креатиніну методом Яффе�

Поппера і загального білка по біуре�

товій реакції з використанням на�

борів реактивів "Реагент" відповідно

до інструкцій. Тушки розтинали,

реєстрували патолого�анатомічні

зміни, фотографували й утилізували в

чеській ямі. Внутрішні органи зважу�

вали і розраховували їх відносну масу.

Т�2 токсин одержували методом

адсорбційної колонкової хроматог�

рафії за раніше описаним методом з

екстракту культури на зерні штаму

Fusarium sporotrichioides 2m�15�206

[18]. НТ�2 токсин одержували шляхом

лужного гідролізу Т�2 токсину. З ре�

акційної суміші НТ�2 токсин екстра�

гували хлороформом і очищали мето�

дом розподільної колонкової хрома�

тографії. Препарати B. subtilis "Монос�

порин ПК" і "Бацелл" були люб'язно

надані А. К. Карганяном (ТОВ СХП

"Нива", м. Саки, АР Крим).

Статистичну обробку отриманих

даних проводили методом множин�

них порівнянь Шеффе і шляхом

знаходження критерію рангових сум

Фрідмана [19]; групи 1�3 із групами

4�6 не порівнювали.

Результати та обговорення
Токсична дія мікотоксинів. У кур�

чат, що одержували Т�2 токсин,

спостерігалося зменшення живої

маси (рис. 1), зниження середньодо�

бового приросту живої маси на 31%

(рис. 2), збільшення відносної маси

серця на 16%, підшлункової залози

на 27%  і нирок на 52%, зменшення

відносної маси селезінки на 62%  і

бурси на 31% (табл. 1), зниження

концентрації загального білка на

39%  і креатиніну в плазмі крові на

17% (табл. 2). Курчата, у корм яких

був включений НТ�2 токсин, відста�

вали в рості (середньодобовий

приріст живої маси був нижче на

14%, рис. 2), відрізнялися відносно

невеликою живою масою, підвище�

ною в 1,5 рази відносною масою ни�

рок, низькою відносною масою се�
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лезінки (нижче на 30%) і підвище�

ним вмістом сечової кислоти і креа�

тиніну в плазмі крові (на 108%  і 10

%, відповідно). 

Профілактична дія B. subtilis 090.

У результаті випоювання курчат

препаратом "Моноспорин ПК" на

тлі Т�2 токсикозу спостерігалася

нормалізація живої маси   на 16 і 24

день досліду. Статистично значимих

відмінностей від аналогічного по�

казника контрольної групи не спос�

терігали. Відносна маса серця і ни�

рок була, відповідно, на 9%  і 21%

нижча, ніж у групі, що одержувала

тільки Т�2 токсин (табл. 1).

У курчат, яких випоювали "Мо�

носпорином ПК" на тлі НТ�2 токси�

козу, середній приріст живої маси не

відрізнявся від контрольного показ�

ника. Відносна маса нирок у курчат,

що одержували НТ�2 токсин і "Мо�

носпорин ПК", була на 21% нижча,

а концентрація загального білка в

плазмі крові на 23% вища, ніж у кур�

чат, що одержували тільки НТ�2

токсин (табл. 1 та 2).

Ефект одночасного застосування

B. subtilis 090 і B. subtilis 8130 при
мікотоксикозах курчат. Застосуван�

ня препаратів обох штамів B. subtilis
на тлі Т�2 токсикозу курчат призве�

ло до збільшення живої маси на 31

добу досліду на 13% в порівнянні з

групою, що одержувала тільки Т�2

токсин. Жива маса курчат, що одер�

жували обидва препарати при НТ�2

токсикозі, на 16, 24 і 31 добу не

відрізнялася від контролю. Середні

прирости живої маси 4 та 7 груп за

період з 24 по 31 добу експерименту

не відрізнялися від середнього при�

росту живої маси у контрольній

групі. Слід відзначити нормалізацію

відносної маси серця і вмісту креа�

тиніну в плазмі крові при комплекс�

ному застосуванні бактеріальних

препаратів.

Як відомо, механізм токсичної

дії трихотеценових мікотоксинів по�

лягає в інгібуванні синтезу білка на

всіх стадіях цього процесу [20, 21].

Одна молекула Т�2 токсину або НТ�

2 токсину здатна повністю позбави�

ти дієздатності одну рибосому [4].

Дані про вміст загального білка в

плазмі крові є підтвердженням цьо�

му. На рівні пташиного організму

токсична дія Т�2 і НТ�2 токсинів ви�

являється також у зниженні швид�

кості росту, функціональної актив�

ності внутрішніх органів і пригніченні

імунної системи.

