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АНОТАЦІЯ 

 

Азиркіна І. М. Науково-практичне обгрунтування застосування 

мікробіологічної методики визначення залишків антибіотиків у продуктах 

птахівництва − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за 

спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Державний 

науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи. Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі було вирішене актуальне питання розроблено та 

науково-практично обґрунтувано використання мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту антибіотиків продуктах птахівництва (у м'ясі, 

нирках, печінці, жирі птиці та яйцях), які регламентуються європейським і 

сучасним українським законодавством. 

Проаналізовано зареєстровані в Україні антимікробні препарати 

вітчизняного та імпортного виробництва, які поділяються на 9 груп: β-лактами, 

фторхінолони, тетрацикліни, поліміксини, лінкозаміди, похідні тіамфеніколу, 

макроліди, аміноглікозиди, плевромутиліни. 

Методичні вказівки № 3049–84 від 1984 р. використовуються 

українськими лабораторіями в своїй роботі, які дають змогу визначити в 

продуктах птахівництва залишковий уміст лише трьох антибіотиків: 

тетрацикліну, цинбацитрацину та стрепоміцину.  

Для розробки мікробіологічних методик визначення залишкового вмісту 

антибіотиків групи β-лактамів, макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, 

хінолонів, бацитрацину підібрано тест-культури мікроорганізмів для чутливих 

до різних груп антибіотиків кожної із вище зазначених та антибіотику-«маркера» 

(позитив контроль) для групи:  

– тест-культура Bacillus cereus ATCC 11778 проявляла чутливість до всіх 

антибіотиків тетрациклінової групи. Антибіотиковим маркером (позитивним 

контролем) для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрацикліну 
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було визначено окситетрациклін, що давав найменшу зону інгібування росту 

(17,1 ± 0,07 мм); 

– тест-культура Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 найбільш 

чутлива до всіх використаних у досліді антибіотиків групи макролідів та β-

лактамів. Тилозин давав найменшу зону інгібування росту (18,25 ± 0,1 мм), його 

використовували як позитивний контроль для визначення залишкового вмісту 

антибіотиків двох груп (макролідів та β-лактамів). 

– тест-культура Bacillus subtilis ATCC 6633 найбільш чутлива до групи 

аміноглікозидів. Дигідрострептоміцин давав найменш чітку зону інгібування 

(17,2 ± 0,1 мм), використовували як позитивний контроль. 

– тест-культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) була найбільш 

чутливою до групи хінолонів, а флюмеквін, який давав найменшу, зону 

інгібування росту (14,9±0,1 мм), було обрано як антибіотиковий маркер. 

– тест-культура Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 виявилася найбільш 

чутлива до бацитрацину. Цинкбацитрацин із зоною інгібування росту 

(17,5 ± 0,1 мм) було обрано у якості позитивного контролю. 

За результатами досліджень визначено антибіотиковий маркер 

(позитивний контроль) до групи антибіотиків: для тетрациклінів – 

окситетрациклін 0,06 мкг/см³; для β-лактамів та макролідів – тилозин                    

0,05 мкг/см³; для аміноглікозидів – дигідро-стрептоміцин 0,05 мкг/см³; для 

хінолонів – флюмеквін 0,04 мкг/см³; для групи бацитрацинів – цинкбацитрацин 

0,05 мкг/см³.  

Принцип розроблених методик полягає в здатності антибіотика із проби 

дифундувати в агар, тому за його наявності чутлива до цієї групи антибіотиків 

тест-культура мікроорганізму не росте на поживному середовищі з утворенням 

зони інгібування, тому для уникнення хибнопозитивних результатів (бідного 

росту), було здійснено підбір оптимальних поживних середовищ для кожної із 

відібраних тест-культур мікроорганізмів, які б забезпечували інтенсивний ріст 

культури на поживному середовищі у вигляді суцільного газону. 
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Підібрано оптимальні поживні середовища із різною величиною показника 

рН для кожної із відібраних тест-культур мікроорганізмів: для вирощування 

тест-культур Bacillus cereus АТСС 11778 найкращим варіантом виявилися 

поживні середовища Мюллєра-Хінтона та Iso-sensitest agar з величиною рН 6,0, 

для Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 – поживне середовище Iso-

sensitest agar з величиною рН 8,0, для росту тест-культур Bacillus subtilis ATCC 

6633 – Plate count agar з величиною рН 8,0; для Yersinia ruckeri NCIM 13282 

(АТСС 29473) – Plate count agar із величиною рН 6,5, а для Micrococcus luteus 

(flavus) ATCC 10240 – поживне середовище Iso-sensitest agar із величиною            

рН 7,0.  

Для відпрацювання пробопідготовки продуктів птахівництва (м'ясо, 

нирки, печінка, жир птиці та яйця) для проведення досліджень розробленими 

мікробіологічними методиками щодо визначення залишкового вмісту 

антибіотиків для найкращої дифузії антибіотиків із проб в агар було підібрано 

буферні розчини, зокрема: для визначення залишкового вмісту антибіотиків 

тетрациклінової групи, β-лактамів та макролідів 0,1 М фосфатний буферний 

розчин із рН 6,0; для групи аміноглікозидів та бацитрацинів – 1,5 М фосфатний 

буферний розчин із рН 8,0; для групи хінолонів – Tris buffer з рН 8,5. Це 

дозволило покращити екстракцію залишкового вмісту антибіотика із проби в 

буферний розчин, а також скоротити затрати часу для дослідження, кількість 

використаного для буферного розчину, виключила використання спеціального 

лабораторного обладнання: термостату, водяної бані, центрифуги у порівнянні із 

методичними вказівками № 3049 – 84 від 1984 р.  

Визначено параметри режиму культивування тест-культур 

мікроорганізмів для кожної із розроблених мікробіологічних методик: для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи та хінолонів 

 ̶  режим культивування Bacillus cereus АТСС 11778, Yersinia ruckeri NCIM 13282 

(ATCC 29473) – 30˚С 16–20 год, для визначення залишкового вмісту 

антибіотиків групи β-лактамів, макролідів, аміноглікозидів, бацитрацинів для 
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тест-культур Kocuria rhizophila АТСС 9341, Micrococcus luteus (flavus) ATCC 

10240, Bacillus subtilis АТСС 6633  ̶  37˚С 16 – 20 год. 

Розроблені нами якісні мікробіологічні методики відповідають вимогам, 

які висуваються європейськими та національними чинними нормативно- 

правовими актами до скринінгових методів, чутливість яких має становити не 

менше ½ МДР: 

– для визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

в м’ясі птиці, нирок – 50 мкг/кг; для яєць – 100 мкг/кг; для жиру та печінки –     

150 мкг/кг;  

– для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та β-

лактамів: для м’яса птиці, жиру, нирок, печінки – 25 мкг/кг; та 50 мкг/кг для яєць; 

– для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи аміноглікозидів 

чутливість методик для м’яса птиці, жиру, шкіри – 50 мкг/кг; для нирок – 

500 мкг/кг; для печінки – 300 мкг/кг;  

– для визначення залишкового вмісту аміноглікозидів у яйцях чутливість 

методик визначена на рівні 250 мкг/кг;  

– для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи хінолонів 

чутливість для м’яса птиці, нирок, печінки 50 мкг/кг;  

– для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів 

чутливість методик для м’яса, печінки, нирок – 10 мкг/кг. 

У дослідах з визначення специфічності скринінгових мікробіологічних 

методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків проби продуктів 

птахівництва (м'ясо, нирки, печінка, жир птиці та яйця) були збагачені різними 

аналітами (окситетрацикліном – 100 мкг/кг, тилозином – 100 мкг/кг, 

дигідрострептоміцином  – 500 мкг/кг, флюмеквіном – 200 мкг/кг, бакюлопримом 

– 40 мкг/кг, цинкбацитрацином – 20 мкг/кг), які відносяться до інших груп 

антибіотиків, відмінних від групи антибіотиків, що визначалися, у концентраціях 

на межі чутливості. Встановлено, що підібрані тест-культури мікроорганізмів та 

параметри, за якими виконувала кожна методика дослідження є специфічними 

до груп антибіотиків, залишки яких визначаються, оскільки навколо луночок, в 
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які було внесено інші антибіотики, що не відносяться до цільової групи 

антибіотиків були відсутні зони інгібування тест-культури мікроорганізмів.  

Відповідно, специфічність та точність розроблених мікробіологічних 

методик для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів, 

макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів складає                    

98 %.  

Експериментально доведена ефективність розроблених скринінгових 

мікробіологічних методик визначення залишкового вмісту антибіотиків груп: 

тетрациклінів, макролідів та β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, 

бацитрацинів, оскільки одержані результати досліджень підтверджено 

референтним методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним 

детектуванням (РХ-МС/МС) мають 100 % узгодженість.  

Крім того, був проведений дослід у виробничих умовах та спрямований на 

підтвердження чутливості розробленої нами методики визначення залишкового 

вмісту антибіотиків групи тетрациклінів в яйцях (жовтку), отриманих від курей, 

яких випоювали антибіотик доксициклін, методом РХ-МС/МС. 

Отримані дані, які свідчать, що найнижчий рівень залишків доксицикліну 

методом РХ-МС/МС було виявлено на 13 добу досліду (45,597 мкг/кг), 

результати нижче межі детектування методу (29,0 мкг/кг) отримали на 14 добу 

досліду, проте Bacillus cereus ATCC 11778 на 14 добу все ще давав чіткі зони 

інгібування росту, діаметром 15,0 мм, що свідчить про наявність в 

досліджуваних пробах яєць залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової 

групи. 

Розроблений скринінговий мікробіологічний метод з визначення 

залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи, групи β-лактамів і 

макролідів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів в продуктах птахівництва, 

впроваджено у регіональні державні лабораторії Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, оскільки вони є 

простими, доступними, ефективними та дешевими у використанні, що дало 

змогу розширити мережу лабораторій, здатну проводити дослідження щодо 
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визначення залишкового вмісту антибіотиків які регламентуються нормативно- 

правовими актами. 

Ключові слова: залишковий вміст антибіотиків, тетрацикліни, β-лактами, 

макроліди, аміноглікозиди, хінолони, бацитрацини, продукти птахівництва, 

тест-культури Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, Bacillus cereus АТСС 

11778, Kocuria rhizophila АТСС 9341, Bacillus subtilis АТСС 6633, Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (ATCC 29473). 

 

ANNOTATION 

 

Azirkina I. M. Scientific and practical substantiation of application of 

microbiological methods of determination of antibiotic residues in poultry products - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

veterinary sciences on a specialty 16.00.09 - veterinary and sanitary examination - the 

State research institute on laboratory diagnostics and veterinary and sanitary 

examination. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Kyiv, 2021. 

In the dissertation the topical issue was solved and the use of microbiological 

methods for determining the residual content of antibiotics in poultry products (meat, 

kidneys, liver, poultry fat and eggs), which are regulated by European and modern 

Ukrainian legislation, was developed and scientifically substantiated. 

The antimicrobial drugs of domestic and imported production registered in 

Ukraine are analyzed, which are divided into 9 groups: β-lactams, fluoroquinolones, 

tetracyclines, polymyxins, lincosamides, thiamphenicol derivatives, macrolides, 

aminoglycosides, pleuromutilins. 

Guidelines № 3049–84 from 1984 are used by Ukrainian laboratories in their 

work, which made it possible to determine the residual content of only three antibiotics 

in poultry products: tetracycline, cinbacitracin and strepomycin. 
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To develop microbiological methods for determining the residual content of 

antibiotics of the group of β-lactams, macrolides, tetracyclines, aminoglycosides, 

quinolones, bacitracin selected test cultures of microorganisms, for sensitive to 

different groups of antibiotics of each of the above and antibiotic (group marker) : 

- test culture of Bacillus cereus ATCC 11778 was sensitive to all antibiotics of 

the tetracycline group. An antibiotic marker (positive control) to determine the residual 

content of antibiotics of the tetracycline group was determined oxytetracycline, which 

gave the smallest zone of growth inhibition (17.1 ± 0.07 mm); 

- test culture of Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) ATCC 9341 is most sensitive 

to all macrolide and β-lactam antibiotics used in the experiment. Tylosin gave the 

smallest zone of growth inhibition (18.25 ± 0.1 mm), it was used as a positive control 

to determine the residual content of antibiotics of the two groups (macrolides and β-

lactams). 

- test culture of Bacillus subtilis ATCC 6633 is the most sensitive to the group of 

aminoglycosides. Dihydrostreptomycin gave the least clear zone of inhibition (17.2 ± 

0.1 mm), used as a positive control. 

- test culture Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) was the most sensitive 

to the group of quinolones, and flumequine, which gave the smallest area of growth 

inhibition (14.9 ± 0.1 mm), was chosen as an antibiotic marker. 

- test culture of Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 was the most sensitive 

to bacitracin. Zincbacitracin with a zone of growth inhibition (17.5 ± 0.1 mm) was 

chosen as a positive control. 

According to the results of research, an antibiotic marker (positive control) for 

the group of antibiotics was determined: for tetracyclines - oxytetracycline 0.06 

μg/cm3; for β-lactams and macrolides - tylosin 0.05 μg/cm3; for aminoglycosides - 

dihydro-streptomycin 0.05 μg/cm3; for quinolones - flumequine 0.04 μg/cm3; for the 

bacitracin group - zinc bacitracin 0.05 μg/cm3. 

The principle of the developed methods is the ability of the antibiotic from the 

sample to diffuse into the agar, so in its presence sensitive to this group of antibiotics 

test culture of the microorganism does not grow on a nutrient medium with the 
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formation of an inhibition zone. nutrient media for each of the selected test cultures of 

microorganisms, which would provide intensive growth of the culture on a nutrient 

medium in the form of a solid lawn. 

Optimal nutrient media with different pH values were selected for each of the 

selected test cultures of microorganisms: for the cultivation of test cultures of Bacillus 

cereus ATCC 11778 the best option were nutrient media Mueller-Hinton and Iso-

sensitest agar with pH 6 Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) ATCC 9341 - nutrient 

medium Iso-sensitest agar with a pH value of 8.0, for the growth of test cultures of 

Bacillus subtilis ATCC 6633 - Plate count agar with a pH value of 8.0; for Yersinia 

ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) - Plate count agar with a pH value of 6.5, and for 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 - nutrient medium Iso-sensitest agar with a 

pH value of 7.0. 

To test the preparation of poultry products (meat, kidneys, liver, poultry fat and 

eggs) during the research developed by microbiological methods to determine the 

residual content of antibiotics for the best diffusion of antibiotics from samples to agar, 

buffer solutions were selected, in particular: to determine residual antibiotic content 

tetracycline group, β-lactams and macrolides 0.1 M phosphate buffer solution with pH 

6.0; for the group of aminoglycosides and bacitracins - 1.5 M phosphate buffer solution 

with pH 8.0; for the group of quinolones - Tris buffer with a pH of 8.5. This improved 

the extraction of residual antibiotic content from the sample into the buffer solution, as 

well as reduced the time spent on the study, the amount used for the buffer solution, 

eliminated the use of special laboratory equipment: thermostat, water bath, centrifuge 

compared to guidelines №3049 – 84 of 1984 p. 

The parameters of the culture mode of test cultures of microorganisms for each 

of the developed microbiological methods were determined: to determine the residual 

content of antibiotics of the tetracycline group and quinolones determination of 

residual content of antibiotics of the group of β-lactams, macrolides, aminoglycosides, 

bacitracins for test cultures of Bacillus cereus АТСС 11778, Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (ATCC 29473) – 30˚С 16 – 20 h, Kocuria rhizophila ATCC 9341, Micrococcus 

luteus (flavus) ATCC 10240, Bacillus subtilis ATCC 6633 – 37˚С 16 – 20 h. 
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The developed screening microbiological methods meet the requirements for 

screening methods, as its sensitivity is ½ MDR, regulations of European and national 

regulations: 

- to determine the residual content of antibiotics of the tetracycline group in 

poultry meat, kidneys - 50 μg/kg; for eggs - 100 μg/kg; for fat and liver - 150 μg/kg; 

- to determine the residual content of antibiotics of the group of macrolides and 

β-lactams: for poultry, fat, kidneys, liver - 25 μg/kg; and 50 μg/kg for eggs; 

- to determine the residual content of antibiotics of the aminoglycoside group, 

the sensitivity of the methods for poultry meat, fat, skin - 50 μg/kg; for kidneys - 500 

μg/kg; for the liver - 300 μg/kg; 

- to determine the residual content of aminoglycosides in eggs, the sensitivity of 

the methods was determined at the level of 250 μg/kg; 

- to determine the residual content of quinolone antibiotics sensitivity for 

poultry, kidney, liver 50 μg/kg; 

- to determine the residual content of antibiotics of the bacitracin group, the 

sensitivity of the methods for meat, liver, kidneys - 10 μg/kg. 

In experiments to determine the specificity of screening microbiological 

methods for the detection of residual antibiotic samples of poultry products (meat, 

kidneys, liver, poultry fat and eggs) were enriched with various analytes 

(oxytetracycline 100 μg/kg, tylosin 100 μg/kg, dihydrostreptomy μg/kg, flumequine 

200 μg/kg, baculoprim 40 μg/kg, zincbacitracin 20 μg/kg), which belong to other 

groups of antibiotics than the group of antibiotics that were determined in 

concentrations at the sensitivity limit. It was found that the selected test cultures of 

microorganisms and parameters performed by each test method are specific to groups 

of antibiotics, the residues of which are determined, because around the wells, which 

were introduced other antibiotics that do not belong to the target group of antibiotics. 

-cultures of microorganisms. 

Accordingly, the specificity and accuracy of the developed microbiological 

methods for determining the residual content of antibiotics of the group of β-lactams, 

macrolides, tetracyclines, aminoglycosides, quinolones, bacitracins is 98%. 



11 

The effectiveness of the developed screening microbiological methods for 

determining the residual content of antibiotics of the groups: tetracyclines, macrolides 

and β-lactams, aminoglycosides, quinolones, bacitracins was experimentally proved, 

as the obtained research results were confirmed by the reference method of liquid 

chromatography. % consistency. 

In addition, an experiment was performed in the production environment and 

aimed at confirming the sensitivity of our method for determining the residual content 

of antibiotics of the tetracycline group in eggs (yolk) obtained from chickens fed the 

antibiotic doxycycline, LC-MS/MS. 

The data obtained that the lowest level of doxycycline residues by LC-MS/MS 

was detected on day 13 of the experiment (45,597 μg/kg), the results below the 

detection limit of the method (29.0 μg/kg) were obtained on day 14 of the experiment, 

but Bacillus cereus ATCC 11778 on day 14 still gave clear zones of growth inhibition 

with a diameter of 15.0 mm, which indicated the presence in the test samples of eggs 

residual content of antibiotics of the tetracycline group. 

A screening microbiological method for determining the residual content of 

antibiotics of the tetracycline group, group of β-lactams and macrolides, 

aminoglycosides, quinolones, bacitracins in poultry products has been developed, 

introduced into regional state laboratories of the State Service of Ukraine for Food 

Safety. affordable, effective and cheap to use, which allowed to expand the network of 

laboratories capable of conducting research to determine the residual content of 

antibiotics regulated by regulations. 

Key words: residual content of antibiotics, groups of tetracyclines, β-lactams 

and macrolides, aminoglycosides, quinolones, bacitracins, poultry products, test- 

culture Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, test-culture Bacillus cereus АТСС 

11778, test-culture Kocuria rhizophila АТСС 9341, test-culture Bacillus subtilis АТСС 

6633, test-culture Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473). 
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22. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 
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хінолонів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах. Затверджено і прийнято до 

впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою 

Державної служби України з питань безпечності та захисту споживачів (№ 3 від 

20.12.2018 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2019. 24 с. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та написанні 

текстової частини).  

23. Мягка К. С., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Морфологічна 

характеристика та культивування тест-культур мікроорганізмів, що 

рекомендуються для випробувань на залишковий вміст антибіотиків та 

антимікробних речовин мікробіологічним методом. Затверджено і прийнято до 

впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою 

Державної служби України з питань безпечності та захисту споживачів (№ 1 від 

25.12.2014 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2015. 24 с. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та написанні 

текстової частини). 

 

Тези наукових доповідей 
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ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». 2016.                  С. 

11–13. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних досліджень, 

узагальненні результатів та написанні тез). 

25. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей 

антимікробних препаратів в продукції птахівництва мікробіологічним методом. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

ВЕРХ (HPLS) − високоефективна рідинна хроматографія  

ВООЗ − Всесвітня організація охорони здоровʼя  

ГОСТ − державний стандарт  

ДНДІЛДВСЕ – Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 

діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи  

ДР − діюча речовина  

ДСТУ − національний стандарт України  

МВ – методичні вказівки 

МР – методичні рекомендації 

ЄС − Європейський Союз  

ІФА (ELISA) − конкурентний імуноферментний аналіз  

КУО – колонієутворюючі одиниці  

МДР (MRL) − максимально допустимий рівень  

МПА – м’ясо-пептонный агар  

МПБ – м’ясо-пептонный бульон 

МВДР (MRPL) − максимально відносний допустимий рівень  

ЦКС − цільова концентрація скринінгу  

ФАО − продовольча і сільськогосподарська організація ООН  

РХ-МС/МС (LS-MS-MS) − метод рідинної хроматографії з подвійним 

масспектрометричним детектором  

ССβ − здатність виявлення  

рН – концентрація водневих іонів (негативнийлогарифм) 

ATCC – American Type Culture Collection, USA. 

m – середня похибка середнього арифметичного 

р – критерій достовірності відмінностей 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Гарантування безпечності та належної якості 

продуктів птахівництва є одним із найважливіших і пріоритетних завдань 

політики України [58, 60].  

Питанню залишкового вмісту антибіотиків у харчових продуктах, зокрема, 

їхнього впливу на здоров’я людини й довкілля, приділяють значну увагу 

практично в усіх країнах Європи, Канаді та США [201, 205]. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) більше 

половини всіх антибіотиків, які виробляються у світі, використовуються в 

птахівництві не для лікування, а для стимуляції росту [183, 263].  

Необхідно зазначити, що з уведенням у країнах ЄС із 2006 року на 

застосування кормових антибіотиків у субтерапевтичних дозах для 

стимулювання росту тварин відбулося зростання кількості бактеріальних 

захворювань серед птиці та збільшилося використання антибіотиків у 

терапевтичних цілях. Це призвело до збільшення доз цих препаратів, 

недотримання технологічних регламентів використання та термінів каренції [94, 

263, 284].  

За вимогами вітчизняного законодавства, гармонізованого із європейським 

законодавством, у продуктах птахівництва необхідно визначати залишковий 

вміст антибіотиків таких груп: тетрациклінової, β-лактамів, макролідів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів.  

У лабораторній практиці для визначення залишкового вмісту антибіотиків 

у харчових продуктах використовують мікробіологічний метод, 

імуноферментний та високоефективну рідинну хроматографію [265, 285]. 

Мікробіологічні методики є простими у виконанні, дешевими і такими, що не 

потребують, на відміну від інших, використання вартісного обладнання та 

дорогих розхідних матеріалів [183]. 

Проте мікробіологічна методика, яку використовують українські 

лабораторії, дає можливість визначати залишковий уміст лише трьох 
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антибіотиків, а саме, тетрацикліну, цинкбацитрацину та стрептоміцину (МВ 

3049-84) [80].  

Тому перед нами постало завдання розробити та науково-практично 

обґрунтувати прості у використанні мікробіологічні методики визначення 

залишкового вмісту антибіотиків продуктах птахівництва, які регламентуються 

європейським і сучасним українським законодавством. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали 

дисертаційної роботи є частиною наукових досліджень Державного науково-

дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи (ДНДІЛДВСЕ) (м. Київ) відповідно до наукових програм «Розробка, 

вивчення та порівняння різних методів і засобів ветеринарно-санітарної оцінки 

й контролю якості та безпеки продукції тваринного й рослинного походження та 

кормів» 2009 – 2018 рр. (№ державної реєстрації 0109U001082) та «Оцінка 

ступеню поширення антибіотикорезистентності у збудників зоонозів в Україні» 

2019 – 2028 рр. (№ державної реєстрації 0118U100599).  

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – науково-практичне 

обґрунтування застосування мікробіологічної методики визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва. 

Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення таких 

завдань: 

– підібрати тест-культури мікроорганізмів для визначення залишкового 

вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

хінолонів, аміноглікозидів, бацитрацинів та визначити антибіотик – 

«маркер» групи; 

– підібрати оптимальні поживні середовища для культивування 

відібраних тест-культур мікроорганізмів; 

– підібрати буферні розчини та відпрацювати пробопідготовку для 

проведення досліджень мікробіологічною методикою визначення 

залишкового вмісту антибіотиків; 
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– визначити параметри проведення досліджень продуктів птахівництва 

мікробіологічною методикою щодо визначення залишкового вмісту 

антибіотиків; 

– визначити чутливість, точність та специфічність розроблених методик; 

– довести ефективність розроблених мікробіологічних методик щодо 

визначення залишкового вмісту антибіотиків у виробничих умовах; 

– розробити науково-методичні рекомендації на розроблені методики та 

впровадити їх у лабораторну практику. 

Об’єкт дослідження – науково-практичне обґрунтування застосування 

мікробіологічної методики визначення залишкового вмісту антибіотиків у 

продуктах птахівництва. 

Предмет дослідження – продукти птахівництва (м'ясо, нирки, печінка, 

жир птиці та яйця), залишковий вміст антибіотиків, тетрацикліни, β-лактами та 

макроліди, аміноглікозиди, хінолони, бацитрацини, мікробіологічні методики.  

Методи дослідження: мікробіологічні (мікроскопічний, культуральний), 

хроматомас-спектрометричні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні розроблено 

та науково-експериментально обґрунтовано застосування мікробіологічної 

методики щодо визначення залишків антибіотиків у продуктах птахівництва, яка 

базується на використанні специфічної (чутливої) до певної групи антибіотиків 

тест-культури мікроорганізму. На основі цього було розроблено 5 методик щодо 

визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи, β-лактамів та 

макролідів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів; підібрано оптимальні 

параметри для проведення кожної із розроблених методик. 

Підібрано специфічні (чутливі) тест-культури мікроорганізмів для 

розроблених методик: Bacillus cereus ATCC 11778 – для антибіотиків 

тетрациклінової групи, Kocuria rhizophila АТСС 9341 – для антибіотиків групи 

β-лактамів та макролідів; Bacillus subtilis ATCC 6633 – для групи 

аміноглікозидів; Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) – для хінолонів та 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 – до групи бацитрацинів. 
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Експериментально обґрунтовано оптимальні за хімічним складом та величиною 

рН поживні середовища для відібраних тест-культур мікроорганізмів.  

Уперше в Україні визначено антибіотик – «маркер групи»: для 

тетрациклінів – окситетрациклін (0,06 мкг/см³); для β-лактамів та макролідів – 

тилозин (0,05 мкг/см³); для аміноглікозидів – дигідрострептоміцин  

(0,05 мкг/см³); для хінолонів – флюмеквін (0,04 мкг/см³); для групи бацитрацинів 

– цинкбацитрацин (0,05 мкг/см³).  

Запропонована підготовка проб продуктів птахівництва для розроблених 

мікробіологічних методик без використання специфічного лабораторного 

обладнання (центрифуги, водяної бані) дає змогу покращити екстракцію 

залишкового вмісту антибіотика із проби в буферний розчин, а також скоротити 

затрати часу для дослідження та кількість використаного буферного розчину.  

Науково доведено, що специфічність та точність розроблених 

мікробіологічних методик для визначення залишкового вмісту антибіотиків 

складає 98 %. Чутливість методик відповідає вимогам, які висуваються до 

скринінгових методик та дає можливість визначити залишковий уміст 6 груп 

антибіотиків на рівнях, які регламентуються європейським та національним 

законодавством для продуктів птахівництва (м'яса птиці, нирок, печінки, жиру 

птиці та яєць). Зокрема встановлено, що чутливість методу: для визначення 

залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в м’ясі птиці, нирок 

становить 50 мкг/кг; для яєць – 100 мкг/кг; для жиру та печінки – 150 мкг/кг; для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та β-лактамів: для 

м’яса птиці, жиру, нирок, печінки – 25 мкг/кг; та 50 мкг/кг для яєць; для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи аміноглікозидів: для м’яса 

птиці, жиру, шкіри – 50 мкг/кг; для нирок – 500 мкг/кг; для печінки – 300 мкг/кг, 

у яйцях – 250 мкг/кг; для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи 

хінолонів – для м’яса птиці, нирок, печінки 50 мкг/кг; для антибіотиків 

енрофлоксацину та оксолінової кислоти – для печінки та нирок – 75 мкг/кг; для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів – для м’яса, 

печінки, нирок – 10 мкг/кг. 
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Підтверджено 100 % узгодженість результатів досліджень, отриманих за 

використання розроблених нами мікробіологічних методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва та референтного 

методу рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-

МС/МС) та дають змогу визначити залишковий уміст антибіотиків на рівні ½ 

встановлених нормативно-правовими актами МДР, тому можуть бути 

використані для цілей державного контролю. 

Наукову новизну виконаної роботи підтверджено деклараційними 

патентами України на корисну модель «Спосіб визначення залишкових 

кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва 

мікробіологічним методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей 

антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та яєчних продуктах 

мікробіологічним методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей 

антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у продуктах забою птиці 

мікробіологічним методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей 

антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у яйцях та яєчних продуктах 

мікробіологічним методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей 

антибіотиків групи аміноглікозидів у яйцях та яєчних продуктах 

мікробіологічним методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей 

антибіотиків групи аміноглікозидів у продуктах забою птиці мікробіологічним 

методом»; «Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи 

хінолонів у продуктах забою птиці мікробіологічним методом»; «Спосіб 

визначення залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів у 

продуктах забою птиці мікробіологічним методом». 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи 

полягає у впровадженні в лабораторну практику методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у м'ясі, нирках, печінці, жирі птиці та яйцях) 

різних груп у лабораторну діагностику Херсонської регіональної державної 

лабораторії ім. професора Л. С. Ценковського Держпродспоживслужби, 

регіональної, державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській 
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області, Тернопільської регіональної державної лабораторії 

Держпродспоживслужби, Івано-Франківської регіональної державної 

лабораторії Держпродспоживслужби. 

Для практичного впровадження розроблених нами методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва розроблені такі 

методичні вказівки та рекомендації: «Морфологічна характеристика та 

культивування тест-культур мікроорганізмів, що рекомендуються для 

випробувань на залишковий вміст антибіотиків та антимікробних речовин 

мікробіологічним методом» (затверджені науково-методичною радою 

Держпродспоживслужби, 25.12.2014 р. протокол № 1); 

«Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей 

антибіотиків групи аміноглікозидів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах», 

«Методичні рекомендації. Визначення мікробіологічним скринінг-методом 

залишкових кількостей антибіотиків групи β-лактамів та макролідів у м'ясі птиці, 

яйцях та яєчних продуктах», «Методичні рекомендації. Визначення 

мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків 

тетрациклінової групи у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах», «Методичні 

рекомендації. Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових 

кількостей антибіотиків групи хінолонів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних 

продуктах» (затверджені науково-методичною радою 

Держпродспоживслужби 20.12.2018 р, протокол № 3), що дало можливість 

розширити мережу лабораторій із визначення залишкового вмісту антибіотиків у 

продуктах птахівництва для цілей державного контролю. 

Впровадження в лабораторну практику вищезазначених методичних 

рекомендацій надають можливість розширити перелік антибіотиків, залишковий 

уміст яких може бути визначений продуктах птахівництва, розширити мережу 

лабораторій, здатних проводити ці дослідження, скоротити час проведення 

досліджень та кількість розхідних матеріалів, які використовуються в роботі.  

Методики акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ISO/ЕС 17025:2017 

(атестат акредитації № 20489 в Національному агентстві акредитації України).  
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Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно проведено пошук 

та аналіз фахової літератури, відбір проб, проведення експериментальних 

досліджень із визначення залишкового вмісту антибіотиків у м'ясі, нирках, 

печінці, жирі птиці та яйцях, обробка та теоретичне обґрунтування результатів, 

підготовка матеріалів до публікації в наукових виданнях. Планування 

досліджень та розроблення методичних підходів, патентів, аналіз і обговорення 

результатів та формулювання висновків проведено спільно з науковим 

керівником. 

