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І ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ



«МИКАМУН» – комплексний багатокомпонентний поліфункціональний препарат для 
адсорбції мікотоксинів, пригнічення росту цвілевих грибів, захисту печінки і нормалізації 
обміну речовин. «МИКАМУН» ефективно адсорбує мікотоксини, що містяться в кормі, та 
пригнічує ріст таких небезпечних для тварин токсигенних грибів, як Fusarium, Stachybotrys, 
Dendrodochium і Aspergillus. Таким чином, «МИКАМУН» усуває основну причину пошкодження 
печінки – токсигенні гриби і їх отрути, мікотоксини.

Шляхом покращення роботи всього організму і нормалізації обміну речовин в цілому, 
препарат «МИКАМУН» значно підвищує функціональну активність печінки, в тому числі і 
її детоксикаційну роль. Оптимізація роботи одного з найважливіших органів тваринного 
організму – печінки – забезпечує якісну роботу усіх систем органів, в результаті чого значно 
збільшується продуктивність і поліпшується стан здоров’я тварин, підвищується жирність 
молока, знижується абортивність, зростає життєздатність молодняка і дорослого поголів’я.

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
Організм великої рогатої худоби є високоспеціалізованою фабрикою з виробництва 

найціннішого продукту харчування – молока. Молоко містить всі поживні речовини, 
необхідні для росту і повноцінного розвитку теляти. Молоко багате цінними білками, 
незамінними амінокислотами,  вуглеводами, ліпідами, мінеральними речовинами, вітамінами 
і каротиноїдами. 

Продуктивність сучасних порід великої рогатої худоби практично досягла максимуму, 
детермінованого генетично запрограмованими можливостями. Відомо, що чим складніше 
система, тим частіше трапляються збої і тим вище вимоги до інструментів, які забезпечують її 
надійність. Це твердження повною мірою справедливе і для організму корови, який функціонує 
на межі своїх можливостей, періодично піддаючись впливу несприятливих факторів, таких 
як рання лактація, висока молочна продуктивність, мікотоксини, негативний енергетичний 
баланс корму, рубцевий ацидоз, вільні радикали, стрес, високий рівень сирого протеїну в 
кормі і ожиріння.

АЦИДОЗ РУБЦЯ І КЕТОГЕННИЙ СИЛОС
Одним з найбільш несприятливих для ВРХ факторів є неякісний силос. Висока вологість 

силосу і низький вміст цукрів створюють сприятливі умови для розвитку бактерій роду Clos-
tridium. Ці бактерії зброджують вуглеводи, які містяться в силосі, до масляної кислоти. Силос, 
в якому відбувається активне маслянокисле бродіння, має характерний виражений запах 
масляної кислоти і продуктів гниття білків. Масляна кислота в невеликій кількості може 
утилізуватися як джерело енергії гладкою мускулатурою шлунково-кишкового тракту, проте 
значна її частина, більше 75%, перетворюється в 3-гідроксимасляну кислоту. Це співвідношення 
відсотків практично не залежить від початкового вмісту масляної кислоти в силосі, що 
говорить про те, що безпечних доз масляної кислоти не буває. Природно, що чим більше цієї 
шкідливої речовини в кормі, тим більше кетонових тіл утворюється в організмі.

КЕТОЗ І «СИНДРОМ ЖИРНОЇ КОРОВИ»
Стан організму, при якому в плазмі крові підвищується вміст кетонових тіл – 

3-гідроксимасляної і ацетооцтової кислот – називають кетозом. З кінця 1990-х років кетоз став 
основним метаболічним порушенням у молочного стада великої рогатої худоби, випередивши 
такі грізні бичі молочного скотарства, як ацидоз рубця і молочна лихоманка. Кетоз класичної 
форми спостерігається у корів на 3-6 тиждень після отелення.



При негативному енергетичному балансі і активному використанні жирових запасів, 
особливо безпосередньо в період до і під час отелення, у корів розвивається патологічний 
стан, відомий як «синдром жирної корови». У плазмі крові різко зростає рівень вільних 
жирних кислот, надлишок яких не встигає окислюватися і накопичується у вигляді жирових 
відкладень в печінці, призводячи до її ожиріння. Пошкоджена печінка гірше порається з 
синтезом так необхідної в цей період глюкози, що ще більше погіршує ситуацію. Кетонові тіла 
в крові з’являються вже в перший тиждень після отелення.

Внаслідок зниження функціональної активності печінки різко падає опірність організму 
інфекціям і здатність до знешкодження токсинів. Імуносупресія пов’язана не тільки з 
дисфункцією печінки, але і з загальним погіршенням стану імунної системи. Саме тому кетоз 
і синдром жирної корови» часто супроводжуються такими в нормі безпечними інфекційними 
захворюваннями, як мастит, метрит і пневмонія, з якими імунна система здорового організму 
могла би ефективно впоратися.

«МИКАМУН»
Для вирішення проблем, що виникають при вирощуванні високопродуктивних корів, 

був розроблений багатофункціональний препарат з адсорбційними і гепатопротекторними 
властивостями «МИКАМУН».

