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Токсините са отрови с органичен произход, 

продуцирани от микрооганизми, растения или 

животни или отделяни при лизирането на бак-

терии, които могат значително да увредят здра-

вето и продуктивността на селскостопанските 

животни. Кои токсини имат практическо значе-

ние за дойните крави и изискват прилагането на 

съответни контрастратегии?   

Микотоксините и подценяваната 
опасност за млечните крави 

В миналото, когато хората коментираха зна-

чението на микотоксините при млечните крави, 

те бяха загрижени главно за риска от излъчване 

на метаболита на афлатоксина AFM1 в млякото. 

AFM1 е силно канцерогенен и увреждащ чер-

ния дроб и следователно е особено важен за 

консуматорите на мляко, т.е. хората. По-малко 

внимание се обръщаше на вредните ефекти на 

микотоксините върху самите животни, тъй като 

се предполагаше, че те се разграждат до голяма 

степен от микробиома на търбуха и по този на-

чин се детоксикират. Това обаче е вярно само до 

известна степен. В случаи на прием на по-висо-

ки дози и при определени обстоятелства, воде-

щи до намален капацитет за разграждане, мико-

токсините могат да имат същите вредни ефекти, 

както при моногастричните животни. 

Риск от прием на високи дози 
произтичащ от състава на фуража
Когато разглеждаме суровините, използвани 

при приготвянето на дажби за млечни крави, 

трябва да отбележим, че почти всички от тях но-

сят висок риск от контаминиране с микотоксини. 

Наред с често замърсените енергийни и проте-

инови концентрати, в дажбите за преживни се 

използват различни силажи. Царевичният силаж 

представлява особено висок риск (Таблица 1). 

Царевицата може да е заразена още на полето 

от плесени от род Fusarium, които произвеждат 

микотоксини, дори преди прибиране на рекол-

тата. Тези незабележими микотоксини са изклю-

чително устойчиви на топлина/киселина, така че 

преживяват последващия процес на силажира-

не невредими. Съществува и възможност за за-

разяване с плесенни гъбички от род Aspergillus 

или Penicillium след прибиране на реколтата и 

по време на процеса на силажиране и при съх-

ранение в силажната яма. Те от своя страна мо-

гат да произведат други микотоксини като афла-

токсини, охратоксин А или рокфортини.
Таблица 1: Различни възможности за контаминиране 

на силажи 

Сенажите и зелените фуражи също могат да 

бъдат контаминирани с деоксиниваленол, алка-

лоиди на моравото рогче и други микотоскини. 

Като цяло съществува риск от голямо разноо-

бразие от различни микотоксини от много раз-

лични източници. Ситуацията се влошава от ви-

сокия прием на сухо вещество от кравата, което 

впоследствие води до по-високо общо количе-

ство погълнати микотоксини.

Намалена или недостатъчна 
детоксикация 

Друг възможен проблем, споменат по-горе, е 

намаления капацитет за разграждане на мико-

токсините в търбуха. Научните изследвания по-
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Място на 

заразя-

ване

Плесени Микотоксини

На поле-

то (ца-

ревични 

растения)

Fusarium spp.

Тип A трихотецени 

(T-2/HT-2 токсин, 

diacetoxyscirpenol)

Тип B трихотецени 

(deoxynivalenol)

Зеараленон

Фумонизини

В силажа
Aspergillus spp.

Penicillium spp.

Афлатоксини, охра-

токсин A, патулин, 

рокфортини, мико-

фенолова киселина 

и др.
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казват, че има ясна взаимовръзка между мико-

токсините и качеството на микробиома на тър-

буха и неговата ефективност. Въпреки че раз-

граждането на микотоксините е по-интензивно 

при лактиращи животни, поради повишената 

микробиомна активност, по-ниските стойности 

на рН, както и по-краткото време за пасаж на 

храната в търбуха имат отрицателен ефект вър-

ху разграждането на микотоксините. И двете са 

често срещани обстоятелства при високопроду-

ктивни крави и са силно повлияни от състава на 

дажбата.

Един от значимите микотоксините - зеара-

ленон (ZEA), се разгражда частично до форма, 

която има по-силен токсичен ефект дори от този 

на оригиналната молекула.  ZEA е известен със 

своя естрогено-подобен ефект. Неговият про-

дукт на разграждане, α-зеаранелол, има дори 

по-висок афинитет към естрогенните рецепто-

ри от самия ZEA.

Ефекти върху здравето и 
продуктивността на животните

Съществува значителен риск съществени ко-

личества микотоксини да не бъдат разградени в 

търбуха. Това води до общо неспецифично на-

маляване на зоотехническите резултати и здра-

вето на животните. 