Апробація результатів дослідження дисертації. Основні положення 

дисертації доповідалися, обговорювалися та отримали загальне схвалення на 

щорічних звітних сесіях вченої ради ДНДІЛДВСЕ впродовж 2015– 2020 рр., 

доповідалися та обговорювалися на науково-практичних конференціях: ІV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лабораторні дослідження як 

інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки харчових 

продуктів», присвяченої 100 річчю з Дня народження Ю. П. Сміяна (м. Київ, 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Building Ukraine’s One 

Health and Biosurveillance Knowledgebase Through the Dissemination of Scientific 

Findings» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Біобезпека у тваринництві і птахівництві: проблеми та їх рішення» (м. 

Миколаїв, 2016 р.); Науково-практичній конференції молодих вчених 

«Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології 

тварин» (м. Київ, 2016 р.); V науково-практичній конференції «Лабораторні 

дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя та безпеки 

харчових продуктів» (м. Київ, 2016 р.), VІ науково-практичній конференції 

«Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного 

благополуччя та безпеки харчових продуктів» ( м. Київ, 2017р.); Всеукраїнських 

семінарах бактеріологів «Сучасні підходи до вирішення проблеми 

антибіотикорезистентності мікроорганізмів; Програми державного ветеринарно-

санітарного контролю сальмонельозу птиці в птахогосподарствах України» (м. 

Івано-Франківськ, 2018р.) та «Сучасні мікробіологічні методи дослідження щодо 
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збудників зоонозів» (м. Бердянськ, 2019 р.); навчальному семінарі для фахівців 

підприємств, які беруть участь у підтвердженні вирощування птиці та отримання 

продукції птахівництва без використання антимікробних засобів та/або без їх 

залишків (м. Київ, 2020 р.).  

Публікації. Результати досліджень опубліковано в 25 наукових працях, з яких 

9 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у наукових виданнях інших 

держав, 8 патентів України на корисну модель; 5 науково-методичних рекомендацій, 

2 тези наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, 

висновків і пропозицій виробництву, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації викладено на 200 сторінках, робота ілюстрована 48 

таблицями, 10 рисунками, додатками. Список використаної літератури 

нараховує 288 джерела, з них 165 – латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Антибіотики та вплив їх залишків на здоров’я людей 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо здорового 

харчування населення вважається забезпечення безпечності харчових продуктів. 

При цьому враховуються особливості їх складу, оскільки, крім пластичного 

матеріалу і біологічно активних речовин, вони можуть містити багато 

контамінантів, у тому числі залишки антибіотиків [8, 21, 23, 61, 121].  

Основний показник, який характеризує безпечність продуктів 

птахівництва, є відсутність залишків антибіотиків або їх присутність у 

концентраціях, нижчих за допустимі норми, залишків. Важливість контролю 

продуктів птахівництва за цим показником обумовлена тим, що антибіотики, 

потрапляючи через харчовий ланцюг до організму людини, можуть викликати 

дисбактеріоз, токсикоз, алергічні прояви, порушення мінерального обміну та 

накопичуватися в кістковій, особливо, в проліферуючій молодій тканині [106, 

113, 118, 154]. 

Джерелом надходження антибіотиків до птиці, в основному, можна 

вважати різні кормові добавки, лікарські і хімічні препарати, які використовують 

для підвищення продуктивності, профілактики захворювань, збереження якості 

кормів [44, 84, 90, 102, 119,].  

Надходження антибіотиків в організм птиці спричиняє їх виділення з 

послідом, який служить джерелом забруднення ґрунтів, поверхневих та 

підземних вод. Забруднення навколишнього середовища антибіотиками є 

причиною виникнення антибіотикорезистентних штамів патогенних та умовно 

патогенних мікроорганізмів і як наслідок – зниження ефективності антибіотиків 

у лікуванні птахів і людини. Особливу небезпеку являють антибіотики, які у 

посліді птиці можуть знаходитися у різних співвідношеннях тривалий час, а 

відомі способи зберігання та переробки посліду не завжди забезпечують надійне 

звільнення його від залишків антибіотиків [131, 141, 160, 164, 180, 199]. 
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Основна кількість антибіотиків надходить до організму людини з їжею [9]. 

Загрозу створює використання продуктів птахівництва, забруднених 

залишковими кількостями антибіотиків, що може бути причиною алергічних 

захворювань у людей, а також розвиток антибіотикорезистентних 

мікроорганізмів, внаслідок чого при призначенні людині антибактеріальних 

препаратів з лікувальною метою, вони виявляються неефективними [14, 16, 20, 

21, 46, 62, 226, 270]. 

Залишається відкритою проблема застосування таких продуктів 

птахівництва в їжу, тому що залишки антибіотиків, потрапляючи до людського 

організму, можуть викликати сенсибілізацію організму, порушення обміну 

речовин, зниження або підвищення утворення ферментів в організмі та 

порушення балансу гормонів, що призводить до виникнення алергічних 

захворювань. Також залишки антибіотиків можуть мати канцерогенну, 

тератогенну, мутагенну, токсичну та імунодепресивну дію [56, 57, 69, 74,]. 

Стрептоміцин володіє токсичною дією на центральну і периферійну нервову 

систему [95–97, 191, 200, 278].  

У разі споживання таких продуктів птахівництва залишки антибіотиків 

групи хінолонів можуть викликати такі симптоми як головний біль, розлади сну, 

тривогу, безсоння, запаморочення [203, 208, 260, 286]. Можливі також 

ототоксичність, порушення зору, парестезії, тремор, судоми, артралгії, шкірні 

реакції, дискомфорт з боку шлунково-кишкового тракту, діарея, 

фотосенсибілізація та алергія. Ризик розвитку судом підвищується у хворих із 

порушення мозкового кровообігу та черепно-мозковими травмами. Рідко 

виникають порушення опорно-рухового апарату, артропатія, артралгія, міалгія, 

лейкопенії [194, 215, 252]. 

Антибіотики, крім позитивних ефектів, мають побічну негативну дію: 

алергенність, мутагенність, тератогенність, токсичність, здатність знижувати 

специфічну стійкість і сприяти утворенню антибіотикостійких бактерій. Вкрай 

небезпечним і небажаним ефектом антибіотиків є сенсибілізація організму 

людей з наступними алергічними реакціями, порушення функції нирок, 
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дисбактеріоз, зменшення захисних сил організму [15, 19, 280]. Антибіотики 

посідають важливе місце в забрудненні продуктів харчування, особливо в 

продуктах птахівництва, із-за їх впливу на здоров’я людини та довкілля. Цій 

проблемі приділяють значну увагу практично всі країни Сходу, Європи, Канади 

і США [7, 10, 47, 51, 117, 135, 244].  

Антибіотики (грец. αντι – проти + βιοτικος – життєвий) – хіміотерапевтичні 

речовини, що продукуються мікроорганізмами, тваринними клітинами, 

рослинами, а також їх похідні і синтетичні продукти, які володіють вибірковою 

здатністю пригноблювати та затримувати ріст мікроорганізмів, а також 

пригнічувати розвиток злоякісних новоутворень [57, 59]. Відкриття антибіотиків 

має тривалу історію. Багато століть тому було виявлено, що зелена цвіль 

допомагає в лікуванні важких гнійних ран. Перший науковий опис лікувальної 

дії зеленої цвілі зробили в 70-х роках ХІХ століття науковці В.А. Манассеін і А. 

Г. Полотебнов. Після цього на кілька десятиліть про зелену цвіль забули. Потім 

вона стала справжньою сенсацією, що змінила наукові підходи в даній сфері [5, 

13, 48, 52, 64, 243].  

Описано більше п'яти тисяч антибіотиків. По своїй хімічній природі вони 

належать до різних груп сполук [68, 83, 93] та можуть бути отримані з 

мікроорганізмів, рослин, тваринних тканин або синтетичним шляхом, що мають 

виражену біологічну активність відносно мікроорганізмів [104, 116, 129]. 

Більшість відомих в теперішній час антибіотиків утворюються саме клітинами 

мікроорганізмів [62, 204]. Ці спеціалізовані продукти життєдіяльності різних 

організмів мають здатність в незначних концентраціях вибірково пригнічувати 

розвиток мікроорганізмів.  

Про біологічну роль антибіотиків не існує єдиної думки. Більшість 

зарубіжних вчених вважають, що одержання антибіотиків слід розглядати як 

специфічну особливість обміну речовин організмів, що виникла в процесі 

еволюційного розвитку [137, 167, 189]. 

Антибіотики класифікують і характеризують за їх походженням, хімічною 

структурою, механізмом дії, спектром активності, частотою розвитку лікарської 
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стійкості тощо. Традиційно в цій класифікації антибіотики поділяють на 

природні (пеніциліни, лінкоміцин, ванкоміцин тощо), напівсинтетичні (продукти 

модифікації природних молекул: амоксицилін, кліндаміцин, цефазолін тощо) та 

синтетичні (хіноліни та їх похідні). Прийнятий розподіл на групи, класи і 

покоління (генерації) має важливе значення з погляду розуміння механізму дії, 

спектра активності, особливостей фармакодинаміки і фармакокінетики, 

характеру небажаних побічних реакцій та вибірковості дії (додаток А).  

Класифікація антибіотиків. 

За механізмом дії: 

– інгібітори синтезу клітинної стінки мікроорганізмів (β-лактами, 

ванкоміцин);  

– антибіотики, що порушують молекулярну організацію і функцію 

клітинних мембран (поліміксини, протигрибкові, аміноглікозиди, 

циклічні ліпопептиди);  

– антибіотики, що пригнічують синтез білка і нуклеїнових кислот – 

інгібітори синтезу білка на рівні рибосом (хлорамфеніколи, 

тетрацикліни, макроліди, лінкозаміди, аміноглікозиди, оксазолідинони) 

і інгібітори РНК-полімерази (ансомакроліди). 

За хімічною будовою: 

– β-лактами (пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами); 

–  аміноглікозиди; 

–  макроліди (еритроміцин, кларитроміцин, рокситроміцин, азитроміцин, 

спіраміцин, джозаміцин, мідекаміцин); 

–  хлорамфеніколи; 

–  тетрацикліни; 

–  лінкозаміди (лінкоміцин, кліндаміцин); 

–  фузидієва кислота; 

–  ансамакроліди (рифампіцин); 

–  поліміксини;  

– полієни (ністатин, леворин, амфотерицин В) тощо. 



34 

За спектром протимікробної дії: 

– антибіотики, що діють переважно на грампозитивні та грамнегативні 

коки і грампозитивні палички-коринебактерії, клостридії 

(цефалоспорини першого покоління, феноксиметилпеніцилін, біцилін, 

пеніциліназостійкі пеніциліни (оксацилін, метицилін), макроліди 

(мідекаміцин, азитроміцин, рокситроміцин), ванкоміцин, лінкоміцин);  

– антибіотики, активні по відношенню до грампозитивних і 

грамнегативних бактерій: хлорамфенікол, тетрацикліни, 

аміноглікозиди, напівсинтетичні антибіотики (пеніциліни): ампіцилін, 

карбеніцилін, азлоцилін, цефалоспорини другого покоління; 

– антибіотики, що діють переважно на грамнегативні бактерії: 

цефалоспорини третього покоління; 

– протитуберкульозні антибіотики: стрептоміцин, рифампіцин, 

флориміцин; 

– протигрибкові препарати: ністатин, гризеофульвін, амфотерицин В 

[115]. 

Антибіотики, окрім бактеріостатичної та бактерицидної дії, володіють 

дією, подібно до анаболічних стероїдів; можуть стимулювати окремі біохімічні 

процеси в організмі тварин, що призводить до покращення їх загального стану, 

прискорення росту та підвищення продуктивності. За неповноцінного раціону 

згодовування невеликих доз антибіотиків підвищує біосинтез вітамінів групи В 

та амінокислот у кишечнику тварин та птиці [53, 79, 124, 173, 192, 261]. 

Єгоров у 1956 році, за допомогою досліду довів, що при відповідних 

умовах культивування всі, так звані неактивні види актиноміцетів, здатні 

утворювати антибіотичні речовини і у лабораторних умовах [112].  

Антибіотики самі стимулюють резистентність до них бактерій. На 

засіданні Американського товариства мікробіологів в Чикаго було заслухано 

повідомлення про бельгійське наукове дослідження, присвячене резистентності 

мікрофлори кишечнику людини до антибіотиків, викликане вживанням в їжу 

м'яса тварин, в корм яких додавалися певні антибіотики [55, 125, 130, 134, 212]. 
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У 50-х рр. ХХ ст. антибіотики почали використовувати в кормах 

сільськогосподарської птиці в якості стимуляторів росту. Часто їх дають аж до 

забою птиці, порушуючи ветеринарні інструкції [76, 114, 107, 110, 179]. 

Після появи у 1950 році антибіотиків-стимуляторів росту, вони були 

впроваджені в глобальних масштабах для планового використання при 

промисловому розведенні сільськогосподарських тварин, незалежно від стану 

здоров'я тварин або ризику бактеріальних інфекцій. У багатьох країнах це 

призвело до «вибухового» збільшення масштабів застосування антибіотиків. 

Наприклад, у США використання антибіотиків як стимуляторів росту у період з 

1951 до 1978 року зросло в 50 разів (з 110 до 5580 тонн), при тому що масштаби 

застосування антибіотиків для лікування захворювань у людей і тварин 

збільшилися тільки в 10 разів [6, 11, 45, 65, 211]. За цей час багато штамів 

бактерій, виділених від людей і тварин, раніше чутливих до антибіотиків, стали 

резистентними. Аналогічна ситуація спостерігалась і в інших країнах. 

Наприклад, у Великій Британії превалентність серед свійської птиці штамів 

Escherichiacoli, стійких до тетрацикліну, зросла з 3,5 % до 63,2 % всього лише 

після чотирьох років (1957–1960 рр.) застосування антибіотиків у птахівництві 

[66, 70, 153, 162, 174]. 

Ця ситуація сприяла створенню в 1968 році у Великій Британії Об'єднаного 

комітету щодо застосування антибіотиків у промисловому тваринництві, 

птахівництві та ветеринарії, політика якого покладена в основному 

раціонального застосування антибіотиків і розробки відповідних законодавчих 

актів багатьох західноєвропейських країн.  

Глобальне застосування антибіотиків в якості стимуляторів росту тривало 

до 1986 року, доки Швеція заборонила їх використання, оскільки дослідники 

встановили, що застосування антибіотиків у сільськогосподарських тварин та 

птахівництві може створювати ризики для здоров'я людей через поширення 

резистентності до цих препаратів через харчовий ланцюг, зокрема, дослідники 

показали, що застосування антибіотиків стимуляторів росту становить небезпеку 
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для здоров'я людей через формування та поширення перехресної стійкості до 

антибіотиків, що використовуються для лікування людей [59, 109, 163, 170, 241]. 

Тому деякі країни припинили реєстрацію окремих антибіотиків як 

стимуляторів росту: наприклад, Данія та Норвегія в 1995 році заборонили 

застосування авопарцину, відповідно, з 1997 року було припинено застосування 

авопарцину в країнах ЄС. 

Загроза розвитку антибіотикорезистентності також викликала серйозну 

реакцію з боку споживачів, про що свідчать рекомендації щодо раціонального 

застосування антибіотиків, опубліковані Комітетом ЄС з економічної та 

соціальної політики [71, 77, 105, 108, 213]. 

З 1997 року Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає проблему 

ризику антибіотиків як стимуляторів росту для громадського здоров'я і 

рекомендує найближчим часом припинити використання антибіотиків в якості 

стимуляторів росту. У 2006 році на підставі рекомендацій Наукового робочого 

комітету всі антибіотики як стимулятори росту були заборонені до застосування 

в країнах ЄС [122, 132, 146, 237, 239, 272], але в Європейському регіоні ВООЗ 

ряд країн ще не заборонили застосування антибіотиків в якості стимуляторів 

росту, як це зробили держави-члени ЄС і країни, які гармонізують свою 

законодавчу базу з безпечності харчових продуктів відповідно до встановлених 

нормативно правових актів ЄС [147–149, 156]. 

 

1.2 Використання антибіотиків у птахівництві 

Птахівництво в більшості держав світу займає провідне місце серед інших 

галузей сільськогосподарського виробництва і забезпечує населення 

повноцінними дієтичними продуктами харчування [17, 18, 228, 238].  

Як свідчать вітчизняні та зарубіжні експерти, українське птахівництво вже 

за кілька років сягне європейського рівня, хоча нині споживання м’яса птиці в 

Україні є одним із найнижчих у Європі, адже один українець споживає лише 

10−12 кг курятини в рік (європейці – близько 25 кг на особу на рік). Тому Україна 
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має величезні перспективи для розвитку цього ринку з огляду на низьку ціну 

даного продукту та низьку собівартість його виробництва.  

У десятці передових країн світу з виробництва яєць Україна займає дев’яту 

сходинку з часткою 1,3 % світового виробництва (16,6 млрд. шт.), а з 

виробництва яєць на душу населення − друге місце серед виробників курячих 

яєць (431,0 шт.) і поступається першістю Нідерландам (635,6 шт.) [63, 78, 111, 

120, 220, 235, 275]. 

Нині світовий обсяг виробництва антибіотиків для тваринництва 

оцінюється в 4 млрд. доларів США у рік [117, 221, 224]. 

Антибіотики впродовж останніх десятиліть продовжують відігравати 

важливу роль у ветеринарній медицині. Оскільки Україна перебуває на шляху 

інтенсифікації птахівництва, в птахогосподарствах антибактеріальні препарати 

застосовують із лікувально-профілактичною метою для контролю багатьох 

інфекційних хвороб, таких як пулороз, сальмонельоз, колібактеріоз, 

колісептицемія курей, мікоплазмоз, кокцидіоз, орнітобактеріоз, сечокислий 

діатез тощо [22, 73, 133, 230]. Завдяки широкому спектру дії та економічним 

перевагам вони досить часто використовують як кормові добавки [157, 165, 186]. 

Актуальним завданням сучасного тваринництва є зниження собівартості та 

поліпшення якості вироблених продуктів. З огляду на це антибіотики почали 

використовувати як кормові добавки та стимулятори росту в 

сільськогосподарському тваринництві. Під їх дією число мікроорганізмів у 

кишечнику скорочується і ризик розвитку захворювань, які викликає умовно-

патогенна мікрофлора, знижується. Також зменшується активація імунної 

системи для боротьби з кишковими патогенами, а частина живильних речовин, 

які раніше споживалися кишковими мікробами та використовувались для 

активації імунної системи, дістається організму тварини, тому спостерігається 

підвищення збереженості та продуктивності тварин [72, 75, 143, 150, 223, 231]. 

Якщо птиця вирощується у промислових умовах, то усі системи організму 

не формуються належним чином. У такій ситуації рятують, звісно, антибіотики. 

Їх застосовують для контролю над захворюваннями, що виникають в умовах 



38 

промислового птахівництва, де птицю утримують у переповнених приміщеннях, 

а іноді – в антисанітарних умовах [145, 159, 169, 225, 236, 266]. 

Швидкі темпи розвитку бройлерного виробництва в Україні сприяють 

насиченню ринку якісними продуктами, але з іншого боку призводять до 

загострення проблеми профілактики та лікування бактеріальних захворювань 

птиці. Якщо профілактика вірусних захворювань проводиться шляхом 

вакцинації птиці, то бактеріальні інфекції, які наносять великі економічні збитки 

птахівництву, вимагають застосування антимікробних препаратів та постійного 

контролю з боку спеціалістів ветеринарної медицини. Використання 

антибіотиків у птахівництві (на відміну від тваринництва) має ряд особливостей, 

при цьому основою є практична неможливість індивідуального застосування 

препаратів. Антимікробні препарати в птахівництві використовуються з питною 

водою або змішуються з кормом. Не менш важливим моментом є низька 

токсичність і добра переносимість застосованого антибіотика [140, 182, 155]. 

Нині гостро стоїть проблема лікування і профілактики захворювань 

шлунково-кишкового тракту птиці. У промисловому птахівництві, за даними 

різних джерел, втрати від бактеріальних хвороб становлять більше 70%. За 

хронічних, уповільнених хвороб бактеріальної етіології відзначають 

нерівномірний або низький приріст маси бройлерів, підвищену чутливість до 

стресів, погіршення яйценосності та виведення курчат, біологічних якостей 

ембріонів, противірусного імунітету, погану конверсію корму. Швидке 

збільшення м’язової маси бройлерів і непропорційне відставання маси 

внутрішніх органів веде до ослаблення імунітету. На цьому фоні виникають 

передумови для активації умовно-патогенної мікрофлори [144, 158, 172, 190]. 

На фоні збільшення використання препаратів на основі антибіотиків з 

урахуванням їх негативного впливу на організм, виникає необхідність 

детального їх вивчення та контролю залишкових кількостей в продуктах 

тваринного походження [232, 234, 268, 274, 276]. 

Єдина концепція і підхід до застосування лікарських препаратів за 

принципом найсуворішого контролю їх використання, розроблення і 
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застосування різних сучасних мікробіологічних методів аналізу антибіотиків 

дозволять організувати виробництво продуктів здорового харчування, що не 

виявляють залишків препаратів та відповідатимуть вимогам стандартів щодо 

безпечності та якості [171, 202, 217, 233, 277]. 

Для встановлення норм вмісту антибіотиків у продуктах є декілька 

проблем. Перш за все, спектр антибіотиків, які використовуються у птахівництві, 

є широким та лабільним. Крім того, у багатьох випадках антибіотики піддаються 

метаболізму або взаємодії з іншими речовинами. Так, більшість із них після 

споживання птахами окислюються, гідролізуються або піддаються 

глюкуруванню, зв’язуванню з гліцином або сульфуванню. Такі метаболіти часто 

більш токсичні, ніж вихідні сполуки. Наприклад, нітрофурани швидко 

перетворюються в токсичні метаболіти і залишаються стабільними впродовж 

тривалих періодів [176, 207, 219, 279, 283].  

По-друге, часто антибіотики знаходяться в продуктах у дуже малій 

кількості, й у різних країнах існують різні норми, а також для багатьох продуктів 

не існує встановленого максимального рівня залишків. І, нарешті, дуже 

важливий склад матеріалу, який перевіряться на наявність антимікробних 

засобів. Регулюючий контроль залишкового вмісту антибіотиків у м'ясі птиці, 

яйцях, як правило, виконується шляхом аналізу продуктів птахівництва. Всі ці 

продукти багаті на білок (до 20 % у м'ясі), що ускладнює виявлення антибіотиків, 

якщо вони зв’язуються з білком. Антибіотики містять значну кількість 

двовалентних і тривалентних катіонів, що утворюють комплекси з деякими 

антибактеріальними засобами і збільшує їх накопичення в різних тканинах [161, 

166, 175, 255]. 

На основі офіційної звітності Держпродспоживслужби України та аналізу 

нормативних документів авторами [22, 91, 92] було встановлено, що вітчизняна 

нормативна база контролює лише 4 антибіотики, тоді як у країнах ЄС визначають 

74 препарати, а одиниці вимірювання залишкового вмісту антибіотиків в Україні 

відрізняються від ЄС. Так, Україні визначають залишкову кількість лише 

бацитрацину (0,02 ОД/г), стрептоміцину (0,5 ОД/г), левоміцетину (0,01 мг/кг), 
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тетрацикліну (0,01 ОД/г) та бензилпеніциліну (0,01 ОД/г, а такі антибіотики, як 

триметоприм, амоксицилін, фуразолідон, цефазолін, сульфадиметоксин, 

неоміцин, енрофлоксацин та інші, що виявляються у вітчизняних та імпортних 

продуктах, не контролюються, допустимі норми в продуктах щодо них не 

визначені [147, 148, 151]. 

 

1.3 Аналіз зареєстрованих в Україні антибіотиків для птахівничої 

галузі та мікробіологічних методик їх визначення 

В Україні для використання у птахівництві зареєстровано близько 240 

видів антибактеріальних препаратів вітчизняного та імпортного виробництва, 

зокрема, 33 комбінованих. Антибактеріальні препарати, які дозволяється 

застосовувати для підтримання стабільної епізоотичної ситуації в 

птахогосподартвах України, поділяють на 9 груп: β-лактами, фторхінолони, 

тетрацикліни, поліміксини, макроліди, похідні тіамфеніколу, макроліди, 

аміноглікозиди, плевромутиліни [50, 91, 103].  

Аналіз зареєстрованих в Україні антибіотиків для птахівничої галузі 

проводили з використанням даних офіційного реєстру «Перелік кормових 

добавок, преміксів, готових кормів та ветеринарних препаратів», розміщеному 

на сайті Держпродспоживслужби http://consumer.gov.ua/ContentPages/Reestri/38/. 

За проведення аналізу щодо визначення пріоритетності застосування 

антибактеріальних препаратів у птахівничій галузі України встановлено, що 

найбільша частка заєрестрованих антибіотиків (від 27,0 до 35,0 %) припадає на 

групи фторхінолонів, макролідів, тетрациклінів та β-лактамів. Антибіотики груп 

аміноглікозидів, полімексинів, похідних тіамфеніколу, плевромутилінів також 

входять до переліку зареєстрованих та дозволених до використання в 

птахівничій галузі, проте їх частка складає від 9,0 до 12,0 %. В меншій мірі 

реєструють антибіотики групи лінкозамідів, та сульфамідні препарати (рис. 1.1). 

 

http://consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/2020/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%20%20(1).xls
http://consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/2020/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8,%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%20%20(1).xls
http://consumer.gov.ua/ContentPages/Reestri/38/
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Рис. 1.1 – Спектр антимікробних препаратів, дозволених до використання 

у птахівничій галузі в Україні (станом на 01.01.2020 р) 

 

Проте найбільша кількість антибіотиків, що входять до реєстру, віднесено 

до комбінованих. Їх частка складає 19,5 % від усіх зареєстрованих 

антибактеріальних препаратів.  

Діючі речовини, що входять до складу комбінованих препаратів, належать 

тетрациклінів, макролідів та β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів (табл 1.1) [50, 

91, 103]. 

За проведеного нами аналізу щодо кількості антибактеріальних препаратів 

на ринку України було з’ясовано, що щорічно такі засоби поповнюються новими 

засобами. Про це свідчить той факт, що з 2015 по 2020 рр. було зареєстровано 

159 різновидностей антибіотиків, а в 2017 році було зареєстровано найбільшу їх 

кількість (43 препарати) [25, 50, 91, 100, 103] (рис. 1.2). 

Таким чином, проведений нами аналіз свідчить про ризики для людей, які 

можуть виникнути внаслідок споживання продуктів птахівництва за наявності в 

ній залишкового вмісту антибіотиків різних груп. Тому подальші наші 

дослідження були спрямовані на розробку простих доступних методів щодо 

визначення залишкового вмісту антибіотиків, які найчастіше використовуються 

в птахівничій галузі, а саме, групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

хінолонів, бацитрацинів.  
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Таблиця 1.1 

Аналіз діючих речовин комбінованих антибактеріальних препаратів 

 

Назва 

комбінованого 

препарата 

Групи антибіотиків 

тетрацикліни макроліди, 

β-лактами 

аміноглікозиди хінолони 

Терфумен К  +   

Тромексин +    

Ветасептол + +   

Септовет  +   

Супер Нео +  +  

Тримікозин  +  + 

Ампіцилін Плюс  +   

Колі-окс 200 +    

Пролінкоспект   +   

Бі-септим + +   

SL44  + +  

Флодокс Плюс +    

Енроколін    + 

Колітил  +   

Метафлокс +    

Ветадокс + +   

Докситил + +   

Ніфулін +  +  

Оксиколін +    

ТімТіл250  +   

Параміцин    + 

Спелімікс 100  +   

Спелімікс 44     

Тримікозин М    + 

Триколін    + 

Доксифорте +    

Трифлон    + 

Спелімікс  + +  

Ампікол  +   

Пневмосепт  + +  

Колдокс ВР +    

Вітрофлокс орал    + 

Паратіл  +  + 
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Рис. 1.2 Інформація про кількость антибіотиків, які зареєстровані в Україні 

та дозволені для використання у птахівництві впродовж 2015 –2020 рр 

 

Результати аналізу вказують на необхідність обов'язкового моніторингу 

продуктів птахівництва на залишковий вміст означених вище груп антибіотиків. 

Проте українськими лабораторіями Держпродспоживслужби в роботі 

використовується мікробіологічний метод [50, 91, 103]. 

Цей метод трудоємний та складний, займає багато часу на пробопідготовку 

та проведення досліджень, а його чутливість не відповідає сучасним 

встановленим європейським та національним вимогам, оскільки охоплює лише 

3 антибіотики: тетрациклін (10 мкг/кг), стрептоміцин (500 мкг/кг) та 

цинкбацитрацин (20 мкг/кг). Підготовка проб проводиться в такі етапи: 

гомогенізація м'яса або прогрівання яєць (відновлення яєчного меланжу), 

зважування, додавання відповідного буферного розчину, інкубація в термостаті 

та прогрівання у водяній бані, центрифугування; розведення буферним розчином 

супернатанту; розведення стандартних розчинів антибіотиків. На кожне 

дослідження потрібно від 2-х до 4-х чашок Петрі з поживним середовищем, куди 

вносять відповідну тест-культуру для визначення кожного окремого 

антибіотика. Після цього роблять по 6 луночок, куди вносять по 50 мкл 

стандартного розчину відповідного антибіотика та супернатант, в іншу чашку –

антибіотик та розведений супернатант. Посіви інкубують в термостаті за 

температури 37 °С упродовж 20 годин. Проводять виміри зон інгібування за 
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допомогою таблиць біологічної активності. Залишкову кількість антибіотиків 

вираховують за формулою [80]. 

На основі скринінг-метод «EU-for plate metod», (Bogaerts & Wolf, 1980), 

[178, 184, 185, 128, 142, 240, 242, 247, 251] в Україні розроблені «Методичні 

вказівки щодо визначення залишкових кількостей антимікробних речовин у м'ясі 

методом дифузії в агар (8 чашковий)» (МВ) , затверджені Державним комітетом 

ветеринарної медицини України (протокол № 1 від 2007 р.). Ці методичні 

вказівки дозволяють визначити пеніциліни, аміноглікозиди, макроліди, 

тетрацикліни, сульфаніламіди, фторхінолони, флюмеквін, енрофлоксацин. 

Чутливість методу щодо антибіотиків визначення залишкового вмісту, яких 

передбачено методикою, не зазначено.  

Згідно з вищезгаданими МВ відбирають проби свіжого м'яса. Виймають 

проби м’яса з морозильника за кілька хвилин перед дослідженням і кладуть їх на 

нержавіючий сталевий піднос. Поверхню м’яса вирівнюють скальпелем, 

стерильним коркобором виймають з кожної проби циліндричні виїмки, 

діаметром 8 мм і довжиною 2 см, знімають м’ясо і за допомогою ланцета 

вирізають з кожної проби по 8 кружків, товщиною 2 мм. Користуючись пінцетом 

накладають по 2 диски один проти одного в кожну з восьми чашок поживного 

середовища у місця, де попередньо зроблені виїмки, діаметром 8 мм і довжиною 

2 см. На кожній з восьми чашок із поживним середовищем можна розмістити до 

восьми дисків, що відповідають трьом досліджуваним зразкам. Диски повинні 

утворювати коло з відстанню близько 1 см від краю чашки. В центрі чашки Петрі 

на поживному середовищі розміщують диск фільтрувального паперу, на який 

вносять 30 мкл стандартного розчину відповідного антибіотика. Інкубація в 

термостаті 20 год (рис 1.3) та додатках В та Г. 
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Рис.1.3 Порівняння чутливості чинних мікробіологічних методів щодо 

визначення залишків антибіотиків із максимально-допустимими рівнями, 

встановленими наказом МОЗ від 06.08.2013 р. № 695 

 

Методи дослідження залишкововго вмісту антибіотиків імуноферментним 

аналізом та високоефективною рідинною хромотографією є важкодоступним для 

звичайних лабораторій, оскільки потребують закупівлі високочутливого 

дороговартісного обладнання та високовартісних тест-систем [268].  

