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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АДСОРБЕНТ МІКОТОКСИНІВ
Більшість представлених в Україні адсорбентів мікотоксинів не виправдовують очікування практиків. За результатами багаторічних
досліджень зерна і готових комбікормів з усіх
регіонів України на якісну і кількісну наявність в
них мікотоксинів, компанією NCS було прийнято
рішення про створення комплексного, наноадсорбенту четвертого покоління – PROFISORB®
/ ПРОФІСОРБ.
У 1961 році вченими був відкритий перший
мікотоксин – Афлатоксин. З'ясувалося, що цей
токсин легко можна виявити в м'ясі, молоці, яйцях і що він є найпотужнішим природним канцерогеном. Ці знання стимулювали дослідження з
вивчення інших мікотоксинів і розробки їх можливих адсорбентів.
Дослідження мікотоксикології не стоять на місці, тому всі існуючі на кормовому ринку адсорбенти сьогодні можна розділити на кілька груп:
Адсорбенти першого покоління
Ці адсорбенти стали відповіддю науки на питання, пов'язані з канцерогенністю афлатоксину. Для його адсорбції підходила більшість природних мінеральних адсорбентів, що зв'язують
його in vitro до 80-90%. Між результатами in
vitro і in vivo спостерігалася гарна кореляція і це
створювало оптимізм для припущень, що такі
адсорбенти будуть ефективні і проти інших мікотоксинів.
Пізніше з'ясувалося, що вони малоефективні
проти мікотоксинів, які продукуються грибами
роду Fusarium: ДОН і фумонізин. Більшість виробників адсорбентів не бажали з цим миритися і для розширення ринку збуту своєї продукції
знаходили «доводи» про ефективність їх адсорбентів для протидії фузаріотоксинам.
Низька адсорбційна здатність мінеральних
адсорбентів по відношенню до тріхотеценових
мікотоксинів: Т-2 токсин, Діацетоксискірпенол,
Вомітоксин, Ніваленол стала приводом для пошуку альтернатив серед органічних речовин.
До адсорбенту першого покоління можна віднести хітозани, глюкоманнани, що виділяються
зі стінок клітин дріжджів. Завдяки їхній технологічній та економічній доступності на ринку з'явилося кілька адсорбентів, які були виготовлені на
основі глюкоманнанів. Виявилося, що глюкоманнани слабо пов'язують афлатоксини.
Накопичена зарубіжними дослідниками наукова інформація щодо недостатньої ефективності існуючих адсорбентів до більшості мікотоксинів зумовила необхідність створення більш
активних адсорбентів наступного покоління.
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Адсорбенти другого покоління
Продукти другого покоління адсорбентів
з'являлися на підставі тестування комбінації
мінеральних компонентів з різними фізичними
властивостями. Наприклад: цеоліт + бентоніт.
Пізніше стали готувати суміші на основі мінеральних і органічних адсорбентів. Ефективність
таких препаратів підтверджувалася все тими ж
дослідженнями in vitro, проте це не спричинило
суттєвого підвищення зв'язування фузаріотоксинів
у порівнянні з адсорбентами першого покоління.
Серед препаратів другого покоління стали з'являтися такі, до складу яких додатково включали
вітаміни, мікроелементи, органічні кислоти, пробіотики та інші біологічно активні речовини. Слід
зазначити, що вони не мають ніякого відношення
до адсорбції і виконують виключно маркетингову
роль, психологічно впливаючи на покупця.
Незадоволеність адсорбентами другого покоління стимулювала подальші дослідження.
Адсорбенти третього покоління
Було встановлено, що деякі мікотоксини піддаються трансформації кишковою мікрофлорою
ще до всмоктування і втрачають свою активність. Це стало приводом з пошуку ферментів,
здатних інактивувати мікотоксини в кишечнику.
Перший продукт третього покоління складався з мінерального адсорбенту і ферментного
препарату. У лабораторних умовах встановлено, що цей фермент перетворював тріхотецени в нетоксичні сполуки, але був абсолютно не
активний по відношенню до інших мікотоксинів.
Відщеплення від великої молекули мікотоксину маленької епоксидної групи позбавляє вихідну
молекулу токсичності, при цьому основна частина молекули залишається цілою і всмоктується.
Розробники поспішили з виходом на ринок нових
препаратів, оскільки доля інактивованого ферментом мікотоксину залишилася не вивченою і
не були відомі наслідки його дії на організм.