 Клиничната картина се развива в резултат на 

директните цитотоксични ефекти на различни-

те микотоксини, както и на метаболитния стрес, 

който причиняват. Така че, микотоксините мо-

гат да усложнят или провокират развитието на 

други метаболитни нарушения и възпалителни 

заболявания. Ламинита е добър пример за това.

Ламинита е мултифакторно, метаболитно за-

боляване което води до асептично възпаление 

на ламеларния слой на копитото и се манифести-

ра с болезнена куцота. Развива се в резултат на 

взаимодействието на множество предразпола-

гащи фактори, които водят до нарушена микро-

циркулация на кориума на копитото и промяна 

в задържащия апарат на копитната кост. В този 

контекст могат да се споменат следните пред-

разполагащи фактори:

 Хранене (особено високоенергийни дажби) 

 Отелване

 Системни заболявания като търбушна ацидо-

за, мастит, задържане на плацентата, ендо-

метрит, превъртане на сирищника, синдром 

на втлъстен черен дроб 

 Заболявания на копитото и лоши условия на 

средата

Повишеното натоварване с ендотоксини чес-

то играе важна роля в тези различни фактори. 

Ендотоксините са компоненти на клетъчните 

стени на грам-отрицателните бактерии. Навли-

зането им в кръвния ток може да доведе до 

дозозависим възпалителен отговор. Тъй като 

микотоксините, дори в малки количества, ув-

реждат целостта на стомашно-чревната барие-

ра, те повишават резорбцията на ендотоксини 

през чревната лигавица. Така става ясно колко 

сложни са взаимодействията между различните 

токсини и метаболитните заболявания.

 

Кой е ключът към ефективния 
мениджмънт на токсините?

Сложните събития обикновено изискват 

също толкова сложен подход. Следователно е 

малко вероятно една единствена мярка да оси-

гури решение на всички проблеми. Ето защо е 

важно да се елиминират възможно най-много 

негативни фактори, оказващи неблагоприятно 
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влияние върху животните. Един такъв негати-

вен фактор са микотоксините. За щастие има на-

лични ефективни, специфични контрастратегии 

под формата на токсин-байндери.

 Като високоефективен токсин-байндер, 

B.I.O.Tox® Activ8 съдържа детайлно тествани, 

повърхностно-активирани свързващи компо-

ненти, които могат надеждно да свържат всич-

ки значими микотоксини. B.I.O.Tox® Activ8 съ-

държа също и фитогенен компонент, състоящ 

се от бял трън и екстракт от гроздови семена. 

По отношение на цитотоксичните ефекти на 

микотоксините и метаболитния стрес, който 

причиняват, полифенолите, съдържащи се в 

този фитогенен компонент, могат да подпо-

могнат защитата на организма от увреждане. 

Освен това те облекчават метаболитния на-

тиск, напр. в случай на оксидативен стрес.

 Повишеният ендотоксичен стрес може да се 

дължи на различни причини.  Следователно 

доброто решение изисква по-концептуален 

подход.  Микотоксините и ен-

дотоксичният стрес са тясно 

свързани.  Това прави висо-

коефективните токсин-байн-

дери важна част от доброто 

управление на ендотоксини-

те. Всички мерки и фуражни 

добавки, които влияят поло-

жително на работата и ми-

кробиома в търбуха, могат 

да подпомогнат за доброто 

решение, това включва и 

използване на подходящи 

живи дрожди. Различни до-

бавки, които поддържат чер-

нодробната функция и мета-

болизма на млечната крава, 

също могат да бъдат ценен 

елемент на такава концеп-

ция. 

Заключение 
Съвременните млечни крави имат изключи-

телен генетичен потенциал, който е предпостав-

ка за висока млечност и добра плодовитост.  Жи-

вотните обаче могат да реализират този потен-

циал само, ако са поставени в подходяща среда.  

Наред с доброто управление, хранене и здраве 

важна роля играят микотоксините и други нега-

тивни фактори. Дажбата за млечни крави е с ви-

сок количествен и качествен риск от замърсява-

не с микотоксини, което надхвърля капацитета 

за детоксикация на микробиома на търбуха. Ос-

вен преките им вредните ефекти, микотоксини-

те взаимодействат тясно с ендотоксичния стрес, 

както и с много метаболитни заболявания.

Ефективният мениджмънт на токсините пред-

пазва млечните крави от тези негативни ефекти. 

Следователно той има ключова роля в създа-

ването на идеални производствени условия за 

стабилно здраве на животните и биологична 

ефективност.