Проте в зв’язку з появою офіційних процедур з визначення мінімально 

допустимих рівнів для харчових продуктів тваринного походження, нами було 

з´ясовано, що за своєю чутливістю ці методи не можуть забезпечити достовірні 

показники визначення залишкових кількостей антибіотиків, що відображено на 

рис. 3.3 та в додатку Б. 

З урахуванням вище викладеного постала необхідність розробки нових, 

простих у використанні скринінгових мікробіологічних методик, що дає 

можливість визначати залишковий вміст антибіотиків групи β-лактамів, 

макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів, які 

відповідають рівням чутливості МДР, визначених європейськими та 

національними чинними нормативно-правовими актами [86, 128, 147, 148, 151, 

251]. 
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1.4 Вимоги чинних нормативно-правових актів визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва  

Відповідно до міжнародних стандартів ставляться жорсткі вимоги до 

експертної перевірки будь-яких продуктів птахівництва (м’яса, жиру, печінки, 

нирок, яєць, меланжу, яєчного порошку), які без відповідного сертифікату або 

дозволу не допускаються на споживчий ринок і вважаються «потенційно 

небезпечними» [147,148, 151]. 

Значну увагу в країнах Європейського союзу приділяють якості та 

безпечності харчових продуктів і кормів тваринного походження, особливо у 

випадках їхнього імпортування із країн, законодавство яких не відповідає 

європейським нормам з цих питань.  

Оскільки Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, то за останні роки 

в країні досить активно проводиться гармонізація законодавчої бази до 

європейських стандартів [86].  

В Україні згідно із Законом України «Про ветеринарну медицину» (стаття 

14), заборонено використання антибіотиків у кормах для тварин. 

Необхідно зазначити, що особливу увагу в країнах ЄС надають якості і 

безпечності харчових продуктів тваринного походження, особливо тих, які 

надходять із країн, законодавство яких не повністю відповідає європейським 

нормам щодо безпечності [147, 148, 151]. Контроль за наявністю залишків та 

забруднювачів таких небезпечних речовин, як залишковий вміст ветеринарних 

препаратів у продуктах та сировині, є обов’язковим і в Україні [87, 88, 92]. 

В Україні рівень безпечності харчових продуктів контролює Державна 

служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

шляхом проведення державного моніторингу, з метою забезпечення населення 

безпечними та корисними продуктами харчування та встановлення контролю за 

використанням забруднюючих речовин та за дотриманням правил застосування 

ветеринарних препаратів. 

Використання цієї програми є актуальним для України на національному 

рівні, і метою її є захист споживача від шкідливого впливу токсикантів, зокрема 
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залишкового вмісту антибіотиків. З цієї причини існує необхідність постійної 

розробки нових методів визначення залишкового вмісту антибіотиків [128, 251]. 

Нами здійснено аналіз норм якості та безпечності, які регулюються 

нормативно-правовими актами в країнах Європейського Союзу і на базі яких 

розроблені плани моніторингу з виявлення залишків антибіотиків у сировині та 

продукції тваринного походження в Україні. Метою такого моніторингу є 

дослідження щодо виявлення залишкового вмісту антибіотиків на всіх етапах 

вирощуваня птиці: у живій птиці; яйцях; посліді; продуктах птахівництва; 

кормах тощо. Результати досліджень показали, що в країнах ЄС за відбору 

зразків продуктів обов’язковими є наступні критерії: обсяг виробництва 

птахівничих продуктів (43 препарати) вид, стать, вік, системи відгодівлі птиці та 

інформація щодо неправильного застосування або зловживання антибіотиками 

[98, 99].  

Залишковий вміст антибіотиків у продуктах тваринного походження 

регламентуються такими нормативно-правовими актами в країнах ЄС: 

Регламентом Комісії (ЄС) № 37/2010 «Фармакологічно активні речовини та їх 

класифікація стосовно максимального ліміту антимікробних залишків в 

продуктах птахівництва; Директивою Ради № 96/23/ЕС про заходи моніторингу 

певних речовин і їх залишків у живої птиці та продуктах. Під контроль 

підпадають також антимікробні препарати згідно з Commission Decision 

2002/657/EC (Рішення Комісії 2002/657/EC. Основний документ, що регламентує 

визначення залишкового вмісту антибіотиків – це САС/MRL 02 Codex 

Alimentarius Commission (Комісія Кодекс Аліментаріус) [147, 148, 151, 281].   

В Україні з 2014 р. діє заборона на використання антибіотиків у кормах для 

тварин і птиці, що відображено у Законі України «Про ветеринарну медицину» 

(стаття 14) (2498–12, 2775–14) від 15.11.2001р., «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (1602 – 7) від 22.07.2014 р.  

Крім того, в Україні проводиться періодичний контроль продуктів 

птахівництва щодо залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи. 

М’ясо птиці контролюють також на залишковий вміст цинкбацитрацину, а яйця 
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та яєчну сировину − на залишки стрептоміцину згідно з наказом Державного 

департаменту ветеринарної медицини від 18.11.2003 року №87: «Обов’язковий 

мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного 

походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінізованих препаратів 

та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини». 

Таким чином, передбачений контроль лише на 3 антибіотика [80, 92]. 

Аналіз європейської нормативної бази з виявлення залишкового вмісту 

антибіотиків у продуктах птахівництва показав, що антибіотик цинкбацитрацин, 

на відміну від України, не входить до переліку підконтрольних антибіотиків. 

Слід зауважити, що за більшістю показників у переліку антибіотиків 

підконтрольних в Україні, існують розбіжності із нормативною базою, що діє у 

Європейському союзі. Зокрема, Codex Alimentarius Commission (2 – 2015) 

регламентує визначення залишків 22 антимікробних препаратів; Регламент 

Комісії (ЄС) № 37/2010 передбачає контроль 56 антимікробних препаратів.  

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2014 р. 

№ 576 внесені зміни до «Медичних вимог до якості та безпечності харчових 

продуктів та продовольчої сировини», в яких згідно з п. 4.15 [87] у м’ясі, 

м’ясопродуктах, субпродуктах птиці повинен здійснюватися контроль щодо 

вмісту широко використовуваних антибіотиків, зокрема, бацитрацину А, В, С; 

цинкбацитрацину; антибіотиків тетрациклінової групи (тетрацикліну, 

окситетрацикліну, хлортетрацикліну, сума вихідних речовин і їх 4-Епімер); 

групи β-лактамів (бензилпеніциліну, феноксиметилпеніциліну, ампіциліну, 

амоксициліну, пенетамату); стрептоміцину; левоміцетину (хлорамфеніколу) з 

урахуванням інформації щодо особливостей застосування антимікробних 

засобів, які надаються виробником чи постачальником за застосування інших 

груп таких засобів [100]. 

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого наказом Президента 

України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання вимог підпункту 89.1.14 

підпункту 89.1 пункту 89 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо 
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впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого Наказом Президента України від 12 березня 2013 року № 128 

затверджено Наказ «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці» від 

06.08.2013 р. № 695, який набув чинності 07.09.2016 р. [86] та фактично 

гармонізував національні вимоги стосовно залишкового вмісту антибіотиків 

різних груп у продуктах птахівництва до європейських. 

Базовою для розробки Плану державного моніторингу залишків 

ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах, необроблених 

харчових продуктах тваринного походження та кормах є Директива 

Європейського Союзу 96/23 від 29 квітня 1996 року, яка встановлює вимоги до 

контролю окремих речовин і їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах 

тваринного походження [25, 148]. 

Відбір проб і їх дослідження згідно з Планом державного моніторингу 

продукції тваринного походження, здійснюється на підставі Директиви 92/23 ЕС 

та Рішення комісії 97/747 ЕС [148,151]. Під час розробки плану моніторингу 

встановлюється періодичність відбору проб, визначаються методи лабораторних 

досліджень, які будуть використовуватися під час дослідження. Випробування 

проводяться в акредитованих державних лабораторіях відповідно до місця 

розташування потужностей і з урахуванням наявності відповідного обладнання 

для даних досліджень [150, 177, 222]. 

План державного моніторингу погоджується Держпродспоживслужбою та 

затверджується наказом Головного державного інспектора ветеринарної 

медицини. В кожній області призначаються особи, відповідальні за виконання 

Плану державного моніторингу. Кількість проб для кожної групи речовин має 

бути рівномірно розподілена на кожен квартал поточного року (з урахуванням 

специфіки вирощування тварин/птиці або сезонності виробництва продуктів). 

Процедура відбору проб повинна здійснюватись неочікувано для власника, без 

встановленого часового графіку; під час вибору об’єкта для відбору проб 

необхідно дотримуватись принципу випадковості. Також необхідно враховувати 
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специфіку вирощування тварин або птиці, сезонність виробництва продуктів 

тощо. Проби для кожної групи речовин необхідно відбирати за принципом 

«окрема проба – окрема тварина» [25]. 

В Україні з 2010 року щорічно затверджується «План державного 

моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих 

тваринах і необроблених продуктах тваринного походження» (затверджується 

щороку). 

Якщо в 2010 році контроль м'ясних продуктів птахівництва проводився на 

12 антимікробних препаратів (хлорамфенікол, бета-лактами, нітрофурани АОЗ, 

нітрофурани АМОЗ, нітрофурани АНD, нітрофурани SEM, тилозин, 

тетрациклін, стрептоміцин, івермектин, амоксициклін, бензилпеніцилін), а яйця 

– на 8 антимікробних препаратів (хлорамфенікол, бета-лактами, нітрофурани 

АОЗ, нітрофурани АМОЗ, нітрофурани АНD, нітрофурани SEM, тилозин, 

амоксициклін), то в 2017 році для контролю в Україні було затверджено вже 29 

антимікробних препаратів в м'ясі птиці та яйцях (хлорамфенікол, нітрофурани 

АОЗ, нітрофурани АМОЗ, нітрофурани АНD, нітрофурани SEM, ронідазол, 

диметрідазол, метронідазол, амоксициклін, тетрациклін, хлортетрациклін, 

окситетрациклін, доксициклін, енрофлоксацин, норфлоксацин, 

ципрофлоксацин, тилозин, еритроміцин, гентаміцин, колістин, лінкоміцин, 

сульфатіазол, сульфадиметоксин, сульфагуанідін, сульфадіазін, сульфамеразін, 

сульфаметазін, сульфаметоксіпірідазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід). У 

2020 році перелік антибіотиків, на які проводяться дослідження продуктів 

птахівництва, розширено вже до 43 антимікробних препаратів (хлорамфенікол, 

нітрофурани АОЗ, нітрофурани АМОЗ, нітрофурани АНD, нітрофурани SEM, 

ронідазол, диметрідазол, метронідазол, іпронідазол, тернідазол, 

гідроксідіметрідазол, дапсон, амоксицилін, флорфенікол, тетрациклін, 

хлортетрациклін, окситетрациклін, доксициклін, клоксацилін, апраміцин, 

енрофлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, флюмеквін, тилозин, 

еритроміцин, неоміцин, гентаміцин, колістин, лінкоміцин, спектиноміцин, 

сульфатіазол, сульфадіметоксин, сульфагуанідин, сульфадіазин, сульфамеразин, 
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сульфаметазин, сульфаметоксипірідазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід, 

тріметопрім, цефтіофур, тіамулін), яйцях – 35 антимікробних препаратів 

(хлорамфенікол, нітрофурани АОЗ, нітрофурани АМОЗ, нітрофурани АНD, 

нітрофурани SEM, ронідазол, диметрідазол, метронідазол, іпронідазол,  

тернідазол, гідроксідіметрідазол, дапсон, амоксицилін, тетрациклін, 

хлортетрациклін, окситетрациклін, доксициклін, енрофлоксацин, норфлоксацин, 

ципрофлоксацин, флюмеквін, тилозин, еритроміцин, колістин, лінкоміцин, 

сульфатіазол, сульфадіметоксин, сульфагуанідин, сульфадіазин, сульфамеразин, 

сульфаметазин, сульфаметоксипірідазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід, 

триметопрім).  

На державному рівні проводиться моніторинг відповідно до Закону 

України «Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення 

моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих 

речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також 

харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі», розроблений на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 472 від 5 грудня 2016, 

Наказу Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України «Про 

затвердження Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів 

та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах 

тваринного походження на 2017 рік» [25, 99]. 

В Україні станом на 2017 рік є обов’язковим визначення залишкової 

кількості наступних препаратів: бензилпеніциліну, амоксициліну, ампіциліну, 

тетрациклінів (тетрациклін, хлортетрациклін, окситетрациклін, доксициклін), 

фторхінолонів (енрофлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин), 

стрептоміцину, тилозину, еритроміцину, гентаміцину, колістину, лінкоміцину, 

сульфаніламідних препаратів (сульфатіазол, сульфадиметоксин, 

сульфагуанідин, сульфадіазин, сульфамеразин, сульфаметазин, 

сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід), ністатину. Згідно з 

Планом державного моніторингу в 2017 році на залишковий вміст вказаних 
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препаратів досліджувалися такі матриці: м’язи курей, гусей, кролів, індиків [25, 

99, 100]. 

Також слід зауважити, що одиниці виміру залишкових кількостей 

антибіотиків (ОД/г), які зазначені в нормативно-правових актах України, 

відрізняються від системи вимірювання в міжнародній документації (µg/kg), що 

також показано в додатку Б. 

Під час аналізу нормативних вимог щодо контролю залишкового вмісту 

антибіотиків у продуктах птахівництва в Україні та регламентах Євросоюзу 

з’ясовано, що за кількістю груп перелічених антимікробних препаратів вони є 

близькими, хоча існує різниця у вимогах до проведення обов’язкових досліджень 

на виявлення залишків стрептоміцину і дигідрострептоміцину та відсутності 

вимог з виявлення сульфаніламідів і триметопримів у м'ясі птиці (рис 1.4).  

        

Рис. 1.4 Аналіз вимог обовʼязкових досліджень антибактеріальних 

препаратів, регламентованих в ЄС та Україні, за кількістю груп 

антибіотиків 

 

Відповідно до стандарту ISO/IES 17025:2005 та Рішення Комісії 

2002/657/ЕС всі методи дослідження, що використовуються в лабораторіях, 

повинні бути валідовані і затверджені [36–38, 101, 149, 193, 216].  
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1.5  Методи дослідження залишкового вмісту антибіотиків у продуктах 

птахівництва 

Акредитовані вітчизняні лабораторії, в основному, визначають показники 

безпечності необроблених харчових продуктів тваринного походження 

скринінговими методами [37, 38]. І, відповідно до рішення ЄС 657/2002, для 

виконання національних планів державного моніторингу залишкового вмісту 

ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, 

продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, 

підконтрольних ветеринарній службі, у разі отримання позитивних скринінгових 

результатів необхідно проводити дослідження в акредитованих лабораторіях із 

застосуванням підтверджуючих методів.  

Нині в світі у лабораторній практиці найчастіше використовують наступні 

скринінгові методи визначення залишкового вмісту антибіотиків: 

мікробіологічний, імуноферментний та високоефективну рідинну 

хроматографію [138, 197, 198, 258, 264, 269].  

Особливу увагу приділяють мікробіологічним методам, а саме, методиці 

серійних розведень, дифузії в агар, диско-дифузійному, а також 

турбидиметричній методиці. Вони мають найбільше значення, оскільки лише 

прямий вплив антибіотиків на мікроорганізми дає можливість виявити 

антимікробну активність [128, 269, 271, 253, 254, 256, 257, 259]. 

Мікробіологічні методики дозволяють визначати мінімальні концентрації 

антибіотиків у досліджуваному матеріалі. Вони базуються на біологічній дії 

антибіотиків на чутливі штами (тест-культур, тест-мікроорганізмів) і тому 

найбільш специфічні та об’єктивні. З їх допомогою можна визначити 

залишоковий вміст усіх антибіотиків, що містяться в продуктах птахівництва 

[128, 248–250]. 

Методи інгібування антибіотиків визнані найкращими методами 

дослідження. Принцип дифузійного методу полягає в здатності антибіотиків 

дифундувати в поживне середовище, інокульоване тест-мікроорганізмом і 

спричиняти зони пригнічення росту чутливих до них тест-мікроорганізмів. 

javascript:OpenDoc('657/2002');
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Діаметр цих зон прямо пропорційний логарифму концентрації антибіотика. Цей 

метод є достатньо об’єктивним і ґрунтується на використанні референс-штамів 

мікроорганізмів проти антибіотиків. Величина зони залежить від хімічної 

природи і концентрації антибіотика, чутливості тест-мікроорганізмів, складу 

поживного середовища, рН та інших факторів, які слід враховувати під час 

розробки та практичного застосування методу [128]. 

Поживні середовища створюють оптимальні умови для росту, розмноження 

й життєдіяльності на них мікроорганізмів. Для побудови власних білків бактерій 

потрібні: вуглець, азот, водень. Водень і кисень для клітин постачає вода. 

Джерелом азоту виступають численні речовини, в основному, тваринного 

походження (м’ясо яловиче, риба, м’ясо-кісткове борошно, казеїн), а також 

білкові гідролізати, пептиди, пептони. До складу середовищ повинні бути 

введені джерела поживних речовин і вода, а також ростові фактори (вітаміни 

групи В, ферменти). Їх універсальним джерелом служать екстракти з білків 

тваринного й рослинного походження, білкові гідролізати. Середовища повинні 

бути збалансованими за мікроелементним складом і містити іони заліза, міді, 

марганцю, цинку, кальцію, натрію, калію, мати у своєму складі неорганічні 

фосфати. Важливим є стабілізація оптимуму рН середовища, його високої 

буферності. Поживні середовища повинні мати певну в’язкість, густину, 

вологість (до 20 % води), бути ізотонічними, прозорими й обов’язково 

стерильними [39–43, 128], додатку Д.  

Згідно з цим принципом, в ЄС розроблено багато тест-методів з визначення 

антибіотиків [128]. 

Залежно від мети досліджень за допомогою методу дифузії в агар можна 

проводити як кількісне, так і якісне визначення антибіотиків. Кількісний метод 

найчастіше використовують для визначення концентрації і тривалості затримки 

антибіотиків в органах, тканинах і біологічних рідинах після 

експериментального введення птахам різних препаратів. Кількість антибіотика 

встановлюють шляхом порівняння величин зон затримки росту (інгібіції), 
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утворених випробовуваною пробою і стандартним препаратом відомої 

концентрації [128]. 

Для якісного визначення залишкового вмісту антибіотиків в майбутньому 

може бути запропоновано ряд методів, які розрізняються за чутливістю, 

складністю виконання, тривалістю проведення аналізу та за можливістю 

виявлення відразу декількох антибіотиків. Остання особливість має значення в 

тому випадку, якщо заздалегідь невідомо, які антибіотики можуть перебувати в 

досліджуваному продукті [128]. 

       

Рис. 1.5 – 1.6 Визначення залишкового вмісту антибіотиків 

мікробіологічним методом  

 

До скринінгових методів відносять також імуноферментні методи з 

визначення залишкового вмісту антибіотиків. Один із них – це ферментний 

імуносорбентний аналіз ІФА (ELISA), який вже близько 10 років 

використовується в ЄС, США та Японії і є одним із скринінгових методів в цих 

країнах [24].  

В основі процедури аналізу лежить взаємодія антигенів з антитілами. 

Планшет, що входить до складу набору, сенсибілізований антитілами, 

специфічними до антибіотиків. Аналіз виконується таким чином: стандартні 

розчини відповідного антибіотику та досліджувані проби дозуються в лунки 

планшета, до них додаються розчини, що містять кон’югат з антибіотиком з 

ферментом. Під час інкубації планшета протягом визначеного часу молекули 

антибіотика, що містяться в пробах або стандартних розчинах, і молекули 

кон’югату антибіотика з ферментом конкурують між собою, зв’язуються з 
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антитілами антибіотика на поверхні планшета (конкурентний імуноферментний 

аналіз). На стадії промивання з лунок планшета видаляються вільні молекули 

кон’югату антибіотика з ферментом. В лунки дозується комбінований розчин 

субстрату (карбамід-пероксид водню) з хромогеном (тетраметилбензидином). У 

процесі інкубації за хімічної взаємодії субстрату з хромогеном, у якому 

ферментний фрагмент молекули кон’югату, зв’язаний на поверхні лунки, 

виступає як каталізатор, утворюються забарвлені продукти реакції. Через 

визначений час розвитку кольорової реакції у результаті якої безбарвний 

хромоген забарвлюється в блакитний колір, у лунки додається стопреагент, який 

змінює блакитний колір розчину на жовтий. Оптична густина у лунках, що 

вимірюється на спектрофотометрі (рідері) за довжиною хвилі 450 нм, обернено 

пропорційна концентрації антибіотику в досліджуваних пробах [24]. 

Важлива умова успішного проведення ІФА – відповідна концентрація 

кон’югату. Визначення оптимальної концентрації кон’югату за створення тест-

системи є одним із основних завдань виробництва. За надто високої концентрації 

кон’югату спостерігається його надлишкове неспецифічне зв’язування з носієм і 

тоді значно підвищуються значення, включно з підвищенням фону. За занадто 

низьких концентраціях кон’югату чутливість аналізу може помітно знижуватися 

в результаті уповільненого перетворення субстрату на продукт [24]. 

Метод є чутливий до показників мікроклімату. В серії паралельних 

випробувань встановлено, що величина показника швидкості затухання 

світлової хвилі в середовищі (екстинкції) впливає час і температура інкубації 

планшету. Для контролю якості випробувань в дослідженнях необхідно готувати 

і використовувати наважку, приготовану із проби, в яку вноситься відома 

кількість антибіотика [24]. 

Переваги ІФА (ELISA): високочутливий, специфічний, точний експрес-

метод, стандартизований (оцінка реакції проводиться автоматично). 

Використовується як скринінг-метод для кількісного визначення 

антибактеріальних препаратів у низьких концентраціях. Але існують недоліки: 

висуваються високі вимоги до чистоти посуду, наконечників, якості 



57 

дистильованої води та мікроклімату приміщень. У разі недотримання цих вимог 

можуть з’являтися хибні результати. Потрібен підготовлений персонал та 

спеціальне обладнання, а також дорогі тест-системи [24]. 

Останнім часом велика увага приділяється хроматографічним методам як 

більш чутливим, що дозволяють визначити залишкові кількості антибіотиків на 

рівні кількох мікрограмів на кілограм. Методи високоефективної рідинної 

хроматографії надійні і високоефективні методи, які придатні для серійних 

визначень на рівні лабораторій з контролю за безпечністю та якістю харчових 

продуктів. Хроматографічні методи високочутливі, але для них потрібно дороге 

обладнання; для визначення кожної групи антибіотиків необхідно підбирати 

відповідні реагенти та проводити ідентифікацію, яка вимагає високоочищених 

сполук. 

Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) – один з ефективних 

методів аналізу, що відповідає міжнародним вимогам, який можна 

використовувати як скринінговий, так і підтверджуючий метод. 

Під час визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів 

користуються такими методами, як LC-UV (метод рідинної хроматографії з 

ультрафіолетовим детектором), LC-MS (метод рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектором), LC-MS/MS (метод рідинної хроматографії з 

подвійним мас-спектрометричним детектором). 

Рідинна хроматографія − це вид хроматографії, в якій рухомою фазою 

(елюентом) служить рідина. Нерухомою фазою може бути твердий сорбент, 

твердий носій з нанесеною на його поверхню рідиною або гелем. Розрізняють 

колоночну рідинну хроматографію, в якій через колонку, заповнену нерухомою 

фазою, пропускають порцію поділеної суміші речовин в потоці елюенту (під 

тиском або під дією сили тяжіння), і тонкошарову рідинну хроматографію, в якій 

елюент переміщається під дією капілярних сил по плоскому шару сорбенту, 

нанесеному на скляну пластинку або металеву фольгу вздовж пористої 

полімерної плівки, по поверхні циліндричної кварцевої або керамічної палички, 

по смужці хроматографічного паперу. Розроблений також метод тонкошарової 
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рідинної хроматографії під тиском, де елюент прокачують через шар сорбенту, 

затиснутого між пластинами [24, 89].  

Наступні варіанти ВЕРХ – мікроколоночна хроматографія, де 

застосовуються наповнені колонки малого діаметру і капілярна хроматографія з 

порожніми і наповненими сорбентом капілярними колонками. До рідинної 

хроматографії зазвичай відносять також гідродинамічну хроматографію, де 

нерухома фаза відсутня. В цьому випадку використовують той факт, що 

швидкість потоку елюента максимальна в центрі порожнього капіляра і 

мінімальна – біля його стінок, а колективні компоненти розподіляються між 

рухомими з різною швидкістю шарами елюента у відповідності зі своїми 

розмірами або під впливом накладеного в поперечному напрямку зовнішнього 

силового поля (відцентрового, електричного, магнітного) [24, 89].  

Для визначення розділених компонентів, що виходять з колонки, 

використовують детектори. Для збільшення чутливості детекторів іноді 

застосовують післяколоночну дериватизацію компонентів суміші. Для цього з 

потоком елюента вводять такі реагенти, які, взаємодіючи з розділеними 

речовинами, утворюють похідні з більш вираженими властивостями, наприклад, 

сильніше поглинають ультрафіолетове випромінювання (УФ), видиму ділянку 

спектру світла або мають більшу флуоресцентну здатність. Іноді дериватизацію 

проводять до хроматографічного аналізу та поділяють похідні, а не вихідні 

речовини. Реєстрацію хроматограм і обробку даних проводять за допомогою 

самописця або міні-ЕОМ, яка також розраховує кількісні характеристики і, в 

деяких випадках, якісний склад сумішей. Мікропроцесор забезпечує 

автоматичне введення проби, зміну за заданою програмою складу елюента за 

градієнтного елюювання, підтримку температури колонки [24, 89].  

У разі використання УФ-детектора речовини, що виходять з колонки, 

визначаються шляхом вимірювання кількості випромінювання, що адсорбується 

речовиною за проходження світла через осередок детектора в діапазоні довжини 

хвилі (180−400) нм. Цей метод можна застосовувати і для речовин, що не 

поглинають УФ випромінювання. В цьому випадку в елюент додають у 
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невеликій концентрації речовину, що поглинає УФ випромінювання, тоді 

аналізована речовина дає негативний пік [24, 89]. У разі використання мас-

спектрометричного детектора речовини, що виходять з колонки, направляються 

в мас-спектрометр, що реєструє молекулярні іони компонентів суміші, які 

утворюються [24]. 

 

1.6. Висновки з огляду літератури 

Забруднення харчових продуктів є частиною глобальної екологічної 

проблеми. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ), міжнародні 

організації, що займаються питаннями продовольства, захисту навколишнього 

середовища велику увагу приділяють аналізу продуктів харчування та зниженню 

вмісту в них забруднюючих речовин. Це пояснюється тим, що доведено 

канцерогенну, мутагенну, алергенну дію антибіотиків, які потрапляють різними 

шляхами в харчові продукти.  

Комплексний підхід до питання забруднення продуктів птахівництва 

залишковим вмістом антибіотиків покликаний не допустити споживання 

населенням нашої країни харчових продуктів, які можуть слугувати причиною 

розвитку алергічних реакцій, дисбактеріозів та інших несприятливих наслідків.  

Антибіотики є однією з найважливіших груп лікарських препаратів. Нині 

обсяг їх щорічних продажів на світовому ринку перевищує 20 мільярдів євро. 

Найчастіше продукти птахівництва забруднюються залишковим вмістом 

антибіотиків, які застосовуються для профілактики і лікування тварин і птиці, 

прискорення їх росту, поліпшення якості та зберігання кормів, для технологічної 

переробки. Крім небажаного впливу на людину залишковий вміст антибіотиків 

у харчових продуктах може заважати проведенню ветеринарно-санітарної 

експертизи, виконанню ряду технологічних процесів тощо, що зумовлює 

необхідність вибіркового або систематичного їх контролю.  

Швидкі темпи розвитку птахівництва в Україні сприяють насиченню 

ринку продуктами, але, з іншого боку, призводять до загострення питання 

профілактики та лікування бактеріальних захворювань птиці. Якщо 
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профілактика вірусних захворювань проводиться шляхом вакцинацій птиці, то 

бактеріальні інфекції, які наносять значні економічні збитки птахівництву, 

вимагають застосування антибіотиків та постійного контролю з боку спеціалістів 

ветеринарної медицини.  

Промислове ведення птахівництва змінює обумовлений характер життя 

птиці. Проте інтенсифікація продуктивності птиці не може не відображатися на 

її здоров’ї, якості і безпечності продуктів забою.  

Відомо, що ефективність багатьох ветеринарних препаратів різко 

знизилась у зв’язку з поширенням резистентних штамів мікроорганізмів. Крім 

того, досить часто почали виявляти залишковий вміст антибіотиків у продуктах 

птахівництва. Це пов’язано з тим, що швидкими темпами почали широко 

використовувати антибіотики на птахофабриках. Застосування їх у занижених 

дозах, порушення інтервалу між введенням препаратів, скорочення терміну 

лікування призводять до появи резистентних мікроорганізмів до лікарських 

засобів та знижується їх терапевтичний ефект.  

Велика кількість антибіотиків мають тривалий період виведення з 

організму і, якщо при цьому не дотримуватися періодів каренції, то залишки цих 

препаратів можуть виявлятися в продуктах забою птиці. Тому належну увагу 

слід приділити методам визначення залишкового вмісту антибіотиків.  

Отже, аналіз вище наведених даних свідчить про те, що мікробіологічний 

метод потрібно використовувати як перший і основний метод дослідження 

(скринінговий), а високоефективну рідинну хроматографію та ІФА (ELISA) – як 

підтверджуючі методи у випадку виявлення позитивних проб на залишковий 

вміст антибіотиків. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Матеріали і методи досліджень 

Дисертаційна робота та лабораторні дослідження виконувалися в 

лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів та кормів науково-

дослідного бактеріологічного відділу Державного науково-дослідного інституту 

з лабораторної діагностики та ветеринарно санітарної експертизи упродовж 

2014 – 2020 рр.  

Постановку экспериментальних досліджень проводили за розробленою 

схемою (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 Загальна схема проведення експериментальних досліджень 

 

На першому етапі – нашої роботи проводили підбір оптимальної тест-

культури чутливої до різних антибіотиків однієї групи.  

В експериментальних дослідженнях використано: 

  – штами мікроорганізмів: Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, 

Bacillus cereus АТСС 11778, Kocuria rhizophila АТСС 9341, Bacillus subtilis АТСС 

6633, Bacillus pumilus NCTC 8241, Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 P, Bacillus cereus (var. Mycoides) HB, Bacillus 

subtilis L2, Escherichia coli ATCC 11303, Bacillus mycoides АТСС 537, які 

Розроблення мікробіологічних методик визначення залишкового вмісту антибіотиків 

- тест-культур мікроорганізмів,  

- антибіотика-«маркера» групи, 

- поживних середовищ,  

- буферних розчинів 

 

підбір 

Визначення параметрів проведення досліджень розробленими методиками 

Визначення чутливості, точності та 

специфічності розроблених методик 
 

встановлення ефективності розроблених 

методик у виробничих умовах 

відпрацювання 

пробопідготовки  
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зберігаються у музеї науково-дослідного бактеріологічного відділу 

ДНДІЛДВСЕ.  

При відпрацюванні методик використовували споровий інокулят тест-

культур мікроорганізмів: Bacillus cereus АТСС 11778, Bacillus subtilis АТСС 6633 

та однодобові суспензії тест-культур: Kocuria rhizophila АТСС 9341, Yersinia 

ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473), Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240.  

Морфологічну характеристику та біохімічні властивості тест-культур 

мікроорганізмів перевірили загальноприйнятими мікробіологічними 

методиками згідно з ДСТУ ISO 11133:2016 [81], ДСТУ ISO 7218:2014 [37]  за 

паспортними даними. 

А також визначали стандарт антибіотика, який можна буде в подальшому 

використовувати як маркер для конкретної групи антибіотиків. При цьому 

використовували стандартні диски з антибіотиками (виробництва Himedia, Індія) 

та розведені до відповідної концентрації аналіти основних розчинів антибіотиків 

(виробник Sigma Aldrich, США): 

Проводили підбір стандартів (маркерів) антибіотиків для кожної групи 

антибіотиків за допомогою дисків з антибіотиками із відомою концентрацією:  

хлортетрациклін (30 мкг), окситетрациклін (30 мкг), доксициклін гідрохлорид 

(30 мкг), тетрациклін (30 мкг), лінкоміцин (10 мкг), еритроміцин (15 мкг), 

ампіцилін (10 мкг), амоксицилін (10 мкг), клоксацилін (5 мкг), оксацилін (1 мкг), 

неоміцин (30 мкг), енрофлоксацин (10 мкг), бацитрацин (10 мкг) із 

антимікробними препаратами виробника Himedia (Iндія) [81]. 