З точки зору виробництва адсорбенти третього покоління досить дорогі, оскільки отримання ферментних препаратів, що входять до їх
складу, вимагає значних витрат. Зазвичай ринку пропонують адсорбенти з добавкою тільки
одного ферменту, який інактивує один конкретний мікотоксин. Технічно в препарат нескладно
додати ферменти, які інактивують також інші мікотоксини, однак цього не роблять.
Обмеженням виявилась ціна препарату. За
результатами досліджень компанії NCS, в Україні зустрічаються як мінімум шість найменувань
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мікотоксинів. Очікувати на ринку препарат, доступний за ціною і який включає повний набір
ферментів, абсолютно нереально. Немає на
ринку препаратів навіть з 2-3 ферментами.
Виходячи з цього, стає очевидним, що адсорбенти третього покоління, у реаліях України, не
можуть виправдати повною мірою покладених
на них надій.
Адсорбент четвертого покоління
У 2018 році в Україні вперше з'явився адсорбент четвертого покоління PROFISORB® / ПРОФІСОРБ. З ініціативи фахівців компанії Nutrition
Consulting & Service (NCS), спільно з німецькими
мікотоксикологами був створений новий продукт
із залученням нанотехнології для вирішення адсорбції міко- і бактеріальних токсинів.
При розробці нового адсорбенту був врахований розмір молекул мікотоксинів, який становить від 0,6 до 3,8 нанометрів. Так, величина
найбільших молекул ДОН і фумонізинів знаходиться в межах 3,6-3,8 нм.
Як правило, мінеральні адсорбенти мають
шарувату структуру. Відстань між цими шарами
0,2-0,3 нм. Певна річ, що в міжшаровий простір
такого розміру не можуть проникнути великі молекули мікотоксинів.
Розробники PROFISORB®, використовуючи
особливу технологію обробки природних алюмосилікатів, змогли розсунути шари до 2,9-4,0 нм
і зафіксувати їх за допомогою мікронізованих олігосахаридів. Це дозволило збільшити адсорбцію
в 5-20 разів у порівнянні з вихідним матеріалом.
Крім адсорбційних властивостей створений
продукт має властивості молекулярного сита, перешкоджаючи десорбції мікотоксинів при підвищенні pH під час переміщення із шлунка в кишечник. Другим активним компонентом PROFISORB®
є бета-глюкани і маннан-олігосахариди.
Перевага PROFISORB® перед попередніми
поколіннями полягає в тому, що він не змінює
стуктуру мікотоксинів, а більш повно і комплексно пов'язує низько- і високомолекулярні
мікотоксини і бактеріальні токсини, захищаючи
організм як від вихідних токсинів, так і від преформованих, тобто більш ефективно захищає
внутрішнє середовище організму.
Крім адсорбуючих компонентів до складу
PROFISORB® входять рослинні компоненти,
одним з яких є корінь цикорію. Завдяки своїй
рослинній складовій PROFISORB® здійснює лікувальну дію на слизову оболонку всього шлунково-кишкового тракту, сприяючи її швидкому
загоєнню, в тому числі і від роз'їдання токсинами.
Новий продукт володіє максимально швидким терапевтичним ефектом і навіть в малих
дозах характеризується своєю економічною
ефективністю, позитивно впливаючи на здорове
травлення і середньодобові прирости тварин.

Перший національний
При оцінці практиками будь-якого адсорбенту,
найнадійнішим є власний досвід. З огляду на побажання ветеринарних лікарів і фахівців з годівлі с/г тварин і птахів, досвід роботи з існуючими
продуктами і розуміння невідповідності їх комерційних обіцянок, ціни питання і реальної ефективності, а також щорічні дослідження кормової сировини України на мікотоксини (www.mycotoxins.
com.ua ) підштовхнули фахівців компанії NCS до
створення першого національного комплексного
адсорбенту нового покоління: PROFISORB®.
Національного, тому що ми відповідальні не тільки за безпеку кормів, а й за землю,
на якій живемо. Саме тому, дистиб’ютором
PROFISORB® в Україні, компанією Фід Формула, проводиться безстрокова акція з висадки
дерев по всій території України. Брати участь в
акції може кожен, хто годує с/г тварин і птахів.
Адже за кожні придбані три мішки адсорбенту
компанія Фід Формула зобов'язується висадити
по одному дереву в тій області України, де знаходиться Ваше підприємство.
За матеріалами компанії NCS і Фід Формула
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