Препарат складається з мультикомплексного адсорбенту мікотоксинів, збагаченого 
мінералами і мікроелементами, до складу якого входить аморфний кремній і активований 
карбонат кальцію, токоферол (вітамін Е), селен, вітамін U (метіонін) і пробіотик Bacillus subtilis.

На відміну від більшості існуючих в даний момент адсорбентів, які сорбують мікотоксини 
в кислому середовищі, «МИКАМУН» володіє сорбційною активністю як в кислому середовищі 
шлунка, так і в слаболужному середовищі ротової порожнини і кишечника.

Аморфний кремній легко всмоктується слизовою оболонкою шлунково-кишкового тракту. 
Кремній відноситься до ультрамікроелементів – незамінних поживних речовин, які потрібні 
організму в малих дозах, але без яких не можливе нормальне функціонування систем органів. 
Аморфний кремній, що входить до складу «МИКАМУН», міцно адсорбує і виводить з організму 
ВРХ мікотоксини, навіть такі важко адсорбовані, як Т-2 токсин, дезоксиніваленол і зеараленон. 
Спільно з комплексом антиоксидантів і ліпотропних сполук кремній забезпечує надійний 
захист печінки.

Пробіотичний промисловий штам бактерії Bacillus subtilis виробляє комплекс ферментів, 
які покращують перетравлення корму і здійснюють біотрансформацію мікотоксинів. Пробіотик 
Bacillus subtilis має потужну антагоністичну дію щодо таких небезпечних грибів-продуцентів 
мікотоксинів, як Fusarium, Stachybotrys, Dendrodochium і Aspergillus. Цей пробіотик не тільки 
руйнує шкідливі мікотоксини, що вже містяться в кормі, в числі яких охратоксин А, афлатоксини, 
Т-2 токсин, моніліформін, зеараленон, фумонізини і дезоксиніваленол, а й запобігає утворенню 
мікотоксинів de novo, оскільки пригнічує споруляцію грибів. Відомо, що основну кількість 
мікотоксинів цвілеві гриби синтезують під час споруляції.

Тому саме в інгібуванні росту і споруляції грибів за допомогою пробіотика Bacillus subti-
lis, що міститься в препараті «МИКАМУН», лежить ключ до контролю мікотоксинів і цвілевих 
грибів в кормах для ВРХ.



Крім того, Bacillus subtilis синтезує органічні кислоти і поліпептидні антибіотики, які не 
всмоктуються в організм, а діють тільки в середині шлунково-кишкового тракту. Таким чином, 
пробіотик Bacillus subtilis нормалізує стан корисної симбіотичної мікрофлори, пригнічує 
розвиток патогенних ентеробактерій і підвищує засвоюваність поживних речовин корму.

Вітамін Е, метіонін і селен формують міцний щит від вільних радикалів і токсичних 
сполук. Токоферол  вбудовується в структуру ліпідного бішару плазматичних мембран 
клітини, блокуючи процеси перекисного окислення фосфоліпідів. Це сприяє підтримці 
трансмембранного електрохімічного потенціалу і градієнта концентрації іонів, покращуючи 
міжклітинні взаємодії, а також підвищуючи ефективність внутрішньоклітинної передачі 
сигналу. Ефективна робота вторинних месенджерів і мітогенактивованих протеїнкіназ 
дозволяє регулювати активність генів, в тому числі генів імуноглобулінів та інтегринів.

Метіонін і селен під дією мікрофлори рубця утворюють непротеїногенну амінокислоту 
селенометіонін, яка входить до складу основних ферментів антиоксидантної системи, таких 
як глутатіонтрансфераза і пероксидаза. Метіонін також є донором метильних груп, що вкрай 
важливо для нормалізації ліпідного обміну і запобігання жирового переродження печінки.

Активований карбонат кальцію при ацидозі рубця нейтралізує підвищену кислотність 
в шлунку, що супроводжується виділенням високодоступних іонів кальцію. При цьому 
кислотність середовища шлунка знижується, тобто стає більш лужною, що значно підвищує 
розчинність і засвоюваність аморфного кремнію. Зниження кислотності дозволяє вирішити 
одну з головних проблем в розведенні молочної худоби – ацидоз рубця.

ТОМУ, ПОСТІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «МИКАМУН» 
ВИРІШУЄ ТАКІ ПРОБЛЕМИ ЯК:

• контамінація кормів мікотоксинами;
• згодовування кетогенного силосу;
• ацидоз рубця;
• дефіцит кальцію;
• нестача вітаміну Е і селену;
• низька збереженість молодняку;
• низькі молочна продуктивність і якість молока;
• пошкодження клітин вільними радикалами;
• недостатнє перетравлення кормів.

До переваг препарату «МИКАМУН» у порівнянні з іншими мінеральними добавками 
можна віднести те, що він містить комплекс з активованого карбонату кальцію і аморфного 
кремнію. Вітамін Е, селен і метіонін діють синергічно, ефективно захищаючи печінку і 
запобігаючи кетову. Кремній покращує еластичність судин і має імуномодулюючу дію 
Пробіотик Bacillus subtilis допомагає перетравлювати корм, руйнує мікотоксини і нормалізує 
стан мікрофлори кишечника.