Для визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків 

використовували диско-дифузійний метод Кірби-Бауера [49].  

Основні розчини антибіотиків концентрацією 1000 мкг розводили до 

робочої концентрації, що відповідала ½ МДР згідно Наказу «Про затвердження 

Параметрів безпечності м’яса птиці» від 06.08.2013 р. №695, а саме: тилозин, 

тіамулін, спіраміцин – тилмікозин; діфлоксацин; парамоміцин, 

дигідрострептоміцин, канаміцин, данофлоксацин, діфлоксацин, флюмеквін, 

оксалінову кислоту та цинкбацитрацин.  
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В якості контролю використовували сертифіковані стандарти 

антибіотиків: хлорамфенікол 1000 мкг/см³, окситетрациклін 0,6 мкг/см³, тилозин 

0,5 мкг/см³, дигідрострептоміцин 0,5 мкг/см³, флюмеквін 0,4 мкг/см³, 

цинкбацитрацин 0,2 мкг/см³ виробника (Sigma Aldrich, США). 

Активність антибіотиків визначали шляхом порівняння ступеню 

пригнічення росту чутливих тест-культур мікроорганізмів і взаємодії зі 

стандартним розчином антимікробного препарату у відомих концентраціях 

відповідно до Державної фармакопеї України, І вид., 2001 року (біологічні 

методи кількісного визначення, 2.7.2 Кількісне визначення антибіотиків 

мікробіологічним методом) [39–43]. 

На другому етапі було здійснено підбір поживних середовищ за хімічним 

складом та величиною рН, які оптимально підходять для вирощування тест-

культур мікроорганізмів, користуючись вимогами Державної фармакопеї 

України [39–43], І вид., 2001 року, МВ 3049–84 та рекомендаціями виробників 

поживних середовищ.  

Використовували поживні середовища виробництва Нimedia, Індія, 

компоненти для виготовлення поживних середовищ були цього ж виробника. 

Виготовлення поживних середовищ та перевірку їх за ростовими 

властивостями проводили згідно з інструкціями виробника та ДСТУ ISO 

11133:2016 [81]. 

Підбір поживних середовищ за хімічним складом та величиною рН, які 

оптимально підходять для вирощування відібраних тест-культур 

мікроорганізмів, користуючись вимогами Державної фармакопеї України [39–

43], І вид., 2001 року, МВ 3049-84 та рекомендаціями виробників поживних 

середовищ. В роботі використано наступні поживні середовища 2 % м'ясо-

пептонний агар (рН 6,5, рН 7,0, рН 7,9), Мюллєра-Хінтона (рН 6,0, рН 6,5, рН 

7,0), Iso-sensitest agar (рН 6,0, рН 6,5, рН 7,0, рН 8,0), Plate count agar (рН 6,0, рН 

6,5, рН 7,0, рН 8,0), поживне середовище № 3 рН 6,4 (20,0 г агару 

мікробіологічного, 200 см3 бульйона Хотингера 100 % аміно-аміачного азоту – 

1000 см3, 1,0 г глюкози кристалічної) (МР 3049–84), поживне середовище №4 рН 
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6,1 (25,0 г агару мікробіологічного, бульйон Хотингера 33 мг % –1000 см3) (МР 

3049–84) поживне середовище № 6 рН 6,7 (10,0 г пептону, 5,0 г натрію 

хлористого, 7,5 г м'ясного екстракту 20,0 г агару мікробіологічного) (МР 3049–

84), поживне середовище № 7 рН 6,5 (6,0 г пептону, 4,0 г панкреатичного 

гідралізату казеїну, сухого, 3,0 г дріжджового екстракту, 1,5 г м'ясного 

екстракту, 20,0 г агару мікробіологічного, 1,0 г глюкози кристалічної) (МР 3049–

84) [80], триптон-соєвий агар рН 7,0. 

Суспензію тест-культур мікроорганізмів у концентрації 1,7 MF вносили у 

поживне середовище, розливали в стерильні чашки Петрі, культивували за 

відповідних температурних режимів (рекомендованих Державною фармакопеєю  

України) протягом 16−20 годин. Після чого оцінювали ріст кожної тест-культури 

мікроорганізму на різних середовищах (інтенсивність росту по всій поверхні 

середовища, рівномірність газону, типовість колоній).  

На третьому етапі – підбирали буферні розчини та відпрацьювали 

пробопідготовку проб продуктів птахівництва для проведення досліджень 

скриніноговими мікробіологічними методиками для визначення залишкового 

вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів. 

Буферні розчини: 0,1 М та 1,5 М фосфатний, Tris buffer виробництва EMD 

Milipore Corp.Billerica, MA (США). 

Паперові диски: 597 filter paper circles діаметром 12,7 мм виробництва 

Whatman (Німеччина). 

Проби м'яса, жиру, печінки та нирок безпосередньо перед дослідженням 

виймали з морозильної камери. Поверхню проб м'яса вирівнювали, робили 

поперечні надрізи скальпелем, в які вкладали диски 597 з фільтрувального 

паперу діаметром 12,7 мм на 30 хв для просочування рідиною проби (рис. 2.2). 

На четвертому етапі – відпрацювали критерії параметрів режиму 

культивування проведення досліджень згідно з розробленими скриніноговими 

мікробіологічними методиками визначення залишкового вмісту антибіотиків групи 

тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів. 
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Рис. 2.2 Пробопідготовка м'яса, жиру, печінки до дослідження 

 

Для дослідження яєць, відбирали жовток, яким просочували диски 597 

фільтрувального паперу діаметром 12,7 мм упродовж 30 хв (Рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Пробопідготовка яєць (жовтка) до дослідження 

 

Внесення суспензії тест-культур мікроорганізмів у тестове середовище 

чашках Петрі: 

Оскільки, тест-культура Bacillus cereus ATCC 11778 у концентрації 

105 КУО/см3 чутлива до антибіотиків тетрациклінової групи (1,7 MF – 100 мкл) 

на 100 см³, то її інокулят спор вносили у розплавлене і охолоджене до 58 °С 

поживне середовище Iso-sensitest agar/Мюллєра-Хінтона з рН 6,0. В цей же час 

до середовища додавали хлорамфенікол у кінцевій концентрації 63 мкл/см3.  

Щодо визначення антибіотиків групи β-лактамів та макролідів 

використовували інокулят суспензії тест-культури Kocuria rhizophila АТСС 9341 

у концентрації 106 КУО/см3 (1,7 MF – 200 мкл) на 100 см³. 

Для визначеннь антибіотиків групи аміноглікозидів використовували 

інокулят спор тест-культури Bacillus subilis АТСС 6633 у концентрації 105 

КУО/см3 (1,7 MF – 100 мкл) на 100 см³, які вносили до поживного середовища 

Plate count agar з рН 8,0;  
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Для досліджень на залишковий вміст антибіотиків групи хінолонів 

використовували інокулят тест-культури Yersinia ruckeri NCIM (ATCC 29473) у 

концентрації 106 КУО/см3 (1,7 MF – 200 мкл) на 100 см³, який, додавали до 

поживного середовища Plate count agar з рН 6,5.  

Чутливий до групи бацитрацинів інокулят тест-культури Micrococcus 

flavus АТСС 10240 у концентрації 106 КУО/см3 вносили у кількості 200 мкл на 

100 см3 поживного середовища Iso-sensitest agar з рН 7,0.  

Поживні середовища із внесеними культурами заливали в стерильні чашки 

Петрі шаром товщиною 2,5 мм.  

Проведення випробування. 

В кожній чашці з поживним середовищем, корковим свердлом робили по 

3 лунки діаметром 14 мм. Заливали 0,1 М фосфатний буферний розчин (рН 6,0) 

для визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи та з (рН 

6,5) для групи хінолонів, для залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів 

та макролідів вносили 1,5 М фосфатний буферний розчин (рН 8,0), а для 

аміноглікозидів − Tris buffer (рН 8,5), для визначення бацитрацину додавали 1,5 

М фосфатний буферний розчин (рН 7,0) до границі луночки, після чого в них 

вкладали, користуючись пінцетом, 2 диски, просочені рідиною однієї проби, 

один навпроти одного. В третю лунку розміщували один диск із стандартом 

антибіотика відповідної робочої концентрації (рис.2.4).  

 

                          Рис. 2.4 Схема проведення дослідження 

Внесення стандартів антибіотиків (позитивний контроль).  

проба 

Стандарт 

антибіотика 

Поживне середовище з тест-культурою 
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Для визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

використовували стандарт окситетрациклін. Основний розчин розводили                

0,1 М розчином соляної кислоти (HCl), робочий розчин – 0,1 М фосфатним 

буфером рН 6,0. Робочий розчин окситетрацикліну, виготовлений за схемою, 

наведеною в таблиці 2.1, з активністю 0,6 мкг/см³ вносили в чашки з тестовим 

агаром на попередньо розміщений диск з фільтрувального паперу діаметром 12,7 

мм по 100 мкл.  

Таблиця 2.1 

Схема розведення стандарту окситетрацикліну 

Концентрація 

стандартного 

розчину антибіотика, 

мкг/см³ 

К-ть 

стандартного 

розчину 

антибіотика, 

см³ 

0,1 М фосфатний 

буферний розчин, 

рН 6,0, см³ 

Концентрація 

робочого розчину 

антибіотика, мкг/см³ 

1000  1,0 50,0 20,0 

20  1,5  50,0 0,6 

 

Для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів і β-

лактамів використовували стандарт тилозин. Основний та робочий розчин 

антибіотика розводили 0,1 М фосфатним буферним розчином, рН 8,0. Розчин 

тилозину з активністю 0,5 мкг/см³ (таблиця 2.2) вносили в чашки з тестовим 

агаром на попередньо розміщений диск з фільтрувального паперу діаметром 12,7 

мм по 100 мкл.  

Таблиця 2.2 

Схема розведення стандарту тилозину 

Концентрація 

стандартного 

розчину 

антибіотика, 

мкг/см 

К-ть 

стандартного 

розчину 

антибіотика, см³ 

0,1 М 

фосфатний 

буферний 

розчин, рН см³, 

8,0 

Концентрація 

робочого розчину 

антибіотика 

мкг/см³ 

1000 1,0 50,0 20,0 

20 1,25 50,0 0,5 

 

Для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи хінолони 

використовували стандарт флюмеквін. Основний розчин антибіотика розводили 
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1/20 в розчині 0,1 M NaOH, робочий розчин – 0,1 М фосфатниим буфером рН 6,0, 

схема розведення антибіотика наведено у таблиці 2.3. Розчин флюмеквіну з 

активністю 0,4 мкг/см³ вносили в чашки з тестовим агаром на попередньо 

розміщений диск з фільтрувального паперу діаметром 12,7 мм по 100 мкл.  

Таблиця 2.3 

Схема розведення стандарту флюмеквіну 

Концентрація 

стандартного 

розчину 

антибіотика, мкг/см³ 

К-ть 

стандартного 

розчину 

антибіотика, см³ 

0,1 М фосфатний 

буферний розчин, 

рН 6,5, см³ 

Концентрація 

робочого розчину 

антибіотика мкг/см³ 

1000 1,0 50,0 20,0 

20 1,0 50,0 0,4 

 

Для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи аміноглікозидів 

використовували стандарт дигідрострептоміцин. Основний та робочий розчин 

антибіотика розводили 0,05 М Tris buffer з рН 8,0 згідно з таблицею 2.4. Розчин 

дигідрострептоміцину з активністю 0,5 мкг/см³ вносили в чашки з тестовим 

агаром на попередньо розміщений диск з фільтрувального паперу діаметром 12,7 

мм по 100 мкл.  

Таблиця 2.4  

Схема розведення стандарту дигідрострептоміцину 

Концентрація 

стандартного 

розчину антибіотика, 

мкг/см³ 

К-ть стандартного 

розчину 

антибіотика, см³ 

Tris buffer,  

рН 8,5, см³ 

Концентрація 

робочого розчину 

антибіотика, мкг/см³ 

1000  1,0  50,0  20,0  

20  1,25  50,0  0,5  

 

Для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів 

використовували стандарт цинкбацитрацин. Основний та робочий розчин 

антибіотика розводили 0,1 М фосфатниим буфером рН 7,0 за схемою наведеною 

у таблиці 2.5. Розчин цинкбацитрацину з активністю 0,5 мкг/см³ вносили в чашки 

з тестовим агаром на попередньо розміщений диск з фільтрувального паперу 

діаметром 12,7 мм по 100 мкл.  
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Таблиця 2.5  

Схема розведення стандарту цинкбацитрацину 

Концентрація 

стандартного 

розчину антибіотика, 

мкг/см³ 

К-ть 

стандартного 

розчину 

антибіотика, 

см³ 

0,1 М 

фосфатниим 

буфером рН 7,0, 

см³ 

Концентрація 

робочого розчину 

антибіотика, мкг/см³ 

1000  1,0  50,0  20,0  

20  1,25  50,0  0,5  

 

Чашки інкубували 16–20 годин для визначення залишкового вмісту 

антибіотиків тетрациклінової групи та хінолонів за температури (30±1)˚С, а для 

визначення групи β-лактамів, макролідів,  групи аміноглікозидів та бацитрацинів 

за температури (37±1)˚С (рекомендовані Державною фармакопеєю України). 

Наступним етапом було встановлення межі чутливості, точності та 

специфічності розроблених мікробіологічних методик з визначення залишкового 

вмісту групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, хінолонів, бацитрацинів, 

дані критерії визначали згідно з ДСТУ ISO 16140:2006 [36], Рішення Комісії 

2002/657/EC [149]. 

З метою встановлення чутливості методик дослідження проводили на 

модельованих пробах м’яса птиці (курятина), жиру, печінки та нирок, яєць 

(жовток). Для визначення чутливості бацитрацину використовували м'ясо, 

печінку, нирки куряче, качине, індиче. Вільних від антибіотиків, та в пробах із 

внесеними стандартними розчинами відповідних антибіотиків в концентраціях 

на рівні ½ від МДР та на рівні МДР, встановленого наказом МОЗ України від 

06.08.2013 р. № 695 «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці» 

[86].  

Для досліду проводили використовуючи по 20 негативних та 20 

позитивних (насичених аналітом) проб м'яса, жиру, печінки, нирок, яєць 

(жовтка) в концентраціях, зазначених вище. 

Установлена цільова концентрація скринінгу антибіотиків на рівні ½ МДР  

(наприклад, для тетрациклінової групи 50 мкг/кг. Загальна цільова концентрація 

скринінгу = 100 мкг/кг) за рекомендаціями Commission Decision 2002/657/EC 
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[149], Commission Regulation (EU) 37/2010, Codex Alimentarius Commission) [147, 

151]. 

Для отримання концентрації аналіту 50 мкг/г ми провели такі розрахунки: 

1) визначили кількість аналіту, що необхідно було внести у пробу м'яса 

масою 10 г 

0,05 мкг  – 1 г  

X мкг – 10 г  

 Х =
0,05×10

1
= 0,5 мкг 

2) визначили в якому об'ємі розведеного стандарту, міститься визначена 

кількість аналіту. 

10 мкг  – 1 см³   

0,5мкг – X см³   

Х =
0,5×1

10
= 0,05 см³ або 50 мкл   

Таким чином, щоб отримати пробу, яка буде містити антибіотик на рівні 

50 мкг/кг, необхідно було взяти 0,05см³ стандартного розчину з концентрацією 

10 мкг/см³ . 

Проби м’яса курячого, качиного, індичого, печінки та нирок, яєць (жовток) 

гомогенізували в BagMixer 400, зважували, додавали аналіт, знову 

гомогенізували протягом 1 години. Поміщали в холодильник на 12 год за 

температури від 0 °С до 4 °С. Потім проводили випробування відповідно до 

рекомендацій Commission Decision 2002/657/EC [149], Commission Regulation 

(EU) 37/2010, Codex Alimentarius Commission) [147, 148]. 

З метою недвозначного трактування результатів з приводу визначення 

залишкового вмісту антибіотиків певної групи у присутності інших 

сполук було проведено дослідження стосовно визначення спецефічності 

розроблених скринінгових мікробіологічних методик з визначення залишкового 

вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів. Для цього модельовані м’яса птиці 

(курятина), жир, печінки та нирок, яєць (жовтку), які були вільні від антибіотиків 
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збагатили на рівні цільової концентрації скринінгу й регулятивної межі іншими 

антибіотиками, які не відносяться до групи антибіотиків, що визначається. 

Досліджували 20 проб вільних від антибіотиків (негативний контроль) та по 20 

проб з добавкою аналітів. 

Точність розроблених скринінгових мікробіологічних методик з 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-

лактамів, аміноглікозидів, хінолонів та бацитрацинів, оцінювали за підрахунком 

середньостатистичного відхилення результатів, отриманих для кожної 

концентрації зокрема.  

Під час визначення специфічності скринінгових мікробіологічних методик  

виявлення залишкового вмісту антибіотиків проби м'яса, яєць (жовтка) були 

збагачені різними аналітами, які відносяться до інших груп антибіотиків, 

відмінних від групи антибіотиків, що визначаються, у концентраціях на межі 

чутливості МДР:  

˗ для методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової 

групи до проб додавали тилозин, дигідрострептоміцин, флюмеквін, бакюлоприм 

та цинкбацитрацин,  

˗ для методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків макролідів та β-

лактамів до проб додавали окситетрациклін, дигідрострептоміцин, флюмеквін, 

бакюлоприм та цинкбацитрацин. 

 ˗ для методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків  аміноглікозидів 

до проб додавали окситетрациклін, тилозин, флюмеквін, бакюлоприм та 

цинкбацитрацин. 

˗ для методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків  групи хінолонів до 

проб додавали окситетрациклін, дигідрострептоміцин, тилозин, бакюлоприм та 

цинкбацитрацин. 

˗ для методик на виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів 

до проб додавали окситетрациклін, флюмеквін, дигідрострептоміцин, тилозин, 

бакюлоприм. 
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Шостий етап дисертаційної роботи передбачав визначення ефективності 

розроблених скринінгових мікробіологічних методик у порівнянні із 

підтверджуючим методом рідинної хромотографії з використанням мас-

спектрометричного детектора (РХ-МС/МС).  

Для дослідження застосовували обладнання фірми Varian 1200L LC/MS 

(США) з тандемним квадрупольним мас-спектрометричним детектором, з 

колонкою SunFireTM C18 (3,5 μm, 2,1x100 mm) із передколонкою SunFireTM 

C18 (3,5 μm, 2,1x10 mm) фірми Waters (США) щодо визначення залишкових 

кількостей антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

аміноглікозидів, хінолонів. 

В першому експерименті були використані проби м'яса птиці (курятини), 

збагачені канаміцином, тилозином, енрофлоксацином, окситетрацикліном у 

концентрації 100 мкг/кг. Дослідження 20 негативних та 20 проб з добавкою 

аналіту проводили паралельно розробленими скринінговими мікробіологічними 

методиками та методом РХ-МС/МС. 

Другий експеримент проводили у виробничих умовах на 20 курах-

несучках породи Леггорн, віком 35 тижнів на піку яйцекладки (90 %), масою до 

2 кг, за принципом груп-аналогів розділили на контрольну та дослідну групи у 

кожній по 10 голів. Дослідній групі випоювали з водою доксицикліном з 

терапевтичною метою у дозі 100 мг/кг упродовж 7 діб, друга контрольна група 

курей-несучок утримувалась на основному раціоні за тих же умов, але без 

антибіотиків. Дослідження яєць від обох груп курей-несучок проводили 

упродовж 21 доби.  

Під час роботи з дослідною птицею керувалися вимогами українського 

міжнародного комітету з питань науки і культури при Національній академії 

наук України вимогами статті 26 закону України про захист тварин від 

жорстокого поводження [54], а також Європейською конвенцією про захист 

хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та наукових 

цілей (Страсбург, 1985) [67] та ухвалою першого Національного Конгресу з 

біоетики (м. Київ, 2001). 
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Отримані результати досліджень обробляли методами варіаційної 

статистики з використанням програми «Microsoft Excel 2015» з обчисленням 

середнього арифметичного (М), стандартної похибки (m) та рівня вірогідності 

(р) за таблицею Стьюдента. Різницю між двома величинами вважали вірогідною 

за р ≤ 0,05; р ≤ 0,01; р ≤ 0,001. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1 Підбір тест-культур мікроорганізмів для визначення певних груп 

антибіотиків, підбір антибіотику-«маркера» групи 

Для розробки скринінгових мікробіологічних методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів, макролідів, тетрациклінів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацину необхідно було підібрати найбільш 

чутливу тест-культуру мікроорганізмів, яка б давала чіткі зони інгібування росту 

стосовно кожного окремого антибіотика з відповідної групи антибіотиків. 

Культури дослідили на чутливість до антибіотиків диско-дифузним 

методом стосовно кожної групи антибіотиків. При цьому звертали увагу на 

наявність чіткої зони інгібування росту навколо кожного диску із антибіотиком 

діаметром більше 15 мм, відсутність поодиноких колоній культури в зоні 

інгібування.  

За аналізом отриманих результатів досліджень встановлено, що тест-

культура Bacillus cereus ATCC 11778 проявляла чутливість до всіх антибіотиків 

тетрациклінової групи. Антибіотиковим маркером (позитивним контролем) для 

групи визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрацикліну було визначено 

окситетрациклін, що давав найменшу зону інгібування росту (17,1±0,07 мм), 

(позитивний контроль) (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до антибіотиків 

тетрациклінової групи, M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм на поживному середовищі Iso-

sensitest agar, рН 6,0 

Bacillus cereus 

(var. Mycoides) HB 
Bacillus subtilis L2  

Bacillus cereus 

АТСС 11778 

Тетрациклін 10,5±1,0 12,5±0,7 19,1±0,07* 

Хлортетрациклін СР 10,75±1,2 17,95±0,05* 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 

Окситетрациклін СР 12,2±0,9 17,1±0,07* 

Доксициклін СР 10,8±1,2 18,85±0,08* 

Примітки: * р ≤0,05, порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином антибіотиків тетрацикліну, 

хлортетрацикліну, окситетрацикліну. СР– суцільний ріст тест-культури.   

Встановлено, що тест-культура Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 

9341 виявилась найбільш чутлива до всіх антибіотиків, групи макролідів, що 

використовувалася у досліді. Оскільки тилозин давав найменшу зону інгібування 

росту (18,25±0,1 мм), в подальших дослідженнях його використовували як 

стандарт (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до групи макролідів, 

M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм на поживному середовищі Iso-

sensitest agar, рН 8,0 

Staphylococcus 

aureus 

ATCC 6538 P 

Kocuria 

rhizophila 

АТСС 9341 

Bacillus 

mycoides 

АТСС 537 

Bacillus cereus 

(var. Mycoides) 

HB 

Тилозин СР 18,25±0,1 СР СР 

Лінкоміцин СР 19,75±0,2 17,4±0,1 СР 

Тіамулін СР 20,25±0,1 СР СР 

Спіраміцин 14,3±0,1 19,7±0,1 СР СР 

Тилмікозин СР 19,45±0,2 СР СР 

Еритроміцин 12,85±0,1 19,55±0,1 СР 18,25±0,1 

Примітка: * р ≤0,05, порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином антибіотиків тилозину, лінкоміцину, 

тіамуліну, спіраміцину, тилмікозину, еритроміцину. СР– суцільний ріст тест-

культури. 

Ця ж культура виявилася найчутливішою і до всіх антибіотиків групи                   

β-лактамів. Оскільки Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 проявила 

найбільшу чутливість до 2-х груп антибіотиків макролідів та β-лактамів на тому 

ж середовищі, стандарт тилозин було обрано маркером для визначення 
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залишкового вмісту антибіотиків двох груп антибіотиків, так як він давав 

найменшу зону інгібування серед усіх застосованих (табл. 3.2, 3.3). 

Таблиця 3.3 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до групи β-лактамів,  

M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм на поживному середовищі 

Iso-sensitest agar, рН 8,0 Kocuria rhizophila (Sarcina lutea)  

АТСС 9341 

Ампіцилін 20,4±0,1 

Амоксицилін  21,15±0,08* 

Клоксацилін  20,5±0,1 

Діфлоксацилін  21,35±0,1 

Оксацилін  19,2±0,1 

Примітка. * р ≤0,05, порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином  антибіотиків ампіциліну, амоксициліну, 

клоксациліну, діфлоксациліну, оксациліну. 

Щодо групи антибіотиків аміноглікозидів, то найчутливішою до них 

виявилася тест-культура Bacillus subtilis ATCC 6633. При цьому дигідро-

стрептоміцин давав найменшу чітку зону інгібування (17,2±0,1мм), тому в 

подальших дослідженнях його використовували як позитивний контроль (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до групи аміноглікозидів, 

M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм на поживному середовищі  

Plate count agar з рН 8,0 

Bacillus 

subtilis 

ATCC 6633 

Bacillus 

pumilus  

NCTC 8241 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 6538 P 

Bacillus 

mycoides  

АТСС 537  

Парамоміцин 21,65±0,1 СР СР  СР 

Дигідростреп-

томіцин 
17,2±0,1 СР СР 15,3±0,1 

Канаміцин 18,85±0,08* 17,6±0,1 15,4±0,1 14,25±0,1 

Неоміцин 19,75±0,1 18,55±0,1 14,45±0,1 12,7±0,1 

Примітка. * р ≤0,05 порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином антибіотиків парамоміцину, 

дигідрострептоміцину, канаміцину, неоміцину. СР – суцільний ріст тест-культури. 
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За результатами досліджень встановлено, що тест-культура Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (АТСС 29473) була найбільш чутливою до антибіотиків групи 

хінолонів, а флюмеквін, який давав найменшу, але репрезентативну зону 

інгібування росту (14,9 мм), було обрано як антибіотиковий маркер (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до хінолонів, 

M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм на поживному середовищі Plate 

count agar з рН 6,5 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 

(АТСС 29473) 

Escherichia coli  

ATCC 11303 

Данофлоксацин 17,5±0,1 СР 

Діфлоксацин 18,5±0,1 СР 

Енрофлоксацин 19,7±0,1 15,5±0,1 

Флюмеквін 14,9±0,1 14,55±0,1 

Оксолінова кислота 15,2±0,1 СР 

Примітка. *р ≤0,05, порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином антибіотиків данофлоксацину, 

діфлоксацину, енрофлоксацину, флюмеквіну, оксолінової кислоти. СР– 

суцільний ріст тест-культури. 

 

Тест-культура Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, рекомендована 

Державною фармокопеєю України [39 – 43] для визначення групи бацитрацинів. 

Проявила достатню чутливість до бацитрацину (19,7±0,1) та до 

цинкбацитрацину (17,5±0,1мм). Цинкбацитрацин було обрано у якості стандарту 

для визначення цієї групи антибіотиків (табл. 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Чутливість тест-культур мікроорганізмів до бацитрацинів,  

M±m, мм, n = 20 

Стандарти 

антибіотиків 

Зони затримки росту, мм Micrococcus luteus (flavus) ATCC 

10240 на поживному середовищі Iso-sensitest agar з рН 7,0 

Бацитрацин 19,7±0,1 

Цинкбацитрацин 17,5±0,1 

Примітка. * р ≤0,05, порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином антибіотиків бацитрацину, 

цинкбацитрацину. 

Отже, за результатами досліджень для відпрацювання скринінгових 

мікробіологічних методик визначення залишкового вмісту антибіотиків групи β-

лактамів, макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацину 

були підібрані тест-культури мікроорганізмів, які проявляли чутливість до всіх 

антибіотиків певної групи, а також було підібрано антибіотик, який можна буде 

використовувати у якості стандарта (позитивного контролю) для проведення 

рутинних досліджень. Узагальнені дані наведено у табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Перелік тест-мікроорганізмів та стандартів антибіотиків для визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва 

мікробіологічним методом 

№ п/п 
Підібрана тест-культура 

мікроорганізму 

Група антибіотиків, 

що визначається  

Антибіотики, які 

визначаються в межах 

групи 

1. 

Bacillus cereus 

АТСС 11778 

Тетрациклінова 

група 

Тетрациклін 

2. Хлортетрациклін 

3. Доксициклін 

4. Окситетрациклін 

6. 
Kocuria rhizophila 

АТСС 9341 

Макроліди та 

β-лактами 

Ампіцилін 

7. Амоксицилін 
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Продовження табл. 3.7 

1 2 3 4 

8.   Клоксацилін 

9. Діфлоксацилін 

10. Оксацилін 

11. Тилозин 

12. Лінкоміцин 

13. Тіамулін 

14. Спіраміцин 

15. Тилмікозин 

16. Еритроміцин 

17. 

Bacillus subtilis 

АТСС 6633 
Аміноглікозиди 

Парамоміцин 

18. Дигідрострептоміцин 

19. Канаміцин 

20. Неоміцин 

21. 

Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (ATCC 29473) 
Хінолони 

Данофлоксацин 

22. Діфлоксацин 

23. Енрофлоксацин 

24. Флюмеквін 

25. Оксолінова кислота 

26. 
Micrococcus luteus 

(flavus) ATCC 10240 
Бацитрацини 

Бацитрацин 

27. Цинкбацитрацин 

Примітка: курсивом позначено антибіотик, який буде використовуватися у 

якості стандарту для визначення залишкового вмісту антибіотиків певної групи.  

Результати даного підрозділу були опубліковані у роботах [1–4, 24–35, 82]. 

 

3.2 Підбір оптимальних поживних середовищ для тест-культур 

мікроорганізмів  

Наступним етапом нашої роботи було поставлене завдання підібрати 

поживні середовища, оптимальні для росту тест-культур мікроорганізмів. 
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Оскільки принцип мікробіологічного методу визначення залишкового вмісту 

антибіотиків у продуктах полягає у дифузії антибіотику із проби в агар, тобто 

здатності їх дифундувати в щільне поживне середовище, інокульоване 

специфічним чутливим тест-мікроорганізмом, викликаючи при цьому затримку 

його росту. Це проявляється появою в агарі чітко окреслених, чистих від росту 

тест-культури зон. Тому, незадовільний ріст культури можна прийняти за 

хибнопозитивний результат. 

Так, для визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової 

групи чутливі тест-культури: Bacillus cereus АТСС 11778, Bacillus subtilis L2 

УКМ В–902 (ГИСК 010010), Bacillus cereus (var. Mycoides) HB випробовували на 

поживному середовищі з рН: 2% м'ясо-пептонний агарі, 7,0; Мюллєра-Хінтона, 

6,0; Iso-sensitest agar, 6,0; Plate count agar, 6,0; поживному середовищі №3, 6,4. 

Чутливі до групи макролідів тест-культури мікроорганізмів: Bacillus 

pumilus NCTC 8241, Staphylococcus aureus ATCC 6538 P, Escherichia coli ATCC 

10536, Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341, Bacillus mycoides (Bacillus. 

Cereus var. mycoides) УКМ В–903 ГИСК 010023 (537), Bacillus cereus (var. 

Mycoides) HB висівали на поживні середовища з рН: 2% м'ясо-пептонний агар -

7,9; Мюллєра-Хінтона - 7,0; Iso-sensitest agar- 8,0; Plate count agar - 7,0; поживне 

середовище № 7 - 6,5.  

Для чутливих до групи β-лактамів тест-культур Bacillus cereus АТСС 

11778, Bacillus mycoides (Bacillus. Cereus var. mycoides) УКМ В–903 ГИСК 

010023 (537), Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 підбирали поживне 

середовище з рН із наступних: 2% м'ясо-пептонний агар - 7,9; Мюллєра Хінтона 

- 7,0; Iso-sensitest agar - 8,0; Plate count agar - 7,0; поживне середовище № 7 - 6,5. 