Однією з причин підвищення

концентрації креатиніну і сечової

кислоти в крові може бути недостат�

ня функціональна активність ни�

рок, про що також свідчить компен�

саторне збільшення їхньої відносної

маси. Слід зазначити, що негатив�

ний ефект дії НТ�2 токсину на нир�

ки був виражений у більшій мірі,

ніж дії Т�2 токсину. Причина цього

розходження, імовірно, криється в

більш високій розчинності НТ�2

токсину у воді, внаслідок чого він не

депонується в тканинах і органах з

відносно високим вмістом ліпідів, у

т. ч. у печінці, де протікають реакції

біотрансформації ксенобіотиків. У

незміненому вигляді НТ�2 токсин

потрапляє в нирки, де проявляється

його токсична дія, після чого

елімінується з організму шляхом

фільтрації. 
Профілактична дія пробіотич�

них препаратів B. subtilis при Т�2 і
НТ�2 токсикозах полягає в здатності
бактерій цього виду продукувати
при стресі ферменти сімейства α/β �
гідролаз [22]. Ці ферменти характе�
ризуються широким спектром ка�
талітичної активності, тобто здатні
метаболізувати найрізноманітніші
сполуки. Стресовими факторами,
що запускають механізм синтезу цих
ферментів, можуть бути будь�які
відхилення нормальних параметрів
середовища мешкання B. subtilis
[23]. Наприклад, у кишечнику кур�
чат синтез α/β�гідролаз активується
відносно високою температурою
(42оС) і коливаннями кислотності.
Ці фактори запускають синтез кар�
боксилестерази, що каталізує
гідроліз складноестерних зв'язків Т�
2 токсину, перетворюючи його в на�
багато менш токсичний метаболіт
Т�2 тетраол і епоксидгідролази, що
руйнує найбільш токсигенну епок�
сидну групу, у результаті чого утво�
рюється практично нешкідливий
деепокси Т�2 тетраол. Ця сполука,
по�перше, характеризується висо�
кою гідрофільністю, і, отже, не де�
понується в тканинах і швидко ви�
водиться з організму, і, по�друге, не
взаємодіє з рибосомами, тобто не
пригнічує біосинтез білка [10]. Та�
ким чином, карбоксилестерази і

Рис.1. Динаміка зміни живої маси курчат

На цьому та рис. 2 цифри над стовпцями вказують номери груп,

відмінності щодо яких статистично значимі (p<0,05).

Рис. 2. Середньодобовий приріст маси  курчат
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епоксидгідролази, що синтезуються
B. subtilis, здійснюють детоксикацію
Т�2 і НТ�2 токсинів, впливаючи на
різні хімічні групи молекул цих
мікотоксинів.

Висновки. 
1. Споживання курчатами корму,

що містить Т�2 токсин у конце�
нтрації 10 мг/кг, викликає зни�
ження середньодобового при�
росту маси на 31%, збільшення
відносної маси серця, підшлун�
кової залози і нирок, зменшення
відносної маси органів кровот�

ворення   селезінки і бурси, а та�
кож зниження концентрації за�
гального білка і креатиніну в си�
роватці крові.

2. Наявність у кормі для курчат
НТ�2 токсину в концентрації 16
мг/кг приводить до зниження
середньодобового приросту жи�
вої маси на 14%, а також впливає
на стан нирок, що проявляється
в збільшенні їхньої відносної ма�
си і підвищенні концентрації се�
чової кислоти і креатиніну в
плазмі крові.

3. Препарат бактерій B. subtilis 090

позитивно впливає на середньо�
добовий приріст живої маси,
відносну масу серця, нирок і
концентрацію загального білка в
плазмі крові при Т�2 і НТ�2 ток�
сикозах курчат.

4. Спільне застосування препарату
бактерій штамів B. subtilis 090 і 
B. subtilis 8130 при Т�2 і НТ�2
токсикозах курчат нормалізує
масу тіла, відносну масу серця та
вміст креатиніну в плазмі крові.

Група Серце Печінка
Підшлункова

залоза
Нирки Селезінка Бурса

Контроль
661±16 

(2, 7)

2935±55

(3)

386±24

(2, 3)

930±38

(2, 4, 5, 7)

268±27

(2, 3, 4, 5)

554±51

(2, 3, 4, 7)

Т:2 токсин
768±53 

(1, 3, 4)
3289±180

491±27

(1)

1412±111 

(1, 3)

102±11

(1)

382±37

(1)

Т:2 токсин + 
B. subtilis 090 +

698±68 

(2)

3728±191 

(1, 4)

502±31

(1)

1119±125

(2)

122±18 

(1)

361±47

(1)

Т:2 токсин +
B. subtilis 090 +
B. subtilis 8130

658±24

(2)

3012±84 

(3)
458±27

1204±41 

(1)

109±15 

(1)

389±29

(1)