Чутливі тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus pumilus NCTC 

8241, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Staphylococcus aureus ATCC 6538 

P, Bacillus mycoides (Bacillus. Cereus var. mycoides) УКМ В–903 ГИСК 010023 

(537), Bacillus cereus (var. Mycoides) HB, Bacillus cereus АТСС 11778 до 

антибіотиків групи аміноглікозидів висівали на поживні середовища з рН:                    
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2% м'ясо-пептонний агар 7,9; Мюллєра-Хінтона, 7,0; Iso-sensitest agar, 8,0;

 Plate count agar, 8,0; поживне середовище № 4, 6,1. 

Підбір оптимального середовища для тест-культур, чутливих до 

антибіотиків групи хінолонів Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473), 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 P, Escherichia coli ATCC 11303 проводили на 

поживних середовищах з рН: 2% м'ясо - пептонний агар - 6,5: Мюллєра-Хінтона 

- 6,5; Iso-sensitest agar - 6,5; Plate count agar - 6,5; поживне середовище № 7 - 6,5. 

Ріст чутливої до бацитрацину тест-культури Micrococcus luteus (flavus) 

ATCC 10240, вивчали на поживних середовищах з рН: 2% м'ясо-пептонний агар 

- 6,5; Мюллєра-Хінтона - 7,0; Iso-sensitest agar - 7,0; Plate count agar - 7,0; поживне 

середовище № 6 (МР №1 від 21.12.12) - 6,7.  

В подальшому у роботі було використано 5 поживних середовищ, хімічний 

склад яких наведено в додадку Д. 

Суспензію кожної тест-культури мікроорганізмів у концентрації 1,7 MF 

вносили у поживне середовище, культивували за відповідних температурних 

режимів (рекомендованих упродовж 18–20 годин. Після чого оцінювали ріст 

кожної тест-культури мікроорганізму на різних середовищах (інтенсивність 

росту по всій поверхні середовища, рівномірність газону, типовість колоній). 

Облік результатів щодо інтенсивності росту проводили з використанням 

кількості хрестів в залежності від інтенсивності росту тест-культури 

мікроорганізму: 

 «−»  − відсутній ріст тест-культури мікроорганізму на поживному середовищі; 

  «+» − ріст поодиноких колоній на поживному середовищі; 

 «++» − 10 % росту тест-культури мікроорганізму на поживному середовищі; 

 «+++» −50% росту тест-культури мікроорганізму на поживному середовищі; 

 «++++» − 70-80% росту тест-культури мікроорганізму на поживному 

середовищі; 

 «+++++» − 100 % суцільний ріст тест-культури мікроорганізму на поживному 

середовищі. 
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Нами встановлено, що для вирощування тест-культури Bacillus cereus 

АТСС 11778 найліпшими поживними середовищами виявилися агар Мюллєра-

Хінтона та Iso-sensitest agar з рН 6,0 (табл.3.8). Хоча Державною фармакопеєю 

України для цієї тест-культури рекомендовано використовувати поживне 

середовище №3 рН 6,4. Вочевидь на інтенсивний ріст цих культур впливає 

наявність у їх складі глюкози, гідролізату казеїну, крохмалю та інших  

мікроелементі, які є в рецептурі поживного середовища Iso-sensitest agar.  

Таблиця 3.8 

Підбір оптимальних поживних середовищ для тест-культур 

мікроорганізмів, n = 20 

Назва 

поживного 

середовища 

Р
ів

ен
ь
, 
р
Н

 Тест-культура 

Bacillus 

cereus 

АТСС 

11778 

Kocuria 

rhizophila 

(Sarcina lutea) 

АТСС 9341 

Bacillus 

subtilis 

ATCC 

6633 

Yersinia 

ruckeri NCIM 

13282 (АТСС 

29473) 

Micrococcus 

luteus (flavus) 

ATCC 10240 

2 % М'ясо-

пептонний агар 

6,5 – – – +++ +++ 

7,0 +++ – – – – 

7,9 +++ ++++ +++ – – 

Агар Мюлера 

Хінтона 

6,0 +++++ – – – – 

6,5 – – – ++ – 

7,0 ++++ + ++ – ++ 

Iso-sensitest agar 

6,0 +++++ – – – – 

6,5 – – – – – 

7,0 – – – – +++++ 

8,0 ++++ +++++ – – – 

Plate count agar 

6,0 ++ – – – – 

6,5 – – – +++++ – 

7,0 ++ ++ – – ++ 

8,0 ++ – +++++ – – 

поживне 

середовище 

(МВ 3049–

84) 

3 6,4 +++ – – – – 

4 6,1 – – +++ – – 

6 6,7 – – – – +++ 

7 6,5 – +++ – – – 

 

За результатами випробувань встановлено, що для вирощування тест-

культури Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 найліпшим є поживне 

середовище Iso-sensitest agar, з рН 8,0, оскільки ця культура використовує для 

свого живлення глюкозу, гідролізат казеїну, пептон, та інші мікроелементи, які 

наявні в цьому поживному лужному середовищі. 
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Найрясніший ріст Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341, Bacillus 

cereus АТСС 11778 проявили на поживному сереовищі Iso-sensitest agar, з рН 8,0, 

та 6,0. Вочевидь на інтенсивний ріст цих культур впливає рН середовища, а 

також наявність у цих середовищах глюкози, пептону, гідролізату казеїну, 

дріждового екстракту.  

Для росту тест-культур Bacillus subtilis ATCC 6633, найоптимальнішими за 

складом виявилося поживне середовище Plate count agar, з лужним рН 8,0, 

оскільки містить глюкозу, триптон та мінімальну кількістю агар-агару. 

Дослідження показали, що для росту тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (АТСС 29473) оптимальним є Plate count agar. Цей мікроорганізм найкрще 

росте на кислуватому поживному середовищі з рН 6,5. 

Щодо найряснішого росту тест-культури Micrococcus luteus (flavus) ATCC 

10240 є поживне середовище Iso-sensitest agar. Так як цей мікроорганізм 

полюбляє гідролізат казеїну, пептон, мінімальну кількість агар-агару, 

нейтральне середовище з рН 7,0. 

Результати даного підрозділу були опубліковані у роботах [1–4, 24–35, 82]. 

 

3.3 Підбір буферних розчинів та відпрацювання пробопідготовки для 

проведення досліджень продуктів птахівництва мікробіологічними 

методиками щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків  

Довгий час лабораторії Держпродспоживслужби України у своїй роботі 

використовували методичні вказівки № 3049–84 від 1984 р. [80], методичні 

рекомендації щодо визначення залишкової кількості антибіотиків у продукції 

тваринного походження мікробіологічним методом, затверджені Науково-

технічною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України №1 

від 2012 р.), а також «Методичні вказівки щодо визначення залишкових 

кількостей антимікробних речовин у м'ясі методом дифузії в агар (8 чашковий)» 

(європейська методика), затверджені Державним комітетом ветеринарної 

медицини України, протокол №1 від 2007 р. Проте етап пробопідготовки цих 

методів досить трудоємкий. 
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Для відпрацювання екстракції залишкового вмісту антибіотиків із проби в 

буферний розчин (цитратно-солянокислий та 0,1 М фосфатний буферний 

розчин) порівняли три методи пробопідготовки: 

 – згідно з Методичними вказівками № 3049–84 від 1984 р. – проводили 

гомогенізацію м'яса або прогрівання яєць, зважування, додавали буферний 

розчин, інкубували в термостаті, прогрівали на водяній бані, центрифугували; 

розводили буферним розчином супернатант; затрачений час на пробопідготовку 

склав 150 хв.; 

– згідно з європейською методикою відбирали проби свіжого м'яса. Для 

цього поверхню м’яса вирівнювали скальпелем, стерильним коркобором 

виймали з кожної проби циліндричні виїмки, діаметром 8 мм і завдовжки 2 см, 

знімали м’ясо й за допомогою ланцета вирізали з кожної проби по 8 кружків, 

товщиною 2 мм. Користуючись пінцетом накладали по 2 диски один проти 

одного в чашки з поживним середовищем. На пробопідготовку затрачено 35 хв; 

– згідно з нашою методикою поверхню проб м’яса вирівнювали, робили 

поперечні надрізи скальпелем та вкладали в них диски з фільтрувального паперу 

на 30 хв для просочування рідиною проби.  

Для дослідження яєць, відбирали жовток, яким просочували такі ж диски з 

фільтрувального паперу упродовж 30 хв. Після чого диски поміщали в буферний 

розчин, який попередньо вносили в луночки із поживним середовищем 

затрачено на пробопідготовку 10 хв. 

Провівши порівняльні дослідження проб м'яса із додаванням антибіотику 

тетрациклінової групи в концентрації ½ регламентованого максимально 

допустимого рівня (10 мкг/кг) із використанням підготовки проб до дослідження 

згідно з Методичними вказівками № 3049–84 від 1984 р. та нашою методикою.  

Водночас одержано ідентичні результати. Тест-культура Bacillus cereus 

АТСС 11778 дала зони затримки росту, величина яких вказували на наявність 

залишкового вмісту тетрацикліну. Щодо європейської методики, то спостерігали 

відсутність зон інгібування росту тест-культури Bacillus cereus АТСС 11778, 
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тобто ця методика не забезпечувала виявлення залишкового вмісту тетрацикліну 

в досліджуваних пробах табл. 3.9. 

Встановлено, що запропонована нами пробопідготовка дозволила 

покращити екстракцію залишкового вмісту антибіотика із проби в буферний 

розчин, а також скоротити затрати часу для дослідження, кількість 

використаного для готування проби буферного розчину, виключила 

використання спеціального лабораторного обладнання: термостату, водяної бані, 

центрифуги.  

Таблиця 3.9 

Порівняння результатів дослідження при різних пробопідготовках на 

прикладі антибіотиків тетрациклінової групи (10 мкг/кг) в пробі м'яса 

птиці 

Етапи 

 готування проб 

Європейська 

методика 
МВ 8049–84 Нова методика 

М'ясо 

вирізали з 

кожної проб 

по 8 кружків 

товщиною  

2 мм 

10 г проби гомогенізованого 

+ цитратно-солянокислого 

буферного розчину № 2,  

(рН 5,1±0,1) – 20 см3 

Просочували 

диски пробою 

30 хв. 

Термостатування 90 хв за 

температури 37°С  

В луночку на 

поживному 

середовищі Iso-

sensitest agar, 6,0 

внесли буферний 

розчин 0,1 М 

фосфатний, 6,0 –

100 мкл, поклали 

диск просочений 

пробою. 

Прогрівання у водяній бані 

30 хв за температури 60°С 

Центрифугування 20 хв 

3000 об/хв 

Загальний час 

затрачений на 

підготовку 

проби 

15 хв 150 хв 35 хв 

Результат 

дослідження 
– 11 мкг/кг 

Зони інгибування 

 17 мм 

 

Тому, нами було відпрацьовано пробопідготовку проб, принцип якої 

полягає у екстракції залишків антибіотиків із проби в буферний розчин. Рідиною 
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проби просочується диск з фільтрувального паперу, який переноситься у 

буферний розчин, для того щоб проходила екстракція антибіотику в буфер дані 

наведено у табл. 3.9.  

Результати даного підрозділу були опубліковані у роботах [1–4, 24–35, 82]. 

 

3.4 Визначення параметрів режиму культивування 

Принцип розроблених методик полягає у здатності антибіотика із проби 

дифундувати в агар, тому за його вмісту чутлива до цієї групи антибіотиків тест-

культура не росте на поживному середовищі, утворюючи зони інгібування. 

Внаслідок попередньо проведенних етапів досліджень щодо розробки 

методів визначення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, 

макролідів, β-лактамів, хінолонів, аміноглікозидів, бацитрацинів скринінговим 

мікробіологічним методом були підібрані оптимальні поживні середовища, тест-

культури, стандарти антибіотиків, буферні розчини. Ми скористались також 

рекомендаціями Державної фармакопеї України [39–43]. Одним із важливих 

факторів при проведенні мікробіологічних досліджень є режими культивування. 

Оптимальною температурою для тест-культур Bacillus cereus АТСС 11778, 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) – 30°С, Kocuria rhizophila АТСС 9341, 

Bacillus subtilis АТСС 6633, Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 – 37°С [128].  

Нами було підібрані оптимальні режими культивування для кожної тест-

культури для розроблених мікробіологічних методик, які зазначені та 

відпрацьовані параметри для оцінки результатів дослідження табл. 3.10. 

Коцентрацію стандарту антибіотику (позитивного контролю) підібрали 

користуючись європейськими методиками [128, 39 – 43].   

Особливу увагу при інтерпретації результатів приділяли контролю (диску, 

просоченому стандартом антибіотику): навколо цього диску повинні були бути 

чітко окреслені, чисті від росту тест-культури зони інгібування, діаметром ≥ 15 

мм (1 мм від луночки) (Рис. 3.1). 
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Таблиця 3.10 

Параметри лабораторних досліджень з визначення залишкового вмісту 

антибіотиків різних груп у продуктах птахівництва мікробіологічними 

методами 

Назва групи 

антибіотика 

Тест-культура 

мікроорганізму 

Назва 

поживного 

середовища, 

рН 

Назва 

буферного 

розчину, 

рН  

Назва стандарту 

антибіотику, 

концентрація 

Температу

ра 

інкубації, 

°С  

Тетрацик-

лінова 

Bacillus cereus АТСС 

11778 – 1,7 MF 100 мкл 

+ Хлорамфенікол 1000 

мкг/см³ – 62,5 мкл 

Iso-sensitest 

agar, 6,0  

0,1 М 

фосфатний, 

6,0 

Окситетрациклін               

0,6 мкг/см³                  

(0,06 мкг/см³) 

30 

β-лактами 

+макроліди 

Kocuria rhizophila 

АТСС 9341 –1,7 MF 

200 мкл 

Iso-sensitest 

agar, 8,0 

1,5 М 

фосфатний, 

8,0 

Тилозин                                

0,5 мкг/см³                       

(0,05 мкг/см³) 

37 

Аміногліко-

зиди 

Bacillus subtilis АТСС 

6633 – 1,7 MF 100 мкл 

Plate count 

agar, 8,0 
ТРІС, 8,5 

Дигідро-

стрептоміцин                   

0,5 мкг/см³                    

(0,05 мкг/см³) 

37 

Хінолони 

 

Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (ATCC 29473) 

1,7 MF 200 мкл 

Plate count 

agar, 6,5 

0,1 М 

фосфатний, 

6,5 

Флюмеквін                         

0,4 мкг/см³                      

(0,04 мкг/см³) 

30 

Бацитрацин 

Micrococcus luteus 

(flavus) ATCC 10240 –

1,7 MF 200 мкл 

Iso-sensitest 

agar, 7,0 

1,5 М 

фосфатний, 

7,0 

Цинкбацитрацин                                

0,5 мкг/см³                       

(0,05 мкг/см³) 

37 

 

       

Рис.3.1 Візуалізація результатів дослідження на прикладі проб м'яса птиці на 

залишковий вміст антибіотиків мікробіологічними методиками 

Примітка: К – диск, просочений стандартом антибіотика (позитивний контроль); 

1 ˗ позитивний результат (наявність залишкового вмісту антибіотика у пробі); 2 

˗ негативний результат (відсутність залишкового вмісту антибіотика у пробі). 

К 

К 

1 
2 
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За негативні результати приймали проби, навколо дисків із рідиною проби 

яких спостерігали суцільний ріст тест-культур або діаметр зон інгібування росту 

цих культур ≤ 14 мм.  

За позитивний результат (залишковий уміст антибіотиків) приймали 

проби, навколо дисків яких спостерігали чітко окреслені зони інгібування, 

діаметром ≥ 15 мм. 

Після відпрацювання параметрів розроблених мікробіологічних методів 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-

лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів було проведено валідацію 

нових методів, визначено чутливість, специфічність та точність.  

Результати даного підрозділу були опубліковані у роботах [1–4, 24–35, 82]. 

 

3.5 Визначення чутливості, точності та специфічності розроблених 

мікробіологічних методик  

За проведення досліджень з визначення чутливості методу із 

використанням тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778 до антибіотиків 

тетрациклінового ряду пріоритетним було: визначення діаметрів зон затримки 

росту означеної тест-культури навколо лунок із стандартами антибіотиків; 

навколо лунок із дисками просякнутими екстрагованою рідиною проб продуктів 

птахівництва, в які внесено антибіотики групи тетрациклінів у концентраціях на 

рівні ½ МДР та МДР, регламентуються нормативно-правовими актами (табл. 

3.11), та аналогічними пробами. 

Одержані результати досліджень показали, що навколо лунок із 

стандартом антибіотика окситетрациклін, який використовувати у якості 

«маркера» антибіотиків тетрациклінової групи спостерігалися чітко окреслені 

зони затримки росту тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778, що в середньому 

складало 18,0±0,05 мм.  

Дослідження показали, що навколо лунок із пробами м’яса, вільного від 

антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тестової культури 

Bacillus cereus  ATCC 11778.  
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Таблиця 3.11 

Концентрація антибіотиків тетрациклінової групи у модельованих 

пробах продуктів птахівництва 

Назва антибіотиків 

Концентрація антибіотиків (мкг/см3) за 

модифікації проб продуктів на рівні:  

½ МДР МДР ½ МДР МДР 

м’ясо жир 

доксициклін 50,0±1,0 100,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

окситтетрациклін 50,0±1,0 100,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

тетрациклін 50,0±1,0 100,0±1,0 - - 

хлортетрациклін 50,0±1,0 100,0±1,0 - - 

 печінка нирки 

доксициклін 150,0±1,0 300,0±1,0 300,0±1,0 600,0±1,0 

окситтетрациклін 300,0±1,0 600,0±1,0 50,0±1,0 100,0±1,0 

тетрациклін 150,0±1,0 300,0±1,0 300,0±1,0 600,0±1,0 

хлортетрациклін 150,0±1,0 300,0±1,0 300,0±1,0 600,0±1,0 

яйця 

доксициклін 100,0±1,0 200,0±1,0 

окситтетрациклін 100,0±1,0 200,0±1,0 

тетрациклін 100,0±1,0 200,0±1,0 

хлортетрациклін 100,0±1,0 200,0±1,0 

 

Навколо усіх лунок із пробами м’яса, модельованими антибіотиками 

тетрациклінової групи на рівні ½ МДР і МДР, спостерігалися зони затримки 

росту тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778. При залишковому вмісті у 

пробах доксицикліну та хлортетрацикліну на рівні ½ від встановленого МДР 

діаметри зон затримки росту тест-культури були на рівні із діаметроми затримки 

росту культури, які утворювалися навколо лунок із стандартним розчином 

окситетрацикліну; за вмістом в пробах окситетрацикліну зони затримки росту, 

які утворювалися Bacillus cereus ATCC 11778 були меншими у порівнянні із 

зонами навколо стандарту антибіотика на 1 мм та становили 17,04±0,03 мм, 
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проте перевищували рівень 15 мм (параметр оцінки методу щодо позитивних 

проб). У пробах, які були модельовані антибіотиками групи тетрациклінів на 

рівні МДР діаметри зон затримки росту тестової культури навколо лункок із 

пробами перевищувли середні показники щодо даних, отриманих із стандартним 

розчином окситетрацикліну (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

в м'ясі птиці за показниками затримки росту тест-культури   

Bacillus cereus ATCC 11778, M ± m, мм, n=20 

Концентрація антибіотика 

в пробах 

Антибіотики тетрациклінової групи, мм 

окситетра-

циклін 
тетрациклін  

докси-

циклін 

хлортета-

циклін 

Негативний контроль  
Суцільний ріст тест-культури навколо лунок з 

дисками, просякнутими рідиною проб м’яса 

Стандартний розчин 

окситетрациклін 
18,0±0,05  

Проба з додаванням 

аналіту на рівні ½ МДР 
17,04±0,03 19,03±0,02* 18,04±0,03 18,03±0,03 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні МДР 
18,03±0,03 20,03±0,03* 19,03±0,03 19,03±0,03 

 

Примітка: * р ≤0,05 порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином окситетрациклін  

 

За дослідження яєць (жовтка), як показали результати випробувань, 

навколо лунок із їхніми пробами, вільними від антибіотиків, спостерігався 

суцільний ріст тестової культури (табл. 3.13).  

Встановлено, що навколо лунок із пробами яєць (жовтку), модельованими 

антибіотиками тетрациклінової групи на рівні ½ МДР, спостерігалися зони 

затримки росту культури Bacillus cereus ATCC 11778, що за величиною діаметра 

відповідала рівню позитивного контролю, за виключенням хлортетрацикліну, 

навколо проб з яким, діаметр зони інгібування росту тест-культури був меншим 

від діаметра зон затримки росту культури навколо лунки зі стандартом на 5,4 %.  
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Таблиця 3.13 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

в яйцях (жовтку) за показниками затримки росту тест-культури   

Bacillus cereus ATCC 11778, M ± m, мм, n=20 

Концентрація 

антибіотика в пробах 

Антибіотики тетрациклінової групи, мм 

Окситетра-

циклін 

Тетрацик-

лін 
Доксициклін 

Хлортетацик

лін 

Негативний контроль 
Суцільний ріст тест-культури навколо лунок з дисками, 

просякнутими яйцями (жовтками) 

Стандартний розчин 

окситетрациклін 
18,0±0,05  

Проба з додаванням 

аналіту на рівні ½ МДР 
18,03±0,02 18,01±0,01 19,03±0,02* 17,03±0,02 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні МДР 
19,01±0,01 20,03±0,02 20,01±0,01* 18,01±0,01 

Примітка: * р ≤0,05; порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином окситетрациклін  

 

Навколо лунок із диском просоченим яйцем (жовтком), модельованими 

антибіотиками окситетрацикліну, тетрацикліну і доксициліну на рівні МДР, зони 

затримки росту тест-культури були вищими, порівняно з даними контролю, на 

5,4‒10,1 %. Щодо проб модельованих хлортетрацикліном на рівні МДР, зони 

затримки росту культури Bacillus cereus ATCC 11778 за величиною діаметра не 

відрізнялися від значень позитивного контролю.  

Дослідження проб жиру на залишковий вміст антибіотиків 

тетрациклінової групи мають свої особливості, оскільки у цьому продукті  

рекомендовано визначати лише окситетрациклін та доксицилін. Результати 

досліджень показали, що навколо лунок із пробами жиру, вільного від 

антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тестової культури Bacillus cereus 

ATCC 11778. 

Навколо лунок із стандартними розчинами антибіотиків тетрациклінового 

ряду – окситетрацикліном (контроль), спостерігалася чітко окреслена зона 

затримки росту тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778, яка в середньому 

складала 17,02±0,05 мм (табл. 3.14).  
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Таблиця 3.14 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

у жирі за показниками затримки росту тест-культури   

Bacillus cereus ATCC 11778, M ± m, мм, n=20 

Концентрація 

антибіотика в пробах 

Антибіотики тетрациклінової групи, мм 

Окситетрациклін Доксициклін 

Негативний контроль 

Суцільний ріст тест-культури навколо лунок з 

дисками, просякнутими екстрагованою рідиною проб 

жиру 

Стандартний розчин 

окситетрациклін 
16,03±0,03 18,03±0,02 

Проба з додаванням аналіту 

на рівні ½ МДР 
17,03±0,03* 18,03±0,03 

Проба з додаванням аналіту 

на рівні МДР 
18,03±0,03* 19,03±0,03 

Примітка: * р ≤0,05; порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином окситетрациклін  

 

Щодо проб жиру, модельованого окситетрацикліном і доксициліном на 

рівні ½ МДР і МДР, навколо лунок діаметри зон затримки росту тест-культури 

Bacillus cereus ATCC 11778 були вищими від даних позитивного контролю від 

17,03±0,03 мм до 18,03±0,03 мм.  

За досліджень проб нирок встановлено, що навколо лунок із дисками 

просоченими рідиною, які вільні від антибіотиків, спостерігався суцільний ріст 

культури Bacillus cereus ATCC 11778. 

Навколо лунок із дисками просоченими рідиною нирок, модельованих 

антибіотиками тетрациклінової групи на рівні ½ МДР, зони затримки росту 

культури Bacillus cereus ATCC 11778 за величиною діаметрів перевищували такі 

параметри інгібування культури у позитивному контролі. За моделювання проб 

нирок тетрацикліновими препаратами на рівні МДР, зони затримки росту тест-

культури були вищими, порівняно з контролем, вірогідно на 14,3 %  (табл. 3.15). 
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Таблиця 3.15 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

у нирках за показниками затримки росту тест-культури   

Bacillus cereus ATCC 11778, M ± m, мм, n=20 

Концентрація антибіотика 

в пробах 

Антибіотики тетрациклінової групи, мм 

Окси 

тетраци-

клін 

Тетраци- 

клін 

Доксици-

клін 

Хлортета-

циклін 

Негативний контроль 

Суцільний ріст тест-культури навколо лунок з 

дисками, просякнутими екстрагованою рідиною проб 

нирок 

Стандартний розчин 

окситетрациклін 
19,05±0,03 19,05±0,03 19,03±0,03 19,01±0,01 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні ½ МДР 
20,05±0,03* 20,03±0,03* 20,03±0,03* 20,03±0,03* 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні МДР 
21,05±0,03* 21,03±0,03* 21,03±0,03* 21,01±0,01* 

Примітка: * р ≤0,05; порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином окситетрациклін.  

  

Як показали результати випробувань з виявлення залишкового вмісту 

означених антибіотиків у печінці, навколо лунок із її пробами, вільними від 

антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тестової культури 

Bacillus cereus ATCC 11778.  

Аналіз одержаних результатів досліджень проб печінки, модифікованих 

окситетрацикліном, тетрацикліном, доксициліном і хлортетрацикліном показали 

високу чутливість застосованої тест-культури до препаратів тетрациклінової 

групи, оскільки за модифікації проб означеними антибіотиками у концентрації 

на рівні ½ МДР, діаметри зон затримки росту тестової культури перевищували 

аналогічні показники контролю на 5,3 % і 10,0 % відповідно та були вищими, 

порівняно з даними позитивного контролю, за умови внесених антибіотиків у 

проби печінки на рівні МДР (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.16 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

у печінці за показниками затримки росту тест-культури   

Bacillus cereus ATCC 11778, M ± m, мм, n=20 

Концентрація 

антибіотика в пробах 

Антибіотики тетрациклінової групи, мм 

Окситетра-

циклін 
Тетрациклін 

Доксици-

клін 

Хлортета-

циклін 

Негативний контроль 
Суцільний ріст тест-культури навколо лунок з дисками, 

просякнутими екстрагованою рідиною проб печінки 

Стандартний розчин 

окситетрациклін 
18,03±0,03 19,05±0,03 18,01±0,01 18,05±0,03 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні ½ МДР 
19,03±0,03* 18,05±0,03 19,03±0,02* 19,05±0,03* 

Проба з додаванням 

аналіту на рівні МДР 
20,03±0,03* 20,05±0,03 20,04±0,03* 20,05±0,03* 

Примітка: * р ≤0,05; порівняно із величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок із стандартним розчином окситетрациклін  

 

Аналіз одержаних результатів досліджень проб печінки, модифікованих 

окситетрацикліном, тетрацикліном, доксициліном і хлортетрацикліном показали 

високу чутливість тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778  до препаратів 

тетрациклінової групи, оскільки за модифікації проб означеними антибіотиками 

у концентрації на рівні ½ МДР, діаметри зон затримки росту тестової культури 

перевищували аналогічні показники контролю на 5,5 % і 10,0 % відповідно були 

вищими, порівняно з даними позитивного контролю, за модифікації означеними 

антибіотиками проб печінки на рівні МДР. 

Таким чином, доведено, що для виявлення залишкового вмісту 

антибіотиків тетрациклінової групи у пробах м’яса, жиру, нирок, печінки, яєць 

(жовтку) і для тестування доцільно використовувати тест-культуру 

Bacillus cereus ATCC 11778, яка володіє високим рівнем чутливості до дії 

антибіотиків тетрациклінової групи та спроможна виявляти їхні залишки у 

продуктах птахівництва. Встановлено чутливість розроблених скринінгових 

мікробіологічних методик, яка становить: 
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– при визначенні залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи 

в м’ясі птиці, нирок – 50 мкг/кг; для яєць та яєчних продуктів – 100 мкг/кг; для 

жиру та печінки – 150 мкг/кг. 

Для виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у продуктах птахівництва для тестування використовували 

Kocuria rhizophila АТСС 9341, як високочутливу бактеріальну культуру до 

означених антибіотиків. 

У пробах продуктах птахівництва – м'ясі, жирі, печінці, нирках, яйцях 

(жовтку) модельованих антибіотиками групи макролідів та β-лактамів, 

антибіотичні препарати застосовували у кількостях, що відповідали рівням ½ 

МДР і МДР та мали відповідну концентрацію, виражену в мкг/см3, як показано 

в табл. 3.17. 

Таблиця 3.17 

Концентрація антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у 

модельованих пробах продуктах птахівництва 

Назва антибіотиків 

Концентрація антибіотиків (мкг/см3) на рівні: 

½ МДР МДР ½ МДР МДР 

м’ясо жир 

Ампіцилін 25,0±1,0 50,0±1,0 25,0±1,0 50,0±1,0 

Амоксицилін 25,0±1,0 50,0±1,0 25,0±1,0 50,0±1,0 

Клоксацилін 150,0±1,0 300,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

Дифлоксацин 150,0±1,0 300,0±1,0 200,0±1,0 400,0±1,0 

Оксацилін 150,0±1,0 300,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

Тилозин 50,0±1,0 100,0±1,0 50,0±1,0 100,0±1,0 

Лінкоміцин 50,0±1,0 100,0±1,0 25,0±1,0 50,0±1,0 

Тіамулін 50,0±1,0 100,0±1,0 50,0±1,0 100,0±1,0 
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Продовження табл. 3.17 

1 2 3 4 5 

Спіраміцин 100,0±1,0 200,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

Тілмікозин 38,0±1,0 75,0±1,0 38,0±1,0 75,0±1,0 

Еритроміцин 100,0±1,0 200,0±1,0 100,0±1,0 200,0±1,0 

 нирки печінка 

Ампіцилін 25,0±1,0 50,0±1,0 25,0±1,0 50,0±1,0 

Амоксицилін 25,0±1,0 50,0±1,0 25,0±1,0 50,0±1,0 

Клоксацилін 150,0±1,0 300,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

Дифлоксацин 300,0±1,0 600,0±1,0 950,0±1,0 1900,0±1,0 

Оксацилін 150,0±1,0 300,0±1,0 150,0±1,0 300,0±1,0 

Тилозин 50,0±1,0 100,0±1,0 50,0±1,0 100,0±1,0 

Лінкоміцин 750,0±1,0 1500,0±1,0 250,0±1,0 500,0±1,0 

Тіамулін - - 500,0±1,0 1000,0±1,0 

Спіраміцин - - 200,0±1,0 400,0±1,0 

Тілмікозин 125,0±1,0 250,0±1,0 500,0±1,0 1000,0±1,0 

Еритроміцин 100,0±1,0 200,0±1,0 100,0±1,0 200,0±1,0 

Яйця 

Тилозин 100,0±1,0 200,0±1,0 

Лінкоміцин 25,0±1,0 50,0±1,0 

Тіамулін 500,0±1,0 1000,0±1,0 

Еритроміцин 75,0±1,0 150,0±1,0 

 

Результати досліджень з вивчення характеру дії стандартних розчинів 

макролідів та β-лактамів на ріст бактерій Kocuria rhizophila АТСС 9341, показали 

інгібуючий вплив антибіотиків, оскільки навколо лунок із їхніми стандартами 

спостерігалися чітко окреслені зони затримки росту тестової культури. В 

залежності від антибіотика, діаметри зон затримки росту тест-культури 

коливалися в межах від 17,01±0,01 до 17,03±0,03 мм для кожного препарату 

зокрема, та в середньому складали 17,03±0,02 мм. 
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Дослідження показали, що навколо лунок із пробами продуктів 

птахівництва, вільних від антибіотиків, спостерігався суцільний ріст культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341.  

За результатами досліджень підтверджена придатність обраної тест-

культури Kocuria rhizophila АТСС 9341 до виявлення у пробах м'яса 

залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та β-лактамів, оскільки вона 

володіє високою чутливістю до дії таких препаратів. Про це свідчить величина 

діаметрів затримки росту бактерій навколо лунок із пробами м'яса, 

модифікованими антибіотиками на рівні ½ МДР, показники зон затримки росту, 

які утворилися не відрізнялися від аналогічних показників у позитивному 

контролі, що представлено в табл. 3.18.  

Таблиця 3.18 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у м'ясі птиці за показниками затримки росту тест-культури      

Kocuria rhizophila АТСС 9341, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин тилозин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні 

МДР 

Ампіцилін 

Суцільний ріст  

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

м'яса 

17,03±0,03 17,03±0,01 18,03±0,02 

Амоксицилін 17,03±0,03 17,03±0,02 18,03±0,02 

Клоксацилін 17,03±0,03 17,01±0,01 18,01±0,01 

Діфлоксацилін 17,03±0,02 17,03±0,03 18,01±0,01 

Оксацилін 17,03±0,02 17,03±0,03 18,03±0,03 

Тилозин 17,01±0,01 18,01±0,01* 20,01±0,01* 

Лінкоміцин 17,01±0,01 18,01±0,01* 20,01±0,01* 

Тіамулін      17,03±0,03   18,03±0,03*   20,03±0,03*  

Спіраміцин     17,03±0,03   18,01±0,01*     20,03±0,03*  

Тілмікозин 17,03±0,03   18,03±0,03* 20,03±0,03* 

Еритроміцин 17,03±0,02 18,03±0,02 18,03±0,02 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином тилозин.  



98 

Нами встановлено, що використовуючи для тестування культуру 

Kocuria rhizophila АТСС 9341, залишковий вміст антибіотиків амоксициліну, 

клоксациліну можна виявляти у пробах м’яса птиці, починаючи з концентрації 

від 25,0 мкг/см3, що відповідає встановленому ½ МДР, за своєю величиною 

діаметри зон інгібування відповідали показникам позитивного контролю, 

чутливість методу щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків у пробах 

м’яса становила тілмікозину – 38,0 мкг/см3; тилозину – 50,0 мкг/см3; лінкоміцину 

– 750 мкг/см3 і еритроміцину – 100,0 мкг/см3 і вищих. 

Слід зауважити, що за модифікації проб м’яса птиці антибіотиками рівні 

МДР, тест-культура Kocuria rhizophila АТСС 9341 проявляла підвищену 

чутливість до дії тилозину, лінкоміцину, тілмікозину, оскільки навколо таких 

лунок із рідиною таких проб величина діаметрів зон інгібування росту бактерій 

перевищувала вірогідно на 13,1  % показники позитивного контролю із вмістом 

стандартних антибіотиків.  

За проведення випробувань з виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

у пташиному жирі за використання Kocuria rhizophila АТСС 9341 було виявлено 

суцільний ріст тест-культури навколо лунок із екстрагованими пробами жиру, 

вільними від антибіотиків.   

За попередніми результатами досліджень з вивчення характеру дії 

стандартних розчинів груп макролідів та β-лактамів на ріст 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 встановлено середній діаметр зони затримки 

росту тест-культури на рівні 17,03±0,03 мм. 

За проведення випробувань з виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

групи макролідів та β-лактамів у пробах модифікованого ними жиру птиці на 

рівні ½ МДР, одержані величини діаметрів зон затримки росту тест-культури 

відповідали показникам позитивного контролю, що свідчило про можливість 

виявлення тест-культурою залишкового вмісту антибіотиків у пробах жиру, 

починаючи з найменших їхніх концентрацій, зокрема: ампіциліну і амоксициліну 

на рівні 25,0 мкг/см3; клоксациліну, дифлоксациліну і оксациліну – 150,0 мкг/см3; 
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тилозину, лінкоміцину, тілмікозину – 50,0 мкг/см3 та еритроміцину – на рівні 

100,0 мкг/см3 і вищих (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у жирі за показниками затримки росту тест-культури      

Kocuria rhizophila АТСС 9341, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

тилозин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Ампіцилін 

Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

жиру 

17,03±0,03 18,05±0,03* 20,08±0,04* 

Амоксицилін 17,05±0,03 18,05±0,03* 20,05±0,03* 

Клоксацилін 17,03±0,03 17,03±0,03 18,05±0,03 

Дифлоксацин 17,05±0,03 17,03±0,05 18,03±0,03 

Оксацилін 17,03±0,03 17,03±0,05 18,03±0,03 

Тилозин 17,03±0,03 18,05±0,03* 19,03±0,03* 

Лінкоміцин 17,03±0,03   18,05±0,03* 19,06±0,05* 

Тіамулін 17,03±0,03   18,03±0,05* 20,03±0,03* 

Спіраміцин 17,03±0,03   18,05±0,03* 20,05±0,03* 

Тілмікозин 17,05±0,03   18,05±0,03* 20,08±0,04* 

Еритроміцин 17,03±0,03   18,03±0,02* 20,05±0,03* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином тилозин  

 

Для проведення досліджень з виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

груп макролідів та β-лактамів у пробах нирок птиці за використання 

Kocuria rhizophila АТСС 9341, попередньо був визначений середній діаметр зони 

затримки росту тест-культури навколо лунок із стандартом маркером групи на 

рівні 18,03±0,03 мм. 
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Нами встановлено, що навколо лунок із екстрактами проб нирок, вільних 

від антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тест-культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 (табл. 3.20). 

 

Таблиця 3.20 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у нирках за показниками затримки росту тест-культури      

Kocuria rhizophila АТСС 9341, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

тилозин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Ампіцилін 

 

Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби 

нирок 

18,05±0,03 20,05±0,03*  21,05±0,03* 

Амоксицилін 18,03±0,03 20,05±0,03*  21,01±0,01* 

Клоксацилін 18,05±0,03 18,01±0,01 19,03±0,03 

Діфлоксацилін 18,03±0,03 18,01±0,01 19,03±0,03 

Оксацилін 18,03±0,03 17,03±0,03 18,05±0,03 

Тилозин 18,05±0,03 20,05±0,03* 21,08±0,04* 

Лінкоміцин 18,03±0,03 18,03±0,03 20,05±0,03 

Тілмікозин 18,08±0,04 18,05±0,03 20,05±0,03 

Еритроміцин 18,03±0,03 20,03±0,03* 22,03±0,03* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином тилозин  

 

Визначення антибіотиків групи макролідів і β-лактамів у модифікованих 

нами проб нирок на рівні ½ МДР показало високу чутливість культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 до дії препаратів цих груп, оскільки, навіть їхні 

низькі концентрації бактерицидно діяли на тест-культуру, що було підтверджено 

величинами діаметрів зон затримки росту тестових бактерій, які відповідали 

аналогічним показникам у позитивному контролі, а інколи були вищими. 
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Одержані дані підтверджують високу чутливість обраної тест-культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 для проведення випробувань з виявлення 

залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у пробах нирок 

птиці. Нами було встановлено, що за використання тест-культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 можна виявляти залишковий вміст антибіотиків 

групи макролідів та β-лактамів у найменших концентраціях, зокрема: ампіциліну 

і амоксициліну – на рівні 25,0 мкг/см3; тилозину – 50,0 мкг/см3; еритроміцину – 

100,0 мкг/см3; тілмікозину – 125 мкг/см3; клоксациліну і оксациліну – 150,0 

мкг/см3; дифлоксацину – 300,0 мкг/см3 та лінкоміцину на рівні 750,0 мкг/см3 та 

вищих. 

Результати дослідження нирок із модифікованими рідиною антибіотикана 

рівні МДР, коли група макролідів та β-лактамів, продемонстрували діаметри зон 

затримки росту, які перевищувала показники позитивного контролю вірогідно 

від 3,6 до 13,1 % (≤0,05). Виражена чутливість тест-культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 була виявлена до дії еритроміцину, коли за 

модифікації ним проб нирок на рівні МДР, діаметр затримки росту тестової 

культури перевищував показники позитивного контролю вірогідно на 22,0 % . 

Для проведення досліджень з виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

груп макролідів та β-лактамів у пробах печінки від птиці з використанням тест-

культури Kocuria rhizophila АТСС 9341, було встановлено, що навколо лунок із 

екстрагованими пробами продукту, вільними від антибіотиків, спостерігався 

суцільний ріст тест-культури.  

Дослідження модифікованих антибіотиками групи макролідів і β-лактамів 

на рівні ½ МДР проб печінки від птахів показало, що використання 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 для тестування залишкового вмісту означених 

антибіотиків підтвердило високу чутливість культури, оскільки одержані 

величини діаметрів зон затримки росту були на рівні показників позитивного 

контролю або вищими (табл. 3.21). 

 

 



102 

Таблиця 3.21 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у печінці за показниками затримки росту тест-культури      

Kocuria rhizophila АТСС 9341, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

 Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

тилозин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Ампіцилін 

Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби 

печінки 

17,08±0,04 19,05±0,03* 20,05±0,03* 

Амоксицилін 17,03±0,03 17,01±0,01 18,03±0,03 

Клоксацилін 17,03±0,03 17,03±0,03 18,03±0,03 

Дифлоксацин 17,03±0,03 17,03±0,03 18,03±0,03 

Оксацилін 17,03±0,03 17,03±0,03 18,05±0,03 

Тилозин 17,05±0,03 18,05±0,03* 19,03±0,03* 

Лінкоміцин 17,03±0,03   18,03±0,03* 22,1±0,05* 

Тіамулін 17,05±0,03   18,08±0,04* 20,08±0,04* 

Спіраміцин 17,03±0,03   18,05±0,03* 20,05±0,03* 

Тілмікозин 17,03±0,03   18,03±0,03* 20,05±0,03* 

Еритроміцин 17,03±0,03   18,1±0,05* 20,1±0,05* 

Примітка. * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином тилозин  

 

Одержані результати досліджень свідчили, що антибіотиків групи 

макролідів і β-лактамів за їхньої наявності у пробах печінки у найменших 

концентраціях, зокрема: ампіциліну і амоксициліну на рівні 25,0 мкг/см3; 

тилозину – 50,0 мкг/см3; еритроміцину – 100,0 мкг/см3; клоксациліну і 

оксациліну – 150,0 мкг/см3; спіраміцину – 200,0 мкг/см3; лінкоміцину – 250,0 

мкг/см3; тіамуліну і тілмікозину – 500,0 мкг/см3 та дифлоксацину – на рівні 950,0 

мкг/см3 і вищих, можуть бути виявлені розробленими мікробіологічними 

методиками. 

Виявлено, що за досліджень величин діаметрів зон затримки росту, у 

модифікованих цими ж антибіотиками, пробах печінки на рівні МДР, результати 

перевищували показники позитивного контролю від 8,5% до 21,0 % вірогідно, 

що свідчило про високу чутливість використаної культури 
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Kocuria rhizophila АТСС 9341 в якості тестової для визначення залишкового 

вмісту антибіотиків групи макролідів і β-лактамів. 

За дослідження яєць (жовтка), за одержаними результатами випробувань 

встановлено, що навколо лунок із їх екстрагованими пробами, вільними від 

антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тестової культури 

Kocuria rhizophila АТСС 9341 (табл. 3.22). 

Таблиця 3.22 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи макролідів та                     

β-лактамів у яйцях (жовтку) за показниками затримки росту тест-

культури Kocuria rhizophila АТСС 9341, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

тилозин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Еритроміцин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби 

яєць (жовтку) 

17,4±0,04 

18,01±0,01* 20,03±0,03* 

Лінкоміцин 18,03±0,02* 20,03±0,03* 

Тіамулін 18,03±0,02* 20,03±0,03* 

Тилозин 18,03±0,02* 20,03±0,02* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином тилозин. 

 

За результатами проведених досліджень проб яєць (жовтка), 

модифікованих антибіотиками групи макролідів і β-лактамів на рівні ½ МДР, 

виявлено високу чутливість культури Kocuria rhizophila АТСС 9341 для 

тестування залишкового вмісту означених антибіотиків, оскільки одержані 

величини діаметрів зон затримки росту були на рівні показників позитивного 

контролю або вищими. Нами підтверджена можливість виявлення антибіотиків 

групи макролідів і β-лактамів за їхньої наявності у пробах яєць (жовтку) у 
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найменших концентраціях, зокрема: лінкоміцину – на рівні 25,0; тилозину – 50,0; 

еритроміцину – 100,0; тіамуліну – на рівні 500,0 мкг/см3 і вищих.  

За досліджень з виявлення залишків таких антибіотиків у пробах яєць 

(жовтку), модифікованих антибіотиками на рівні МДР, показники діаметрів 

росту тестової культури були вищими вірогідно на 13,0 %, порівняно з даними 

позитивного контролю.  

Встановлено, що для виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи 

макролідів та β-лактамів у пробах м’яса, жиру, нирок, печінки, яєць (жовтку) для 

тестування доцільно використовувати культуру Kocuria rhizophila АТСС 9341, 

яка володіє високим рівнем чутливості до дії антибіотиків групи макролідів та β-

лактамів та спроможна виявляти їхній залишковий вміст у продуктах 

птахівництва, чутливість розроблених скринінгових мікробіологічних методів 

становить: 

у пробах м'яса амоксициліну, клоксациліну, починаючи з концентрації 25,0 

мкг/см3 і вищих, діфлоксациліну і оксациліну – 150,0 мкг/см3 і вищих; у пробах 

жиру – ампіциліну і амоксициліну на рівні 25,0 мкг/см3; клоксациліну, 

дифлоксациліну і оксациліну – 150,0 мкг/см3; тилозину, лінкоміцину, 

тілмікозину – 50,0 мкг/см3; еритроміцину – на рівні 100,0 мкг/см3 і вищих; 

у пробах нирок – ампіциліну і амоксициліну за вмісту на рівні 25,0 мкг/см3; 

тилозину – 50,0 мкг/см3; еритроміцину – 100,0 мкг/см3; тілмікозину – 125 

мкг/см3; клоксациліну і оксациліну – 150,0 мкг/см3; дифлоксацину – 300,0 

мкг/см3 та лінкоміцину на рівні 750,0 мкг/см3 і вищих;  

у пробах печінки – ампіциліну і амоксициліну на рівні 25,0 мкг/см3; 

тилозину – 50,0 мкг/см3; еритроміцину – 100,0 мкг/см3; клоксациліну і 

оксациліну – 150,0 мкг/см3; спіраміцину – 200,0 мкг/см3; лінкоміцину – 250,0 

мкг/см3; тіамуліну і тілмікозину – 500,0 мкг/см3 та дифлоксацину – на рівні 950,0 

мкг/см3 мкг/см3 і вищих;  

у пробах яєць (жовтку) – лінкоміцину – на рівні 25,0 мкг/см3; тилозину – 

50,0 мкг/см3; еритроміцину – 100,0 мкг/см3; тіамуліну – на рівні 500,0 мкг/см3 і 

вищих. 
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Щодо проведення досліджень з визначення чутливості методу із 

використанням тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633 до групи 

аміноглікозидів пріоритетними були наступні напрямки: визначення діаметрів 

зон затримки росту означеної тест-культури у лунках із стандартами 

антибіотиків; із пробами продуктів птахівництва, модельованих антибіотиками 

групи аміноглікозидів у концентраціях на рівні ½ МДР та МДР, представлених в 

табл. 3.23, та аналогічними пробами.  

Таблиця 3.23 

Концентрація антибіотиків групи аміноглікозидів в модельованих 

пробах продуктів птахівництва 

Назва антибіотиків 

Концентрація антибіотиків (мкг/см3) за модифікації 

проб продуктів на рівні: 

½ МДР МДР ½ МДР МДР 

М’ясо Жир 

парамоміцин 250,0±1,0 500±1 - - 

дигідрострептоміцин 50±1 100±1 300±1 600±1 

канаміцин 50±1 100±1 50±1 100±1 

неоміцин 500±1 1000±1 500±1 1000±1 

 Печінка Нирки 

парамоміцин 750±1 1500±1 750±1 1500±1 

дигідрострептоміцин 300±1 600±1 500±1 1000±1 

канаміцин 300±1 600±1 1250±1 2500±1 

неоміцин 500±1 1000±1 2500±1 5000±1 

 Яйця  

неоміцин 250±1 500±1 

 

Одержані результати досліджень показали, що навколо лунок із 

стандартом антибіотика дигідрострептоміцин, який використовували у якості 

«маркера» (позитивного контролю) групи спостерігалися чітко окреслені зони 

затримки росту тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633, що в середньому 

складало від 17,03±0,03 до 19,01±0,01 мм.  

Дослідження показали, що навколо лунок із пробами м’яса, вільного від 

антибіотиків, спостерігався суцільний ріст тестової культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633 (табл. 3.24).  
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Таблиця 3.24 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи  

аміноглікозидів у м'ясі за показниками затримки росту тест-

культури Bacillus subtilis ATCC 6633, M ± m, мм, n=20 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином дигідрострептоміцин  

 

Навколо усіх лунок із пробами м’яса, модельованими антибіотиками групи 

аміноглікозидів на рівні ½ МДР і МДР, спостерігалися чіткі репрезентативні 

зони затримки росту тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633. Вміст у пробах 

канаміцину та дигідрострептоміцину на рівні ½ від встановленого МДР викликає 

утворення зон затримки росту тест-культури, які за діаметром затримки росту 

культури, були аналогічними за наявністю, які утворювалися навколо лунок із 

стандартним розчином дигідрострептоміцину. Залишковий вміст у пробах 

дигідрострептоміцину викликав утворення зон затримки росту, 

Bacillus subtilis ATCC 6633 меншими діаметром у 1 мм порівнянні із зонами 

навколо стандарту антибіотика на та становили 17,03±0,03 мм, проте 

перевищували рівень 15 мм (параметр оцінки методу щодо позитивних проб). У 

пробах, які були модельовані антибіотиками групи аміноглікозидів на рівні МДР, 

діаметри зон затримки росту тестової культури навколо лунок із пробами 

перевищували середні показники щодо даних, отриманих із стандартним 

розчином дигідрострептоміцину.  

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

дигідростреп-

томіцин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні  МДР 

Парамоміцин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб м'яса  

19,01±0,01 18,01±0,01 20,03±0,02 

Дігідро- 

стрептоміцин 
17,03±0,03 18,01±0,02* 20,01±0,01* 

Канаміцин 17,03±0,03 17,01±0,01 18,03±0,03 

Неоміцин 18,03±0,03 18,05±0,03 19,03±0,02 
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Щодо досліджень проб жиру птиці на залишковий вміст антибіотиків 

групи аміноглікозидів було виявлено суцільний ріст тестової культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633 навколо лунок із екстрагованими пробами жиру, 

вільними від антибіотиків, що підтверджувало відсутність у пробі інгібуючих 

речовин. 

За результатами дії на Bacillus subtilis ATCC 6633 стандартних розчинів 

антибіотиків групи аміноглікозидів був визначений середній діаметр зони 

затримки росту тест-культури на рівні 17,04±0,03 мм (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи  

аміноглікозидів у жирі за показниками затримки росту тест-культури      

Bacillus subtilis ATCC 6633, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

дигідростреп-

томіцин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Дигідростреп

томіцин 

Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

жиру 

17,03±0,03 18,08±0,04* 20,01±0,05* 

Канаміцин 17,03±0,03 17,03±0,03 18,03±0,03 

Неоміцин 17,05±0,03 18,08±0,04* 19,1±0,05* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином дигідрострептоміцин. 

 

Результати досліджень проб жиру, модифікованих антибіотиками групи 

аміноглікозидів на рівні МДР, засвідчили чутливість культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633 для тестування їхнього залишкового вмісту у 

продуктах птахівництва, оскільки величина діаметрів зон затримки росту тест-

культури відповідала показникам позитивного контролю. Тому, культура 

Bacillus subtilis ATCC 6633 є перспективною для тестування антибіотиків групи 

аміноглікозидів за їхньої присутності у пробах жиру з найменшими 
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концентраціями дигідрострептоміцину – на рівні 600,0 мкг/см3; канаміцину – 

100,0 мкг/см3 та неоміцину – на рівні 1000,0 мкг/см3.  

За випробування нирок, у їхніх пробах, вільних від антибіотиків, навколо 

лунок з екстрагованими пробами спостерігався суцільний ріст тест-культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633. 

Встановлено, що для групи аміноглікозидів у нирках позитивний контроль 

складали середні показники діаметру інгібування тест-культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633 від 18,03±0,05 до 18,1±0,05 мм  (табл. 3.26). 

 

Таблиця 3.26 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи  

аміноглікозидів у нирках за показниками затримки росту тест-

культури Bacillus subtilis ATCC 6633, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

дигідро-

стрептоміцин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні 

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні 

МДР 

Парамоміцин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок 

з дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

нирок 

18,03±0,05 19,05±0,03* 22,1±0,05* 

Дигідростреп

томіцин 
18,05±0,03 18,05±0,03 20,1±0,05 

Канаміцин 18,1±0,05 17,05±0,03 18,1±0,05 

Неоміцин 18,05±0,04 18,05±0,03 19,05±0,03 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином дигідрострептоміцин  

 

За проведення випробувань проб нирок, модифікованих антибіотиками 

групи аміноглікозидів на рівні ½ МДР, виявлена висока чутливість культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633 до означених антибіотиків, оскільки показники 

діаметрів зон затримання росту тестових мікроорганізмів за дії на них 

парамоміцину, дигідрострептоміцину і неоміцину відповідали показникам 

позитивного контролю. Антибіотик канаміцин у концентрації на рівні МДР 
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модифікованих ним пробах нирок проявляв бактерицидну дію на тест-культуру. 

Bacillus subtilis ATCC 6633 утворювала репрезентативні для оцінювання зони 

затримки росту, оскільки реагувала на найменші концентрації 

дигідрострептоміцину – на рівні 500,0 мкг/см3; парамоміцину – 750,0 мкг/см3 та 

неоміцину – на рівні 2500,0 мкг/см3. Встановлено, що тест-культура 

Bacillus subtilis ATCC 6633 спроможна виявляти залишковий вміст антибіотику 

канаміцину за його концентрації у пробах нирок на рівні 1250,0 мкг/см3 і вищих.  

Результати досліджень проб печінки, вільних від антибіотиків, за їх 

випробування з тест-культурою Bacillus subtilis ATCC 6633, показали наявність 

суцільного росту тестової культури (табл. 3.27).  

Таблиця 3.27 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи  

аміноглікозидів у печінці за показниками затримки росту тест-

культури Bacillus subtilis ATCC 6633, M ± m, мм, n=20 

Примітка. * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином дигідрострептоміцин  

 

Для аналізу одержаних результатів випробувань був визначений середній 

показник діаметрів затримки росту тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633 за 

дії стандартного розчину дигідрострептоміцину, який складав в середньому 

17,04±0,03 мм. 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

дигідростреп-

томіцин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Парамоміцин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок з 

дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

печінки 

17,05±0,03 19,08±0,04* 20,03±0,03* 

Дигідростреп

томіцин 
17,03±0,03 18,05±0,03* 20,05±0,03* 

Канаміцин 17,03±0,03 17,01±0,01 18,03±0,03 

Неоміцин 17,05±0,03 18,03±0,03* 19,05±0,03* 
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Використання тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633 для дослідження 

модифікованих антибіотиками групи аміноглікозидів, проб печінки на рівні 

МДР, засвідчувало її чутливість до дії означених антибіотиків. Починаючи із 

найменших концентрацій, зокрема для парамоміцину – на рівні 1500,0 мкг/см3; 

дигідрострептоміцину – 1000,0 мкг/см3; канаміцину – 2500,0 мкг/см3 та 

неоміцину на рівні 5000,0 мкг/см3 і вищих. 

За дослідження яєць (жовтка), як показали результати випробувань, 

навколо лунок із їхніми пробами, вільними від антибіотиків, спостерігався 

суцільний ріст тестової культури (табл. 3.28).  

Таблиця 3.28 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи  

Аміноглікозидів у яйцях (жовтку) за показниками затримки росту 

тест-культури Bacillus subtilis ATCC 6633, M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотика 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандарт-

ний розчин 

дигідростреп

томіцин 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Неоміцин 

Суцільний ріст тест-

культури навколо 

лунок з дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби яєць 

18,00±0,05 18,04±0,03 20,04±0,03 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином дигідрострептоміцин  

 

Навколо лунок із пробами яєць, модельованими антибіотиками групи 

аміноглікозидів на рівні ½ МДР, спостерігалися зони затримки росту культури 

Bacillus subtilis ATCC 6633, що за величиною діаметра відповідала рівню 

позитивному контролю. Навколо лунок із пробами яєць (жовтка), 

модельованими антибіотиками неоміцину на рівні МДР, зони затримки росту 

тест-культури були вищими, порівняно з даними контролю і встановленим 

18,00±0,05мм.  
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Встановлено, що застосування Bacillus subtilis ATCC 6633 в якості тестової 

культури дає можливість виявляти залишковий вміст антибіотика неоміцину у 

пробах яєць (жовтку) в найменшій його концентрації на рівні 250,0 мкг/см3 і 

вищій, оскільки уже у такій концентрації антибіотик проявляє бактерицидну дію 

на тест-культуру.  

Таким чином, підтверджено, що для проведення випробувань з виявлення 

залишкового вмісту антибіотиків групи аміноглікозидів у пробах продуктів 

птахівництва доцільно використовувати культуру Bacillus subtilis ATCC 6633, 

яка володіє високою чутливістю до аміноглікозидів та має здатність виявляти 

залишковий вміст означених антибіотиків у пробах продуктах птахівництва у 

низьких концентраціях, так чутливість розробленої методики для проб м'яса 

становить: паромоміцину – на рівні 500,0 мкг/см3; дигідрострептоміцину і 

канаміцину – 100,0 мкг/см3; неоміцину – на рівні 1000,0 мкг/см3; 

у пробах жиру птиці, починаючи з найменших концентрацій 

дигідрострептоміцину – на рівні 600,0 мкг/см3; канаміцину – 100,0 мкг/см3 та 

неоміцину – на рівні 1000,0 мкг/см3; 

у пробах нирок, починаючи з найменшими концентрацій 

дигідрострептоміцину – на рівні 500,0 мкг/см3; парамоміцину – 750,0 мкг/см3 та 

неоміцину – на рівні 2500,0 мкг/см3, а залишкового вмісту канаміцину можна 

виявити за його концентрації у пробах нирок на рівні 1250,0 мкг/см3 і вищих; 

у пробах печінки тест-культура Bacillus subtilis ATCC 6633 уловлює 

антибіотики групи аміноглікозидів, починаючи із найменших концентрацій 

парамоміцину – на рівні 1500,0 мкг/см3; дигідрострептоміцину – 1000,0 мкг/см3; 

канаміцину – 2500,0 мкг/см3 та неоміцину – 5000,0 мкг/см3; 

Чутливість методики щодо проб яєць (жовтку) – для неоміцин, складає 

250,0 мкг/см3.  

Для проведення випробувань з визначення залишкового вмісту 

антибіотиків групи хінолонів у пробах продуктів птахівництва – м'ясі, печінці, 

нирках, їхнє моделювання антибіотичними препаратами проводили у кількостях, 

що відповідали рівням ½ МДР і МДР. 
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Для проведення досліджень на виявлення залишкового вмісту хінолонів 

нами була підібрана культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473), яка 

проявляла високу чутливість до означеної групи антибіотиків (табл. 3.29). 

Таблиця 3.29 

Концентрація антибіотиків групи хінолонів у модельованих пробах 

продуктах птахівництва 

Назва 

антибіотиків 

Концентрація антибіотиків (мкг/см3) за модифікації на 

проб на рівні: 

МДР ½ МДР 

М’ясо 

Данофлоксацин 200±1 100±1 

Діфлоксацин 300±1 150±1 

Енрофлоксацин 100±1 50±1 

Флюмеквін 400±1 200±1 

Оксолінова 

кислота 

100±1 50±1 

Печінка 

Данофлоксацин 400±1 200±1 

Діфлоксацин 1900±1 950±1 

Енрофлоксацин 200±1 100±1 

Флюмеквін 800±1 400±1 

Оксолінова 

кислота 

150±1 75±1 

Нирки 

Данофлоксацин 400±1 200±1 

Діфлоксацин 600±1 300±1 

Енрофлоксацин 300±1 150±1 

Флюмеквін 1000±1 500±1 

Оксолінова 

кислота 

150±1 75±1 

 

Для проведення досліджень на виявлення залишкового вмісту хінолонів 

нами була підібрана культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473), яка 

проявляла високу чутливість до означеної групи антибіотиків.  

Одержані результати досліджень показали, що середні показники 

діаметрів затримки росту тестової культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 

29473) за дії на неї стандартного розчину флюмеквіну на кожного із 

контрольованих антибіотиків групи хінолонів. Зокрема за дії на тест-культуру 
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Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) данофлоксацину середній показник 

величин діаметру зон затримки росту складав 17,01±0,01 мм; діфлоксацину – 

19,01±0,01; енрофлоксацину – 17,03±0,03 мм; флювекміну – 16,03±0,03 мм та 

оксолінової кислоти – 18,01±0,03 мм. Одержані дані були використані у якості 

показників позитивного контролю флюмеквіну. 

За випробувань проб м'яса, вільних від антибіотиків, навколо лунок з 

їхніми екстрагованими пробами спостерігався суцільний ріст тест-культури 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473).  

Тест-культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) за дослідження 

проб м'яса модифікованих антибіотиками групи хінолонів, на рівні ½ МДР, 

проявляла її чутливість до дії кожного із контрольованих антибіотиків, 

залишковий вміст якого був наявний у пробах м'яса (табл. 3.30). 

Таблиця 3.30 

Виявлення залишкового умісту антибіотиків групи хінолонів у м'ясі 

за показниками затримки росту тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (АТСС 29473), M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

флюмеквін 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Данофлоксацин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок 

з дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби 

м’яса 

17,01±0,01 18,01±0,01* 20,01±0,01* 

Діфлоксацин 19,01±0,01 18,01±0,01 20,01±0,01 

Енрофлоксацин 17,03±0,03 17,03±0,01 18,03±0,03 

Флюмеквін 16,03±0,03 17,03±0,02* 18,03±0,02* 

Оксолінова  

кислота 
18,01±0,03 19,03±0,03* 20,03±0,03* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином флюмеквін 

 

За порівняльними результатами показників середніх величин діаметрів зон 

затримки росту у позитивних контролях із аналогічними показниками проб 
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м'яса, модифікованих означеними антибіотиками, засвідчена спроможність 

тестової культури до виявлення у цьому продукті залишкового вмісту хінолінів, 

починаючи із їхніх найменших концентрацій, зокрема: данофлокскацину – на 

рівні 200,0 мкг/см3; діфлоксацину – 300,0 мкг/см3; флюмеквіну – 400,0 мкг/см3; 

енрофлоксацину та залишкового вмісту оксолінової кислоти – на рівні 100,0 

мкг/см3. 

Використання тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) для 

дослідження проб м'яса модифікованих антибіотиками групи хінолонів, на рівні 

МДР, засвідчувало її надвисоку чутливість до дії данофлоксацину і оксолінової 

кислоти у таких концентраціях, що підтверджено величиною діаметрів зон 

затримки росту тестової культури, які були вищими вірогідно на 11,6 %, 

порівняно із зонами позитивного контролю. 

Результати досліджень проб печінки, вільних від антибіотиків, 

засвідчували суцільний ріст тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 

(АТСС 29473) навколо лунок з їхніми екстрагованими пробами (табл. 3.31). 

Таблиця 3.31 

Виявлення залишкового умісту антибіотиків групи хінолонів у 

печінці за показниками затримки росту тест-культури Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (АТСС 29473), M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

флюмеквін 

Проба з 

додаванням 

аналіту на рівні 

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Данофлоксацин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок 

з дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проби 

печінки 

19,01±0,01 18,01±0,01 20,03±0,03 

Діфлоксацин 17,03±0,03 18,01±0,01* 19,03±0,03* 

Енрофлоксацин 16,01±0,01 17,04±0,03* 18,01±0,01* 

Флюмеквін 17,04±0,03 17,03±0,03 18,03±0,02 

Оксолінова к-та 17,04±0,03 17,04±0,03 18,03±0,02 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином флюмеквін  
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За проведення випробувань проб печінки, модифікованих антибіотиками 

групи хінолонів на рівні ½ МДР, виявлена висока чутливість культури 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) до означених антибіотиків, оскільки 

показники діаметрів зон затримання росту тестових мікроорганізмів за дії на них 

данофлоксацину, діфлоксацину, енрофлоксацину і флюмеквіну відповідали 

діаметрам затримки росту культури, утворених навколо позитивного контролю. 