НТ:2 токсин
695±40 

(7)
3340±230 434±26

1390±62

(1, 6)

188±35

(1)
482±32

НТ:2 токсин + B.
subtilis 090 +

693±27

(7)
3177±95 431±27

1105±49

(5)
178±14

492±34 

(7)

НТ:2 токсин + 
B. subtilis 090 + 
B. subtilis 813

604±13

(1, 5, 6)
3330±131 390±17

1212±42 

(1)
188±15

363±20 

(1, 6)

Таблиця 1 

Вплив препаратів бактерій B. subtilis 090 і B. subtilis 8130 на відносну масу внутрішніх органів (мг/100 г)
курчат при Т:2 і НТ:2 токсикозах

Примітка: в цій та табл.2  цифри в дужках вказують на номери груп, відмінності щодо яких статистично

значимі (p<0,05).

Група Гемоглобін, г/л Загальний білок, г/л
Сечова кислота,

ммоль/л
Креатинін,
мкмоль//л

Контроль 141±12 (4, 6) 40,1±3,7 (2, 3, 4) 0,12±0,04 (4, 5, 6) 27,4±1,8 (2, 4, 5)

Т:2 токсин 107±13 28,8±3,5 (1) 0,10±0,02 (3, 4) 23,4±2,1 (1)

Т:2 токсин + B. subtilis 090 + 108±12 27,3±2,7 (1) 0,18±0,04 (2) 25,5±1,2

Т:2 токсин +B. subtilis 090 +
B. subtilis 8130

90±9 (1) 34,0±4,9 (6) 0,25±0,06 (1) 23,3±1,6 (1)

НТ:2 токсин 109±7 3340±230 434±26 30,0±1,6 (1)

НТ:2 токсин + B. subtilis 090 + 88±11 (1) 44,0±3,8 (5, 7) 0,23±0,04 (1) 30,0±1,7

НТ:2 токсин + B. subtilis 090 + 
B. subtilis 813

112±12 32,1±2,4 (1, 6) 0,22±0,02 28,4±1,7

Таблиця 2 

Вплив препаратів бактерій B. subtilis 090 і B. subtilis 8130 на діагностичні показники біохімічного складу крові
курчат при Т:2 і НТ:2 токсикозах
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О. В.Труфанов

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ BACILLUS
SUBTILIS ПРИ Т"2 — И НТ"2 

ТОКСИКОЗАХ ЦЫПЛЯТ

Потребление в течение 31 дня цыплятами корма, содержащего

Т�2 токсин в концентрации 10 мг/кг, вызывало снижение

среднесуточного привеса на 31%, увеличение относительной

массы сердца, поджелудочной железы и почек, уменьшение

относительной массы органов кроветворения   селезенки и бурсы,

а также снижение концентрации общего белка и креатинина в

плазме крови. Наличие в корме для цыплят НТ�2 токсина в

концентрации 16 мг/кг привело к снижению среднесуточного

привеса на 14%, а также оказало негативное воздействие на

состояние почек, которое выражалось в увеличении их

относительной массы и повышении концентрации мочевой

кислоты и креатинина в плазме крови. Препарат бактерий

штамма Bacillus subtilis 090 ("Моноспорин ПК") оказывал

положительное действие на среднесуточные привесы,

относительную массу сердца, почек и концентрацию общего

белка в плазме крови при Т�2 и НТ�2 токсикозах цыплят.

Совместное применение пробиотических препаратов B. subtilis
090 и B. subtilis 8130 ("Бацелл") при Т�2 и НТ�2 токсикозах цыплят

нормализовало массу тела, относительную массу сердца и

содержание креатинина в плазме крови.

O. V.Trufanov 
PROPHYLACTIC EFFECT OF BACILLUS SUBTILIS
ON T"2 — AND HT"2 TOXICOSES OF CHICKENS

Consumption of the feed with T�2 toxin (10 ppm) by chickens for 31

days resulted to decreasing of average daily weight gain on 31%, increas�

ing of kidney, pancreas and heart relative weight, decreasing of bursa and

spleen relative weight, decreasing of total protein and creatinine content

in blood plasma. The feed contained 16 ppm of HT�2 toxin cause

decreasing of average daily weight gain on14% and had negative influence

on chicken's kidney that expressed in increasing of its relative weight and

rising of uric acid and creatinine content in blood plasma. Probiotic

preparation "Monosporin PK" based on Bacillus subtilis 090 strain acted

positively on value of average daily weight gain, heart and kidney relative

weight and total protein concentration under T�2 and HT�2 toxicosises.

Combined application of B. subtilis 090 and B. subtilis 8130 (enzymatic

drug "Bacell") for T�2 and HT�2 toxicosises treatment led to normaliza�

tion of body weight, heart relative weight and creatinine content in blood

plasma.
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