Оксолінова кислота, внесена у проби печінки на рівні МДР, бактерицидно 

діяла на тест-культуру. Застосування культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 

(АТСС 29473) хінолонів у пробах печінки дає змогу виявляти найменші 

концентрації данофлоксацину – на рівні 200,0 мкг/см3; діфлоксацину – 950,0 

мкг/см3; енрофлоксацину – 100,0 мкг/см3; флюмеквіну – 400,0 мкг/см3 та 

оксолінової кислоти – на рівні 150,0 мкг/см3.  

Дослідження проб нирок, вільних від антибіотиків, за використання 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) показали суцільний ріст тестової 

культури навколо лунок із їхніми пробами (табл. 3.32).  

Таблиця 3.32 

Виявлення залишкового умісту антибіотиків групи хінолонів у 

нирках за показниками затримки росту тест-культури Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (АТСС 29473), M ± m, мм, n=20 

Назва 

антибіотиків 

Діаметри зон затримки росту, мм 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

флюмеквін 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні ½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні МДР 

Данофлоксацин Суцільний ріст 

тест-культури 

навколо лунок 

з дисками, 

просякнутими 

екстрагованою 

рідиною проб 

нирок 

18,05±0,03 18,04±0,02 20,04±0,02 

Діфлоксацин 17,03±0,03 18,03±0,02* 20,03±0,03* 

Енрофлоксацин 18,03±0,02 18,04±0,03 20,03±0,03 

Флюмеквін 17,03±0,03 18,01±0,01* 20,01±0,01* 

Оксолінова  

к-та 
18,03±0,02 18,04±0,02 20,03±0,03 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином флюмеквін 
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За проведення досліджень проб нирок, модифікованих антибіотиками 

групи хінолонів на рівні ½ МДР, використана тестова культура виявилася 

високочутливою до дії означених антибіотиків, оскільки величини діаметрів зон 

затримки росту Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) були вищими за 

показники позитивного контролю. Одержані дані підтверджують 

перспективність вибраної тест-культури, оскільки за її допомогою можна 

виявляти залишки антибіотиків у пробах нирок за найнижчих концентрацій 

данофлоксацину – на рівні 200,0; діфлоксацину – 300,0 мкг/см3; енрофлоксацину 

– 150,0 мкг/см3; флюмеквіну – 500,0 мкг/см3 та залишковий вміст оксолінової 

кислоти – на рівні 75,0 мкг/см3. 

Встановлено, що за використання тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 

13282 (АТСС 29473) і присутності залишкового вмісту антибіотиків групи 

хінолінів, їх можна виявляти у найнижчих концентраціях у пробах м'яса: 

данофлокскацину – на рівні 200,0 мкг/см3; діфлоксацину – 300,0 мкг/см3; 

флюмеквіну – 400,0 мкг/см3; енрофлоксацину та залишкового вмісту оксолінової 

кислоти – на рівні 100,0 мкг/см3;  

у пробах печінки: данофлоксацину – на рівні 200,0; діфлоксацину – 950,0; 

енрофлоксацину – 100,0 мкг/см3; флюмеквіну – 400,0 мкг/см3 та оксолінової 

кислоти – на рівні 150,0 мкг/см3 ;  

у пробах нирок: данофлоксацину – на рівні 200,0 мкг/см3; діфлоксацину – 

950,0 мкг/см3; енрофлоксацину – 100,0 мкг/см3; флюмеквіну – 400,0 мкг/см3 та 

оксолінової кислоти – на рівні 150,0 мкг/см3. 

За результатами досліджень встановлено, що чутливість методу для групи 

бацитрацинів відповідає встановленим максимально допустимим рівням, що 

визначені в наказі Міністерства охорони здоров'я України «Параметрів 

безпечності м'яса птиці» від 06.08.2013 року № 695 для продуктів птахівництва. 

Так, в ході проведених досліджень встановлено, що навколо луночок із 

внесеним позитивним контролем цинкбацитрацину спостерігаються чітко 

окреслені, чисті від росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240 зони 

інгібування, які коливалися в межах від 18,03 ± 0,03 мм до 18,08 ± 0,04 мм.  
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У пробах продуктах птахівництва, в які було внесено бацитрацин, навколо 

дисків, просочених рідиною проби, спостерігали чітко окреслені зони затримки 

росту тест-культури Micrococcus flavus АТСС 10240. Результати щодо діаметрів 

зон інгібування для різних видів проб наведені в табл. 3.33 –3.35. 

Таблиця 3.33 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів у 

м'ясі за показниками затримки росту тест-культури 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, M ± m, мм, n=20 

М'ясо  

Концентрація бацитрацину в пробах 

Негативний контроль 

Стандартний 

розчин 

цинкбацитрацину 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні  

1 МДР 

Куряче Відсутні зони 

затримки росту тест-

культури навколо 

дисків, просякнутими 

рідиною проби 

18,03±0,05 18,075±0,04 19,05±0,03 

Качине 18,05±0,03 18,1±0,05 19,08±0,04 

Індиче 
18,08±0,04 18,1±0,05 19,08±0,04 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином цинкбацитрацин 

Таблиця 3.34 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів у 

печінку за показниками затримки росту тест-культури 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, M ± m, мм, n=20 

Печінка 

 

Концентрація бацитрацину в пробах 

Негативний контроль 

Стандартний 

розчин 

цинкбацитрацину 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні 

1 МДР 

Куряче Відсутні зони 

затримки росту тест-

культури навколо 

дисків, просякнутими 

рідиною проби 

18,05±0,03 19,05±0,03* 21,03±0,03* 

Качине 18,03±0,03 19,03±0,03* 21,05±0,03* 

Індиче 18,05±0,03 19,08±0,04* 21,05±0,03* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином цинкбацитрацин  
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При додаванні у проби печінки (куряча, качина, індича) бацитрацину на 

рівні ½ МДР зони інгібування навколо проб становили в середньому 19,05±0,03 

мм, відповідно на рівні 1 МДР зони інгібування були більшими були в 

середньому 21,04±0,03 мм навколо дисків, просочених рідиною проб печінки 

різних видів птиці (табл. 3.34). 

В пробах нирок різних видів птиці найнижчі зони інгібування спостерігали 

навколо проб із додаванням бацитрацину на рівні ½ МДР та становили в 

середньому 19,03±0,05  мм, для проб із додаванням антибіотику на рівні 1 МДР 

цей показник був дещо вищим і становив в середньому 20,07±0,04 мм (табл. 3.35)  

Таблиця 3.35 

Виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи бацитрацинів у 

нирки за показниками затримки росту тест-культури 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, M ± m, мм, n=20 

Нирки 

 

Концентрація бацитрацину в пробах 

Негативний 

контроль 

Стандартний 

розчин 

антибіотику 

цинкбацитрацину 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні  

½ МДР 

Проба з 

додаванням 

аналіту на 

рівні 

1 МДР 

Куряче Відсутні зони 

затримки росту тест-

культури навколо 

дисків, 

просякнутими 

рідиною проби 

18,03±0,03 19,08±0,04* 20,05±0,03* 

Качине 18,05±0,03 19,01±0,05* 20,075±0,04* 

Індиче 18,05±0,03 19,01±0,05* 20,075±0,04* 

Примітка: * р ≤ 0,05; порівняно з величиною діаметра зон затримки росту 

навколо лунок зі стандартним розчином цинкбацитрацин 

 

Виходячи з отриманих результатів, можна дійти висновку, що найнижчий 

рівень визначення (½ МДР) залишкового вмісту антибіотиків групи 

бацитрацинів для Micrococcus flavus АТСС 10240, тобто чутливість методу для 

м’яса птиці, нирок, печінки різних видів птиці становить 10,0 мкг/кг 

бацитрацину.  
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Спецефічість скринінгових мікробіологічних методик характеризують 

здатність методу недвозначно визначити компонент у присутності інших 

аналітів:  

– чи дійсно дана речовина інтерферує з аналітом;  

– чи заважає присутність даної домішки визначати аналіт;  

– чи впливає домішка на кількісне визначення аналіту.  

Результати щодо дослідження специфічності розроблених методик для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-

лактамів, хінолонів, бацитрацинів у продуктах птахівництва наведено у табл. 

3.36. 

 

Таблиця 3.36 

Результати дослідження специфічності мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в 

м'ясі, яйцях (жовтку), n = 20 

Тест-

культура 

Bacillus 

cereus ATCC 

11778, 

концентрація   

Назва аналіту внесеного у проби  

Тилозин 

100 

мкг/кг 

Дигідро-

стрептоміцин 

500 мкг/кг 

Флюмеквін 

200 мкг/кг 

 

Бакюлоприм 

40 мкг/кг 

Цинкба-

цитрацин 

20 мкг/кг 

1,0 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,5 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

  Примітка: «+» ˗ відсутність зони інгібування росту тест-культури, 

суцільний ріст культури навколо луночок із внесеними аналітами.  

 

 З табл. 3.36 видно, що навколо луночок, в які було внесено інші 

антибіотики і які не відносяться до групи тетрациклінів, спостерігаються 

суцільний ріст культури Bacillus cereus ATCC 11778, тобто наявність інших 
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антибіотиків не впливає на ростові властивості тест-культури та не впливає на 

визначення цільового аналіту (антибіотиків групи тетрациклінів). 

З табл. 3.37 видно, що навколо луночок, в які було внесено інші 

антибіотики, які не відносяться до груп макролідів та β-лактамів, спостерігається 

суцільний ріст культури Kocuria rhizophila АТСС 9341, тобто наявність інших 

антибіотиків не впливає на чутливість тест-культури до антибіотиків групи 

макролідів та β-лактамів. 

 

Таблиця 3.37 

Результати дослідження специфічності мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту антибіотиків макролідів та β-лактамів в 

м'ясі, яйцях (жовтку) n = 20 

Тест-культура 

Kocuria 

rhizophila 

АТСС 9341, 

концентрація   

Назва аналіту внесеного у проби 

Окси-

тетрациклін 

100 мкг/кг 

Дигідро-

стрептомі-

цин 

500 мкг/кг 

Флюмеквін 

200 мкг/кг 

Бакюлоприм 

40 мкг/кг 

Цинкба-

цитрацин 

20 мкг/кг 

1,5 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

10 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

200 мкл 

+ + + + + 

Примітка: «+» ˗ відсутність зони інгібування росту тест-культури, 

суцільний ріст культури навколо луночок із внесеними аналітами. 

 

З табл. 3.38 видно, що навколо луночок, в які було внесено інші 

антибіотики, які не відносяться до групи аміноглікозидів, спостерігається 

суцільний ріст культури Bacillus subilis АТСС 6633, тобто антибіотики груп 

тетрациклінів, макролідів та β-лактамів, хінолонів, бацитрацинів не впливали на 

ростові властивості тест-культури Bacillus subilis АТСС 6633 та на визначення 

цільового аналіту (антибіотиків групи аміноглікозидів).  
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Таблиця 3.38 

Результати дослідження специфічності мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи аміноглікозидів у 

м'ясі, яйцях (жовтку) n = 20 

Тест-культура 

Bacillus subilis 

АТСС 6633, 

концентрація 

Назва аналіту внесеного у проби 

Окси-

тетрациклін 

100 мкг/кг 

Тилозин 

100 

мкг/кг 

Флюмеквін 

200 мкг/кг 

Бакюлоприм 

40 мкг/кг 

Цинкба-

цитрацин 

20 мкг/кг 

1,0 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,5 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

Примітка: «+» ˗ відсутність зони інгібування росту тест-культури, 

суцільний ріст культури навколо луночок із внесеними аналітами. 

 

З табл. 3.39 видно, що навколо луночок, в які було внесено інші 

антибіотики, які не відносяться до групи хінолонів, спостерігається суцільний 

ріст культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473), тобто наявність інших 

антибіотиків не впливає на ростові властивості тест-культури та не впливає на 

визначення цільового аналіту (антибіотиків групи хінолонів). 

Таблиця 3.39 

Результати дослідження специфічності мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи хінолонів у м'ясі,  

n = 20  

Тест-культура 

Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 

(АТСС 29473), 

концентрація   

Назва аналіту внесеного у проби 

Окситетра-

циклін 100 

мкг/кг 

Дигідро-

стрептоміцин 

500 мкг/кг 

Тилозин 

100 

мкг/кг 

Бакюлоприм 

40 мкг/кг 

Цинкба-

цитрацин 

20 мкг/кг 
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Продовження табл.3.39 

1 2 3 4 5 6 

1,5 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

10 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

200 мкл 

+ + + + + 

Примітка: «+» ˗ відсутність зони інгібування росту тест-культури, 

суцільний ріст культури навколо луночок із внесеними аналітами. 

 

З табл. 3.40 видно, що навколо луночок, в які було внесено інші 

антибіотики, які не відносяться до групи бацитрацинів, спостерігається 

суцільний ріст культури Micrococcus flavus АТСС 10240, тобто наявність інших 

антибіотиків не впливає на ростові властивості тест-культури та не впливає на 

визначення цільового аналіту (антибіотиків групи бацитрацинів). 

 

Таблиця 3.40 

Результати дослідження специфічності мікробіологічних методик 

визначення залишкового вмісту бацитрацинів в м'ясі n = 20  

Тест-

культура 

Micrococcus 

flavus АТСС 

10240, 

концентрація   

Назва аналіту внесеного у проби 

Окси-

тетрациклін 

100 мкг/кг 

Дигідро-

стрептоміцин 

500 мкг/кг 

Тилозин 

100 

мкг/кг 

Бакюлоприм 

40 мкг/кг 

Флюмеквін 

200 мкг/кг 

1,5 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

100 мкл 

+ + + + + 
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Продовження табл. 3.40 

1 2 3 4 5 6 

1,7 MF – 

10 мкл 

+ + + + + 

1,7 MF – 

200 мкл 

+ + + + + 

Примітка: «+» ˗ відсутність зони інгібування росту тест-культури, 

суцільний ріст культури навколо луночок із внесеними аналітами. 

 

Отже, внаслідок проведених нами досліджень встановлено, що розроблені 

мікробіологічні методики щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків 

групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, 

бацитрацинів повністю відповідають вимогам, які висуваються до скринінгових 

методик, адже дозволяють визначити залишковий вміст антибіотиків на рівні ½ 

встановлених МДР.  

Узагальнюючи результати дослідження щодо чутливості специфічності 

розроблених мікробіологічних методик визначення залишкового вмісту 

антибіотиків можна зробити висновок, що підібрані тест-культури та параметри, 

за якими виконується кожна методика дослідження є специфічними до груп 

антибіотиків, залишки яких визначаються, оскільки навколо луночок, в які було 

внесено інші антибіотики, що не відносяться до цільової групи антибіотиків 

відсутні зони інгібування чутливої до цієї групи антибіотика тест-культури.  

Ефективність, чутливість та спецефічність підтверджено розробленими 

мікробіологічними методиками підтвердили референтним методом рідинної 

хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) на рівні 

чутливості МДР згідно з нормативно правовими актами. 

Результати даного підрозділу були опубліковані у роботах [1–4, 24–35]. 
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3.6 Визначення ефективності розроблених мікробіологічних методик. 

 

3.6.1 Порівняння скринінгових мікробіологічних методик та методом 

рідинної хроматографії з подвійним масспектрометричним детектором на 

межі їх чутливості. 

 Згідно з Директивою 2002/657/EC для скринінгу повинні застосовуватись 

тільки такі якісні методики, які повинні визначати ½ встановленого МДР для 

яких доведено у задокументований спосіб достовірність не гірша за 95% – ( - 

похибка), в межах хибної відповідності на очікуваному рівні. У випадку підозри 

про невідповідність (позитивний), отриманий результат повинен бути 

підтвердженним, попередньо визначеним для цих цілей, підтверджуючим 

методом. 

Для проведеня лабораторних досліджень скринінгових мікробіологічних 

методик здійснювали порівняння з аналітичним результатом з пороговим 

значенням, забезпечуючи можливість прийняття рішення типу «так – ні» 

стосовно можливого перевищення максимального допустимого рівня або рівня 

Цільової концентрації скринінгу (чутливості методик). Отримані результати 

повинні бути підтверджені методами, що відповідають вимогам критеріїв, 

викладених у Рішенні ЄС 657/2002.  

Підтверджуючі методи дозволяють однозначно ідентифікувати та 

визначити залишковий вміст антибіотика в пробі та забезпечують повну 

інформацію щодо кількісного вмісту антибіотика в продукті. Підтвердження 

результатів скринінгу проводили методом рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС). 

Для цього модельовні проби м'яса птиці із додаванням аналітів: 

канаміцину, енрофлоксацину, тилозину, окситетрацикліну – на рівні МДР 

досліджувались паралельно 2-ма методами. Результати дослідження викладено в 

табл. № 3.41.  
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Таблиця 3.41 

Показники визначення залишкового вмісту антибіотиків в пробах 

м'яса птиці методом РХ-МС/МС та мікробіологічним методом, n=10 

П
р

о
б

и
 м

'я
са

 

РХ-МС/МС Скринінгові мікробіологічні 

методики 

мкг/кг діаметр зони затримки росту, мм 

к
ан

ам
іц

и
н

 

ти
л
о

зи
н

 

ен
р
о

ф
л
о

к
са

ц
и

н
 

о
к
си

те
тр

ац
и

к
л
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к
ан

ам
іц

и
н

 

ти
л
о

зи
н

 

ен
р
о

ф
л
о

к
са

ц
и

н
 

о
к
си

те
тр

ац
и

к
л
ін

 

№ 1 114,46 120,31 96,72 112,95 18,0 18,5 19,0 18,0 

№2 106,44 104,76 99,21 115,88 18,0 19,0 19,0 18,5 

№3 104,66 116,98 99,89 109,79 18,0 19,0 19,5 18,0 

№4 111,37 129,22 107,35 110,73 18,0 19,0 19,0 18,5 

№5 109,36 103,97 109,56 106,84 18,5 18,5 19,5 18,0 

№6 108,41 102,42 112,60 108,14 18,0 19,0 19,0 18,0 

№7 103,90 115,23 99,43 109,27 18,0 19,0 19,5 18,0 

№8 107,88 101,16 107,9 105,89 18,0 19,0 19,0 18,0 

№9 101,15 109,23 113,3 105,66 18,5 19,0 19,0 18,0 

№10 109,21 103,03 108,85 108,6 18,0 19,0 19,0 18,0 

 

Із табл. 3.41 видно, що в усіх 10-ти пробах, в які було внесено канаміцин, 

та досліджено скринінговими мікробіологічними методиками було виявлено цей 

антибіотик, оскільки навколо всіх луночок із дисками, просоченими рідиною 

проб, спостерігались чіткі зони інгібування, діаметр яких коливався від 18,0 мм 

до 18,5 мм що повністю відповідало встановленим параметрам для оцінки цієї 

методики. При проведенні досліджень методом рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) підтверджено наявність 

канаміцину у всіх пробах у кількості від 101,15 мкг/кг до 114,46 мкг/кг.  
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Щодо тилозину, то його залишковий вміст було виявлено скринінговими 

мікробіологічними методиками у всіх досліджуваних пробах м′яса птиці, 

оскільки тест-культура Kocuria rhizophila АТСС 9341 не росла навколо дисків, 

просочених рідиною проб, діаметри зон затримки росту коливались у межах від 

18,5 мм до 19,0 мм. В той же час наявність цього антибіотика підтверджувалась 

і методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-

МС/МС), встановлено його кількість на рівні 110,63±2,3 мкг/кг. 

Відповідно, енрофлоксацин та його залишки також було виявлено 

скринінговою мікробіологічною методикою у всіх досліджуваних пробах м′яса 

птиці, оскільки тест-культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) 

утворювала зони затримки росту навколо дисків, просочених рідиною проб, 

діаметри зон затримки росту коливались у межах від 19,0 мм до 19,5 мм. В той 

же час вміст цього антибіотика підтверджувався і методом рідинної 

хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС), 

встановлено, що його кількість в пробах була на рівні 105,66±1,9 мкг/кг. 

Скринінговою мікробіологічною методикою було виявлено 

окситетрациклін, так як навколо всіх луночок із дисками, просоченими рідиною 

проб, спостерігались чіткі зони інгібування, діаметр яких коливався від 18,0 мм 

до 18,5 мм, що повністю відповідало встановленим параметрам для оцінки цього 

методу.  

При проведенні досліджень методом рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) підтверджено наявність 

окситетрациклліну у всіх пробах у кількості від 105,66 мкг/кг до 115,88 мкг/кг.  
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3.6.2 Порівняння ефективності мікробіологічних методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях з 

арбітражним методом рідинної хроматографії з подвійним 

масспектрометричним детектором. 

Ця частина досліду була спрямована на підтвердження чутливості 

розробленого нами скринінгових мікробіологічних методик визначення 

залишковового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів методом рідинної 

хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС). 

Як відомо, доксициклін часто використовують у птахівництві з метою 

лікування бактеріальних захворювань птиці. Період каренції доксицикліну яєць 

для складає 15 діб у разі застосування антибіотика у профілактичній дозі, при 

застосуванні із терапевтичною дозою 16 діб (100 мг/кг води впродовж 7 діб). 

Антибіотик виділяється через жовч, послід та яйця. Тому, було проведено 

дослідження яєць паралельно двома методами (мікробіологічним та методом 

рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) 

упродовж 15 діб з моменту випоювання птиці антибіотика у терапевтичній дозі. 

Випоювання доксицикліну курям-несучкам у терапевтичній дозах 

спричинило збільшення залишкового вмісту доксицикліну в яйцях (жовтку) на 

другу, четверту, п’яту та сьому добу його застосування, а після припинення 

випоювання антибіотику пік залишкового вмісту доксицикліну відмічали на 10 

добу. Потім в яйцях (жовтку) відбулося поступове зниження залишкового вмісту 

доксицикліну, який був відсутній на 16 добу після його застосування. 

Проаналізувавши отримані результати досліджень, які продемонстровані в 

таблиці 3.41 та на рис. 3.2 встановлено, що протягом першого тижня залишковий 

вміст доксицикліну, було виявлено як розробленим скринінговою 

мікробіологічною методикою у всіх пробах яєць (жовтку), одержаних від 

піддослідних курей, оскільки навколо із дисків, просоченими рідиною всіх проб, 

спостерігались чіткі зони інгібування, діаметр яких коливавсся від 18,0 мм до 

23,0 мм, що повністю відповідало встнановленим параметрам для оцінки цього 

методу, так і методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним 
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детектуванням (РХ-МС/МС) підтверджено наявність залишкового вмісту 

доксицикліну у аналогічних пробах на рівні від 208,681 мкг/кг до 2025,783 

мкг/кг, що свідчило про перевищення МДР, встановленого НД («План 

державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у 

живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 

… рік». 

Таблиця 3.42 

Порівняльний аналіз результатів досліджень за застосування 

скринінгової мікробіологічної методики та методом рідинної хроматографії 

з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) на залишковий 

вміст антибіотиків тетрациклінової групи, n = 90 

День 

застосування 

антибіотика 

Результати досліджень, отримані методиками 

РХ-МС/МС, мкг/кг Мікробіологічний, зони 

інгібування, мм 

1 450,025 347,473 346,965 18,0 18,0 18,0 

2 900,368 846,781 734,532 19,0 19,0 19,0 

3 305,462 251,432 208,681 18,0 17,0 17,0 

4 426,781 500,391 587,723 18,0 18,0 18,0 

5 2025,783 1768,292 1624,931 23,0 22,0 21,0 

6 469,353 578,15 412,092 18,0 18,0 17,0 

7 1255,205 1167,525 980,746 20,0 20,0 19,0 

8 202,145 104,559 34,417 17,0 16,0 15,0 

9 33,350 36,814 18,294 17,0 17,0 17,0 

10 125,885 129,969 116,299 17,0 17,0 17,0 

11 186,95 177,955 211,133 17,0 16,0 16,0 

12 134,826 85,023 113,235 17,0 16,0 16,0 

13 60,947 65,961 45,597 16,0 16,0 16,0 

14 ≤29,0 ≤29,0 ≤29,0 15,0 15,0 15,0 

15 ≤29,0 0 0 15,0 0 0 
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Однак, після того як випоювати доксициклін припинили на 7 день 

концентація його залишкового вмісту почала поступово зменшуватися, про що 

свідчать результати дослідження яєць (жовток) методом рідинної хроматографії 

з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) (табл. 3.42). Дослідження, 

проведені розробленою нами методикою також демонстрували наявність 

залишкового вмісту доксицикліну в усіх досліджуваних пробах яєць (жовток). 

На 12 добу експерименту залишковий вміст доксицикліну розробленим 

скринінговими мікробіологічними методиками було виявлено у всіх пробах яєць 

(жовтку), одержаних від піддослідних курей, оскільки навколо всіх луночок із 

дисками, просоченими рідиною проб, спостерігались чіткі зони інгібування, 

діаметр яких становив 16,0−17,0 мм, проте був вищим за встановлений параметр 

(15,0 мм) для оцінки методики. При проведенні досліджень цих же проб методом 

рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) 

підтверджено залишковий вміст доксицикліну на ріні ½ встановленого МДР 

нормативно правовими актами табл. 3.42. 

На 14 добу досліду концентрація залишкового вмісту доксицикліну в яйцях 

піддослідної птиці знизилась до 21,97±3,86 (≤29,0) мкг/кг, за результатом 

одержаним методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним 

детектуванням (РХ-МС/МС), проте ця кількість є нижчою межі детектування, 

але не дивлячись на це все ще уловлювалися мікробіологічною методикою, так 

як тест-культура все ще давала чіткі зони інгібування на рівні 15,0 мм, що 

відповідало нижчій межі, параметру оцінки методу, за якою проби вважалися 

позитивними. 

На 15 добу досліду залишковий вміст антибіотиків було виявлено двома 

методиками, які використовувались лише в одній пробі яєць. Концентрація 

залишкового вмісту доксицикліну за даними методом рідинної хроматографії з 

мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) становила 25,433 мкг/кг, що 

в 7,9 разів нижче за встановлений МДР та є нижчою за межу детектування 

методу (рис.3.2).  
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Встановлено, що результати досліджень по визначенню залишкового 

вмісту антибіотиків групи тетрациклінів розробленою нами скринінговою 

мікробіологічною методикою повністю узгоджуються на 100% із результатами 

досліджень підтверджуючого методу рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС).  

 

Рис. 3.2 Порівняльний аналіз результатів досліджень кореляції між зоною 

інгібування та концентрацією антибіотиків за застосування скринінгової 

мікробіологічної методики та методу рідинної хроматографії з мас-

спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) на залишковий вміст 

доксицикліну 

 

Свідчить проте, що мікробіологічні скринінгові методики визначення 

залишкового вмісту антибіотиків груп: тетрациклінів, макролідів та β-лактамів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацину можуть використовуватися при 

проведенні рутинних досліджень, у разі отриманого позитивного результату, 

проби слід направляти на дослідження підтверджуючим методом для 

встановлення точного кількісного вмісту антибіотиків в продуктах птахівництва, 

що досліджуються. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Антибіотики впродовж останніх десятиліть продовжують відігравати 

важливу роль у ветеринарній медицині. Оскільки Україна перебуває на шляху 

інтенсифікації птахівництва, в птахогосподарствах антибактеріальні препарати 

застосовують із лікувально-профілактичною метою для контролю багатьох 

інфекційних хвороб, таких як пулороз, сальмонельоз, колібактеріоз, 

колісептицемія курей, мікоплазмоз, кокцидіоз, орнітобактеріоз, сечокислий 

діатез тощо [136, 273, 288]. Завдяки широкому спектру дії та економічним 

перевагам вони досить часто використовуються у якості кормових добавок [245, 

287]. 

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає проблему ризику 

антибіотиків стимуляторів росту для громадського здоров'я і рекомендує 

негайно найближчим часом припинити їх використання. У 2006 році на підставі 

рекомендацій Наукового робочого комітету всі антибіотики стимулятори росту 

були заборонені до застосування в країнах ЄС [246, 262, 282], але в 

Європейському регіоні ВООЗ ряд країн ще цього не зробили на відміну від 

держав-членів ЄС і країни, які гармонізують свою законодавчу базу з безпечності 

харчових продуктів відповідно до законодавства ЄС [98,147,148, 151, 281]. 

Оскільки Україна взяла курс на вступ до ЄС, то за останні роки в країні 

досить активно проводиться гармонізація законодавчої бази до європейських 

стандартів [86].  

Відповідно до міжнародних стандартів ставляться жорсткі вимоги до 

експертної перевірки будь-яких продуктів птахівництва (м’яса, жиру, печінки, 

нирок, яєць, меланжу, яєчного порошку), які без відповідного сертифікату або 

дозволу не допускаються на споживчий ринок і вважаються «потенційно 

небезпечними» [86]. 

Контроль за як залишковими кількостями ветеринарних препаратів (у т.ч. 

антибіотиків) у продуктах птахівництва, є обов’язковим і в Україні [86]. 
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Максимально допустимі рівні залишків антимікробних препаратів у 

сировині та продукції тваринного походження регламентуються в країнах ЄС 

такими нормативними документами: Регламентом Комісії (ЄС) №37/2010 

«Фармакологічно активні речовини та їх класифікація стосовно максимального 

ліміту антимікробних залишків в продукції птахівництва; Директивою Ради 

№96/23/ЕС про заходи моніторингу певних речовин і їх залишків у живої птиці 

та продукції. Під контроль підпадають також антимікробні препарати 

визначення залишкової кількості антимікробних препаратів згідно з Commission 

Decision 2002/657/EC (Рішення Комісії 2002/657/EC, регламентовано – і 

САС/MRL 02 Codex Alimentarius Commission (Комісія Кодекс Аліментаріус) 

[98,147,148, 151, 281]. 

В Україні з 2014 р. діє заборона на використання антибіотиків у кормах для 

тварин і птиці, що відображено у законі України «Про ветеринарну медицину» 

(стаття 14) (2498–12, 2775–14) від 15.11.2001р., «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (1602 – 7) від 22.07.2014 р.  

Відповідно в Україні проводиться періодичний контроль продуктіів 

птахівництва щодо залишкового вмісту антибіотиків: у всіх видах продуктів 

птахівництва є обов'язковим для визначення залишкового вмісту 

тетрациклінової групи, м’ясо птиці контролюють також на залишковий вміст 

цинкбацитрацину, а яйця та яєчні продукти − на залишки стрептоміцину згідно 

з наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 18.11.2003 року 

№87: «Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції 

тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, 

вітамінізованих препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях 

ветеринарної медицини». Таким чином передбачений контроль лише на 3 

антибіотика [92]. 

Слід зауважити, що за більшістю показників у переліку антибіотиків 

підконтрольних в Україні, існують розбіжності із нормативною базою, що діє у 

Європейському союзі. Зокрема, Codex Alimentarius Commission (2 – 2015) 

регламентує визначення залишків 22 антимікробних препаратів (груп: 
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тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів), 

Регламент Комісії (ЄС) № 37/2010 передбачає контроль 56 антимікробних 

препаратів (груп: тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, аміноглікозидів, 

хінолонів).  

Аналіз європейської нормативної бази з виявлення залишкового вмісту 

антибіотиків у продуктах птахівництва показав, що антибіотик цинкбацитрацин, 

на відміну від України, не входить до переліку підконтрольних антибіотиків. 

За Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.08.2014 р. №576 

внесені зміни до «Медичних вимог до якості та безпечності харчових продуктів 

та продовольчої сировини», в яких згідно з п. 4.15 [87] у м’ясі, м’ясопродуктах, 

субпродуктах птиці повинен здійснюватися контроль щодо вмісту, які широко 

використовуються антибіотиків, зокрема, бацитрацину А, В, С, 

цинкбацитрацину, антибіотиків тетрациклінової групи (тетрацикліну, 

окситетрацикліну, хлортетрацикліну, сума вихідних речовин і їх 4-Епімер), 

групи β-лактамів (бензилпеніциліну, феноксиметилпеніциліну, ампіциліну, 

амоксициліну, пенетамату), стрептоміцину, левоміцетину (хлорамфеніколу) з 

урахуванням інформації щодо особливостей застосування антимікробних 

засобів, які надаються виробником чи постачальником за застосування інших 

груп таких засобів [87]. 

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого наказом Президента 

України від 13 квітня 2011 року № 467, на виконання вимог підпункту 89.1.14 

підпункту 89.1 пункту 89 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженого Наказом Президента України від 12 березня 2013 року №128 

затверджено Наказ «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці» від 

06.08.2013 р. №695, який набув чинності 07.09.2016 р. [86] та фактично 

гармонізував національні вимоги стосовно залишкового вмісту антибіотиків 

різних груп у продуктах птахівництва до європейських. 
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Таким чином, на сьогоднішній день продукти птахівництва повині 

контролюватися на такі групи антибіотиків: тетрациклінів, макролідів, β-

лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів. 

На даний час в Україні в лабораторній практиці найчастіше використовують 

наступні скринінгові методи визначення залишків антимікробних препаратів: 

мікробіологічний, імуноферментний та високоефективну рідинну 

хроматографію [80, 89, 138].  

ІФА (ELISA): високочутливий, специфічний, точний експрес-метод, 

стандартизований (оцінка реакції проводиться автоматично). Використовується 

як скринінг-метод для кількісного визначення антибактеріальних препаратів у 

низьких концентраціях.  

Метод є чутливий до показників мікроклімату. В серії паралельних 

випробувань встановлено, що величина показника швидкості затухання 

світлової хвилі в середовищі (екстинкції) впливає час і температура інкубації 

планшету. Для контролю якості випробувань в дослідженнях необхідно готувати 

і використовувати наважку, приготовану із проби, в яку вноситься відома 

кількість антибіотика [268]. 

Але існують недоліки: висуваються високі вимоги до чистоти посуду, 

наконечників, якості дистильованої води та мікроклімату приміщень. При 

недотриманні цих вимог можуть з’являтися хибні результати. Потрібен 

підготовлений персонал та спеціальне обладнання, а також дорогі тест-системи 

[85, 268].  

Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ) – один з ефективних 

методів аналізу, високочутливі, що дозволить визначити залишкові кількості 

антибіотиків на рівні кількох мікрограмів на кілограм, надійні і високоефективні 

методи, які придатні для серійних визначень на рівні лабораторій з контролю за 

безпечністю та якістю харчових продуктів, але для них потрібно дороге 

обладнання, для визначення кожної групи антибіотиків, необхідно підбирати 

відповідні реагенти та проводити ідентифікацію, яка вимагає високоочищених 

сполук. 
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Хроматографічні методи відповідають міжнародним вимогам, який можна 

використовувати як скринінговий, так і підтверджуючий метод. 

Особливу увагу приділяють мікробіологічним методам, а саме методу 

серійних розведень, дифузії в агар, диско-дифузійному, а також 

турбидиметричному методу. Ці методи мають велике значення, оскільки лише 

прямий вплив антибіотиків на мікроорганізми дає можливість виявити 

антимікробну активність [85, 139, 168]. 

Мікробіологічні методи дозволяють визначати мінімальні концентрації 

антибіотиків в досліджуваному матеріалі. Вони базуються на біологічній дії 

антибіотиків на чутливі штами (тест-культур, тест-мікробів) і, тому, є специфічні 

та об’єктивні. З їх допомогою можна визначити наявність всіх залишків 

антибіотиків, що містяться в продуктах тваринного походження [128, 183]. 

Методи інгибування антимікробних препаратів визнані найкращими 

методами дослідження. Принцип дифузійного методу полягає в здатності 

антимікробних речовин дифундувати в поживне середовище, інокульоване тест-

мікроорганізмом і спричиняти зони пригнічення росту чутливих до них тест-

мікроорганізмів. Величина зони залежить від хімічної природи і концентрації 

антибіотика, чутливості тест-мікроорганізмів, складу агаризованого середовища, 

рН та інших факторів, які слід враховувати під час розробки та практичного 

застосування методу [152, 177, 128]. 

Проте українськими лабораторіями Держпродспоживслужби довгий час в 

роботі використовувався мікробіологічний метод «Методичних вказівках № 

3049–84 від 1984 р., описаний в Методичні рекомендації щодо визначення 

залишкової кількості антибіотиків у продукції тваринного походження 

мікробіологічним методом. №1 від 2012 р.) [80]. 

Цей метод трудоємкий та складний, займає багато часу на пробопідготовку 

та проведення дослідженнь, а його чутливість не відповідає новим встановленим 

європейським та національним вимогам. Метод дозволяє виявити лише 3 

антибіотика тетрациклін (у концентрації 10 мкг/кг), стрептоміцин (у 

концентрації 500 мкг/кг) та цинкбацитрацин (у концентрації 20 мкг/кг). 
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Готування проб проводиться в такі етапи: гомогенізація м'яса або прогрівання 

яєць (відновлення яєчного меланжу), зважування, додавання відповідного 

буферного розчину, інкубація в термостаті та прогрівання у водяній бані, 

центрифугування; розведення буферним розчином супернатанту; розведення 

стандартних розчинів антибіотиків. На кожне дослідження потрібно від 2-х до 4-

х чашок Петрі з поживним середовищем (№3, 4, 6) куди вносять відповідну тест-

культуру (Bacillus cereus АТСС 11778, Bacillus mycoides АТСС 537, Micrococcus 

luteus (flavus) ATCC 10240) для визначення кожного окремого антибіотика. Після 

цього роблять по 6 луночок, куди вносять по 50 мкл стандартного розчину 

відповідного антибіотика та супернатант, в іншу чашку–антибіотик та 

розведений супернатант. Посіви інкубують в термостаті за температури 37°С 

упродовж 20 годин. Проводять виміри зон інгібування за допомогою таблиць 

біологічної активності залишкової кількості антибіотиків у дослідних пробах. 

На основі скринінг-метод «EU-for plate metod», (Bogaerts & Wolf, 1980), 

[181, 187, 188, 195, 196, 206, 209, 210, 214, 218, 227, 229] в Україні розроблені 

«Методичні вказівки щодо визначення залишкових кількостей антимікробних 

речовин у м'ясі методом дифузії в агар (8 чашковий)» затверджені Державним 

комітетом ветеринарної медицини України протокол №1 від 2007 р. Ці методичні 

вказівки дозволяють визначити пеніциліни, аміноглікозиди, макроліди, 

тетрацикліни, сульфаніламіди, фторхінолони, флюмеквін, енрофлоксацин. 

Чутливість же цього методу щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків 

визначена методикою. 

Згідно з цих МВ відбирають проби свіжого м'яса або виймають заморожені  

з морозильника за кілька хвилин перед дослідженням і кладуть їх на 

нержавіючий сталевий піднос. Поверхню м’яса вирівнюють скальпелем, 

стерильним коркобором виймають з кожної проби циліндричні виїмки діаметром 

8 мм і довжиною 2 см, знімають м’ясо і за допомогою ланцета вирізають з кожної 

проби по 8 кружків товщиною 2 мм. Користуючись пінцетом накладають по 2 

диски один проти одного в кожну з восьми чашок поживного середовища у 

місця, де попередньо зроблені виїмки діаметром 8 мм і довжиною 2 см. На 
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кожній з восьми чашок із поживним середовищем можна розмістити до восьми 

дисків, що відповідають трьом досліджуваним зразкам. Диски повинні 

утворювати коло з відстанню близько 1 см від краю чашки. В центрі чашки Петрі 

на поживному середовищі розміщують диск фільтрувального паперу, на який 

вносять 30 мкл стандартного розчину відповідного антибіотика. Інкубація в 

термостаті 20 год. 

Для розробки скринінгових мікробіологічних методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів, макролідів, тетрациклінів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацину кожну, рекомендовану Державною 

фармакопеєю України [39–43], культуру, досліджували на чутливість до 

антибіотиків диско-дифузним методом. При цьому звертали увагу на наявність 

чіткої зони інгібування росту діаметром більше 15 мм навколо кожного диску із 

антибіотиком та відсутність поодиноких колоній культури в зоні інгібування. А 

також науковою статею A new microbiological screening capable of determining 

antimicrobial therapy. A new microbial screening method for the detection of 

antimicrobial residuesins animals [128] де зазначалось, що тест-культура Bacillus 

cereus ATCC 11778 чутлива до антибіотиків тетрациклінової групи, тест-

культура Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341 чутлива до антибіотиків 

групи макролідів та β-лактамів. 

Наші досліди були спрямовані на визначення тест-культури чутливої до 

всіх видів антибіотиків певної групи. Також при дослідженні відбирали 

антибіотик, який в подальшому дослідженні використовували в якості 

позитивного контролю («маркер» для групи антибіотиків). 

За аналізом отриманих результатів наших досліджень встановлено, що 

тест-культура Bacillus cereus ATCC 11778 проявляла чутливість до всіх 

антибіотиків тетрациклінової групи. Антибіотиковим маркером для групи 

визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрацикліну було визначено 

окситетрациклін, що давав найменшу зону інгібування росту (17,1±0,07 мм), 

тому у подальших дослідженнях його використовували як стандарт.  
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Встановлено, що тест-культура Kocuria rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 

9341 виявилась найбільш чутлива до всіх використаних у досліді антибіотиків 

групи макролідів та β-лактамів. Оскільки, тилозин давав найменшу зону 

інгібування росту (18,25±0,1 мм), серед всіх використаних в досліді антибіотиків 

при дослідженнях на залишковий вміст групи макролідів та β-лактамів у 

подальших дослідженнях його було обрано як стандарт.  

Щодо групи аміноглікозидів у досліді антибіотиків, то найчутливішою до 

цієї групи антибіотиків виявилася тест-культура Bacillus subtilis ATCC 6633, при 

цьому дигідрострептоміцин давав найменшу чітку зону інгібування 

(17,2±0,1мм), тому в подальших дослідженнях його використовували як 

позитивний контроль.  

За результатами досліджень встановлено, що тест-культура Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (АТСС 29473) була найбільш чутливою до групи хінолонів, а 

флюмеквін, який давав найменшу, але репрезентативну зону інгібування росту 

(14,9 мм), було обрано як антибіотиковий маркер.  

Встановлено, що тест-культура Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240  

виявилася найбільш чутлива до бацитрацину. Цинкбацитрацин із зоною 

інгібування росту (17,5±0,1мм) було обрано у якості стандарту для визначення 

цієї групи антибіотиків. 

З метою уникнення хибнопозитивних результатів (бідного росту), було 

здійснено підбір оптимальних поживних середовищ для кожної із відібраних 

тест-культур мікроорганізмів, які б забезпечували рясний ріст, відібраних 

попередньо тест-культур який проявлявся у вигляді суцільного росту. 

Для культивування тест-культур Bacillus cereus АТСС 11778, Kocuria 

rhizophila (Sarcina lutea) АТСС 9341, Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473), 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 використані поживні середовища [180]. 

Нами було апробовано 5 видів поживних середовищ із різним рівнем рН. 

Встановлено, що для вирощування тест-культур Bacillus cereus АТСС 

11778 найліпшими за хімічним складом та рівнем рН виявилися поживні 

середовища Мюллєра-Хінтона та Iso-sensitest agar з рН 6,0, для Kocuria rhizophila 
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(Sarcina lutea) АТСС 9341 – поживне середовище Iso-sensitest agar з рН 8,0. Для 

росту тест-культур Bacillus subtilis ATCC 6633 найоптимальнішими за складом 

виявилися поживне середовище Plate count agar з рН 8,0, для Yersinia ruckeri 

NCIM 13282 (АТСС 29473) – Plate count agar з рН 6,5, а для Micrococcus luteus 

(flavus) ATCC 10240 поживне середовище Iso-sensitest agar з рН 7,0.  

З метою відпрацювання екстракції залишкового вмісту антибіотиків із 

проби в буфер порівняли три методу пробопідготовки: 

 – відповідно до Методичних вказівок № 3049–84 від 1984 р. – проводили 

гомогенізацію м'яса або прогрівання яєць (відновлення яєчного меланжу), 

зважування, додавали буферний розчин, інкубували в термостаті, прогрівали у 

водяній бані, центрифугували; розводили буферним розчином супернатант; 

затрачено на пробопідготовку 150 хв; 

– згідно з європейською методикою відбирали проби свіжого м'яса, 

поверхню м’яса вирівнювали скальпелем, стерильним коркобором виймали з 

кожної проби циліндричні виїмки діаметром 8 мм і довжиною 2 см, знімали 

м’ясо і за допомогою ланцета вирізали з кожної проби по 8 кружків товщиною 2 

мм. Користуючись пінцетом накладали по 2 диски один проти одного в чашки із 

поживним середовищем; затрачено на пробопідготовку 35 хв; 

– згідно з нашою методикою поверхню проб м’яса вирівнювали, робили 

поперечні надрізи скальпелем та вкладали в них диски з фільтрувального паперу 

на 30 хв для просочування рідиною проби. Для дослідження яєць, відбирали 

жовток, яким просочували такі ж диски з фільтрувального паперу упродовж 30 

хв. Після чого диски поміщали в буферний розчин, який попередньо вносили в 

луночки із поживним середовищем затрачено на пробопідготовку 10 хв. 

Провівши порівняльні дослідження проб м'яса із додаванням антибіотику 

тетрациклінової групи на встановлено ½ максимально допустимому рівні, мкг/кг 

використали вище описані 3 методики дослідження пробопідготовки із 

буферними розчинами цитратно-солянокислим та 0,1 М фосфатним буферним 

розчином. Одержано ідентичні результати за використання двох методик МВ № 

3049–84 від 1984 р. та розробленого нами мікробіологічного методу. Тест-
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культура Bacillus cereus АТСС 11778 дали зони затримки росту величини яких 

вказували на наявність залишкового вмісту тетрацикліну. Щодо європейської 

методики, то спостерігали відсутність зон інгібування росту тест-культури 

Bacillus cereus АТСС 11778, тобто чутливість цього методу була недостатня. 

Встановлено, що запропонована нами пробопідготовка дозволила 

покращити екстракцію залишкового вмісту антибіотика із проби в буферний 

розчин, а також скоротити затрати часу для дослідження, кількості буферного 

розчину для готування проби виключила використання спеціального 

лабораторного обладнання: термостату, водяної бані, центрифуги [80, 128].  

Нами було підібрані оптимальні режими культивування для кожної тест-

культури для розроблених мікробіологічних методів, та відпрацьовані критерії 

для оцінки результатів дослідження. Особливу увагу приділяли контролю 

(диску, просоченому стандартом антибіотику): навколо цього диску повинні 

були бути чітко окреслені, чисті від росту тест-культури, зони інгібування, із 

діаметром ≥15 мм (1 мм від луночки). 

За негативні результати приймали проби, навколо дисків із рідиною проби 

яких, спостерігали суцільний ріст тест-культур або діаметр зон інгібування росту 

цих культур був меншим за 14 мм.  

За позитивний результат (залишковий вміст антибіотиків) приймали 

проби, навколо яких, спостерігали чітко окреслені, зони інгібування, діаметром 

≥15 мм [128]. 

Вперше в Україні проведена вілідація мікробіологічних методик по 

визначенняю залишкового вмісту анибіотиків згідно стандарту ISO/IES 

17025:2005 та Рішенні Комісії 2002/657/ЕС. 

Валідація – це доказ, що аналітичний метод відповідає критеріям, які 

встановлені для відповідних робочих характеристик (іншими словами придатний 

для цілі) [36–38, 101,149, 193, 216].  

Скринінговий метод – метод, який використовується для виявлення 

наявності залишкового вмісту антибіотиків на цільовому рівні. Цей метод 

повинен мати високу пропускну спроможність та використовується для відсіву 
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великої кількості зразків. Спеціально розроблений для запобігання невірним 

відповідним результатам. 

Якісний метод – дає відповідь так або ні без визначення концентрації 

передбачуваного аналіту (відсутня або присутня зони інгібування), де 

пов'язується розмір зони інгибування з передбачуваною концентрацією. [101, 

149]. 

Встановлено що для «Методичних вказівок №3049 – 84 від 1984 року» 

Регулятивна межа ССß для антибіотиків в м'ясі птиці тетрациклінової групи 

0,005 ОД/г, цинкбацитрацину 0,0099 ОД/г, в яйцях стрептоміцину 0,238 ОД/г. 

Цільова концентрація скринінгу (тетрацикліну 0,01 ОД/г, цинкбацитрацину 0,02 

ОД/г, стрептоміцину 0,5 ОД/г) встановлена на рівні половина Регулятивної межі 

дії, або нижче, виникнення одного або відсутність помилкових-відповідних 

результатів після дослідження 20 проб. Скринпозитивного контролю достатньо 

щоб продемонструвати, що ССβ відповідає ½ МДР.  

Дослідили діапазон відповідей холостих проб. Найвищої відповіді не 

відзначено для холостих проб, так як зони інгибування були відсутні у всіх 20 

пробах. Дослідили діапазон відповідей збагачених проб. Найнижча відповідь, 

відзначена для збагачених проб для тетрацикліну 0,0047 ОД/г, для 

цинкбацитрацину 0,0099 ОД/г, для стрептоміцину 0,238 ОД/г в 20 пробах. Жодна 

з відповідей для збагачених проб не накладається з діапазоном відповідей 

холостих проб. Відповідно ССβ цього ½ скринінг-методу дорівнює для 

тетрацикліну – 0,005 ОД/г, для цинкбацитрацину 0,02 ОД/г, для стрептоміцину – 

0,250 ОД/г 

Найнижча відповідь збагачених проб: тетрацикліну – 0,0047 ОД/г, 

цинкбацитрацину – 0,0099 ОД/г, стрептоміцину – 0,238 ОД/г, тому рівень 

відсічення цього скринінг-методу – для тетрацикліну 0,0047 ОД/г, 

цинкбацитрацину – 0,0099 ОД/г, стрептоміцину – 0,238 ОД/г, як критерій 

прийнятності досліджень, відповідь збагачених проб, що дають проби ½ скрин-

позитивного контролю. Будь-яка проба, що дає відповідь, більшу за цей рівень, 

є «скрин-позитивним» і перевищує ССβ скринінг-методу. β-помилка <5% 
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 Для дослідження щодо визначення чутливості, точності та специфічності 

розроблених мікробіологічних методик, проводили досліджено 20 негативних та 

20 позитивних насичених аналітом (антибіотиками відповідних груп) проб м'яса, 

жиру, печінки, нирок, яєць (жовтка), у концентрації, яка дорівнювала ½ 

встановленого МДР. 

Аналізуючи одержані дані з окситетрацикліном, спостерігали, що зони 

інгібування тест-культури Bacillus cereus ATCC 11778 навколо проб м’яса із 

внесеними на рівні ½ МДР мали найнижчі показники та становили 17,04±0,03 

мм, а найвищі зони затримки росту – 19,03±0,02 мм спостерігали навколо дисків, 

просочених рідиною проб із додаванням тетрацикліну на рівні ½ МДР.  

В пробах яєць найнижчі зони затримки росту були навколо проб із 

додаванням хлортетрацикліну на рівні 17,03±0,02 мм, найвищі ж зони затримки 

росту були навколо проб із доксицикліном (19,03±0,02 мм) який був додано в 

проби на рівні ½ МДР. 

Аналізуючи одержані дані, щодо проб м’яса із ½ МДР клоксациліну, 

спостерігали найнижчі зони затримки росту тест-культури Kocuria rhizophila 

АТСС 9341 (17,01±0,01 мм), найвищі ж зони затримки росту (18,03±0,03 мм) 

отримали навколо дисків, просочених рідиною проб м'яса із додаванням 

тіамуліну, еритроміцину, тилмікозину на рівні ½ МДР. 

В пробах яєць найнижчі зони затримки росту тест-культури Kocuria 

rhizophila АТСС 9341 були навколо проб із додаванням на рівні ½ МДР 

(18,01±0,01 мм) були навколо проб із додаванням еритроміцину, найвищі ж зони 

затримки росту на рівні ½ МДР лінкоміцину, тіамуліну, тілозину 18,03±0,02 мм. 

Аналізуючи дані по дослідженню проб м’яса із аналітом на рівні ½ МДР 

канаміцину, відзначили найнижчі зони інгібування тест-культура Bac. subtilis 

ATCC 6633 становили 17,01±0,01 мм, а найвищі 18,05±0,03 мм спостерігали 

навколо дисків, просочених рідиною проб із додаванням неоміцину на рівні ½ 

МДР. 

Щодо проб яєць, то найнижчі зони затримки росту 18,04±0,03 мм були 

навколо проб із додаванням неоміцину в дозі ½ МДР. 
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Аналізуючи одержані результати, встановлено що навколо проб м’яса 

енрофлоксацину, флюмеквіну із додаванням на рівні ½ МДР тест-культура 

Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) найнижчі зони інгібування 

(17,03±0,01мм), (17,03±0,02 мм), а найвищі – (18,05±0,03 мм) спостерігали 

навколо дисків, просочених рідиною проб із додаванням оксолінової кислоти на 

рівні ½ МДР. 

Аналізуючи одержані результати, за умови додаванням бацитрацину м'ясо 

птиці на рівні ½ МДР спостерігали, що навколо дисків, просочених рідиною проб 

зони інгібування в середньому становили 18,09±0,05 мм. 

Аналогічні результати – утворення репрезентативних зон інгібування 

росту тест-культур, було отримане і по іншим пробам (печінка, нирки, жир), а 

також по всіх пробах, в які додавалися ці ж антибіотики на рівні 1 МДР, що 

відображено, було визначено чутливість розроблених мікробіологічних методів 

щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків груп β-лактамів, макролідів, 

тетрациклінів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацину для м'яса птиці, жиру, 

печінки, нирок. 

Встановлено, що точність розроблених методів, становила 98 %, а 

узгодженість між результатами досліджень та пробами із різними добавками та 

рівнями внесених аналіту досягала 97 % та дозволяє виявити антибіотики, які не 

уловлюються іншими методиками. 

Дослід був спрямований на підтвердження чутливості розроблених нами 

скринінгових мікробіологічних методів визначення залишкового вмісту 

антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, хінолонів, 

аміноглікозидів у м’ясі птиці референтним методом рідинної хроматографії з 

мас-спектрометричним детектуванням (РХ-МС/МС) в лабораторних умовах. 

Для цього модельовані проби м'яса птиці із додаванням аналітів: 

канаміцину, тілозину, енрофлоксацину, окситетрацикліну – на рівні ½ МДР та на 

рівні МДР досліджувались паралельно 2-ма методами.  

Дані свідчать, що в усіх 10-ти пробах, в які було внесено канаміцин та 

досліджено мікробіологічними методом було виявлено його залишковий вміст, 
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оскільки навколо всіх луночок із дисками, виявлені чіткі зони інгібування, 

діаметр яких коливався від 18,0 мм до 18,5 мм, що повністю відповідало 

встановленими параметрам для оцінки цього методу. Нами підтверджено 

наявність залишкового вмісту канаміцину у всіх пробах у кількості від 101,15 

мкг/кг до 114,46 мкг/кг методом РХ-МС/МС.  

Щодо тилозину, то його залишковий вміст було виявлено 

мікробіологічним методом у всіх досліджуваних пробах м′яса птиці, оскільки 

навколо тест-культури Kocuria rhizophila АТСС 9341 діаметри зон затримки 

росту коливались у межах від 18,5 мм до 19 мм. Наявність залишків цього 

антибіотика підтверджена і методом РХ-МС/МС на рівні 110,63±2,3 мкг/кг. 

Залишковий вміст енрофлоксацину було виявлено розробленим нами 

методом у всіх досліджуваних пробах м′яса птиці, оскільки діаметри зон 

затримки росту тест-культури Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) 

коливались у межах від 19,0 мм до 19,5 мм. Залишковий вміст цього антибіотика 

підтвердився і РХ-МС/МС на рівні 05,66±1,9 мкг/кг. 

Залишковий вміст окситетрацикліну. Було виявлено за допомогою Bacillus 

cereus ATCC 11778, діаметри інгібування яких коливався від 18,0 мм до 18,5 мм, 

що повністю відповідало встнановленим параметрам для оцінки цього методу. 

За проведення досліджень підтверджуючим методом виявлено залишок 

канаміцину у всіх пробах у кількості від 105,66 мкг/кг до 115,88 мкг/кг.  

Друга частина досліду була проведена у виробничих умовах та спрямована 

на підтвердження чутливості розробленого нами методу визначення залишкових 

кількостей антибіотиків групи тетрациклінів в яйцях, отриманих від курей, яким 

випоювали антибіотик доксицикліну, методу РХ-МС/МС. 

Випоювання птиці антибіотиком протягом першого тижня досліду 

спричиняло збільшенню залишкового вмісту доксицикліну в яйцях. Доксициклін 

було виявлено у всіх пробах яєць розробленим мікробіологічним методом, 

оскільки навколо всіх луночок із дисками, спостерігались чіткі зони інгібування, 

діаметр яких коливався від 18,0 мм до 23,0 мм, що повністю відповідало 

встановленим параметрам для оцінки цієї методики. Це підтвердили методом 
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РХ-МС/МС щодо наявності залишків доксицикліну у аналогічних пробах на 

рівні від 208,681мкг/кг до 2025,783 мкг/кг. 

Після припинення застосування антибіотику відбулося поступове 

зниження залишкового вмісту доксицикліну в яйцях від піддослідних курей. 

Найнижчий рівень залишків доксицикліну було виявлено РХ-МС/МС на 13 добу 

досліду та становив 45,597 мкг/кг, результати нижче межі детектування методу 

(29,0 мкг/кг) результати отримали на 14 добу досліду, проте Bacillus cereus ATCC 

11778 на 14 добу все ще давав чіткі зони інгібування росту діаметром 15,0 мм, 

що свідчило про наявність в досліджуваних пробах яєць залишкового вмісту 

антибіотиків тетрациклінової групи. 

Чутливість розробленого мікробіологічного методу відповідає вимогам, 

що висуваються до скринінгових методів. 

 Отже, експериментально доведена ефективність розроблених 

мікробіологічних методів визначення залишкового вмісту антибіотиків груп: 

тетрациклінів, макролідів та β-лактамів, аміноглікозидів, хінолонів, 

бацитрацинів, адже одержані результати досліджень підтверджено референтним 

методом РХ-МС/МС, адже він визначає залишковий вміст антибіотиків групи на 

рівні ½ встановленого МДР повністю задовільнила вимоги, встановлено 

національним та європейським законодавством щодо наявності в продуктах 

птахівництва залишкового вмісту антибіотиків цих груп. 

 Таким чином, виходячи з вище наведених даних, вважаємо, що 

мікробіологічний метод потрібно використовувати як перший основний метод 

дослідження (скринінговий), а високоефективну рідинну хроматографію – як 

підтверджуючий метод у випадку виявлення позитивних проб на залишковий 

вміст антибіотиків. 
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ВИСНОВКИ  
 

У дисертації науково обґрунтовано й експериментально доведено 

доцільність практичного застосування розроблених нами мікробіологічних 

методик визначення залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва, 

які базуються на використанні антибіотика-маркера групи та підібраної 

специфічної (чутливої) тест-культури мікроорганізму, зокрема для визначення 

залишкового вмісту β-лактамів, макролідів, тетрациклінів, аміноглікозидів, 

хінолонів, бацитрацину. Підібрано оптимальні параметри для проведення кожної 

із розроблених методик, доведена їхня чутливість, точність та специфічність.  

1. Доведена найвища чутливість мікроорганізмів та їх придатність для 

використання в якості тест-культур для виявлення залишкового вмісту 

антибіотиків у продуктах птахівництва: Bacillus cereus АТСС 11778 – 

антибіотиків групи тетрациклінів; Kocuria rhizophila АТСС 9341 – антибіотиків 

групи β-лактамів та макролідів; Bacillus subtilis ATCC 6633 – групи 

аміноглікозидів; Yersinia ruckeri NCIM 13282 (АТСС 29473) – групи хінолонів та 

Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240 – групи бацитрацинів. 

2. Визначено антибіотиковий маркер (позитивний контроль) до групи 

антибіотиків: для тетрациклінів – окситетрациклін 0,06 мкг/см³; для β-лактамів 

та макролідів – тилозин 0,05 мкг/см³; для аміноглікозидів – дигідро-стрептоміцин 

0,05 мкг/см³; для хінолонів – флюмеквін 0,04 мкг/см³; для групи бацитрацинів – 

цинкбацитрацин 0,05 мкг/см³.  

3. Експериментально підібрані оптимальні за хімічним складом та 

величиною рН поживні середовища для відібраних тест-культур 

мікроорганізмів: Iso-sensitest agar з рН – для Bacillus cereus АТСС 11778                             

(рН 6,0), Kocuria rhizophila АТСС 9341 (рН 8,0), Micrococcus luteus (flavus) ATCC 

10240 (рН 7,0); поживне середовище Plate count agar – для тест-культур Bacillus 

subtilis АТСС 6633 (з рН 8,0) – Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) (з рН 

6,5). 

4. Запропонована пробопідготовка та підібрані буферні розчини для 

найкращої дифузії антибіотиків із проб продуктів птахівництва в агар, зокрема: 
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для визначення залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи,                            

β-лактамів та макролідів – буферний розчин 0,1 М фосфатний із рН 6,0; для групи 

аміноглікозидів та бацитрацинів –1,5 М фосфатний буферний розчин із рН 8,0; 

для групи хінолонів – буферний розчин Tris buffer з рН 8,5.  

5. Підібрані науково обґрунтовані параметри проведення досліджень для 

кожної із розроблених мікробіологічних методик: для визначення залишкового 

вмісту антибіотиків тетрациклінової групи та хінолонів  ̶ режим культивування 

Bacillus cereus АТСС 11778, Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473) – 30˚С, 

16–20 год; для визначення залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів, 

макролідів, аміноглікозидів, бацитрацинів для тест-культур Kocuria rhizophila 

АТСС 9341, Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, Bacillus subtilis АТСС 6633 

 ̶  37˚С, 16 – 20 год. 

6. Встановлена чутливість кожного із розроблених мікробіологічних 

методик визначення залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва 

(у м'ясі, нирках, печінці, жирі птиці та яйцях), показники якої коливаються 

залежно від групи антибіотика та виду тест-культури.  

7. Специфічність та точність розроблених мікробіологічних методик для 

визначення залишкового вмісту антибіотиків групи β-лактамів, макролідів, 

тетрациклінів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів складає 98 %.  

8. Підтверджено 100 % узгодженість між результатами досліджень, 

отриманими за використання розроблених мікробіологічних методик визначення 

залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва та референтним 

методом РХ-МС/МС.  

9. Доведено, що розроблені мікробіологічні методики визначення 

залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, β-лактамів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів на рівні ½ встановлених нормативно- 

правовими актами МДР відповідають вимогам, які висуваються до скринінгових 

методів, можуть використовуватися для цілей державного контролю.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

Для практики державних, виробничих, акредитованих калібрувальних 

лабораторій запропоновано впровадити методики щодо визначення залишкового 

вмісту антибіотиків різних груп: тетрациклінів, β-лактамів та макролідів, 

аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів у продуктах птахівництва. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Класифікація антибіотиків 

Група  Препарат 

β-лактамні антибіотики 

Пеніциліни 

Природні: бензилпеніциліну натрієва і калієва сіль, 

бензилпеніцилін прокаїн (новокаїнова сіль пеніциліну), бензатин 

бензилпеніцилін, Біцилін-3 (бензилпеніцилін (калієва 

сіль)/бензилпеніцилін прокаїн/бензатин бензилпеніцилін 1:1:1), 

Біцилін-5 (бензатин бензилпеніцилін/бензилпеніцилін прокаїн, 

4:1), феноксиметилпеніцилін. 

Напівсинтетичні: ізоксазолілпеніциліни (оксацилін), 

амінопеніциліни (ампіцилін, амоксицилін), карбоксипеніциліни 

(карбеніцилін, тикарцилін), уреїдопеніциліни (азлоцилін, 

піперацилін), інгібіторозахищені пеніциліни 

(амоксицилін/клавуланат, ампіцилін/сульбактам, 

тикарцилін/клавуланат, піперацилін/тазобактам) 

Цефалоспорини 

Першого 

покоління 

Другого 

покоління 
Третього покоління 

Четвертого 

покоління 

Для парентерального застосування 

Цефазолін 
 

Цефуроксим 

Цефотаксим, 

цефтриаксон, 

цефтазидим, 

цефоперазон, 

цефоперазон/сульбакт

ам 

Цефепім, 

Цефпіром 

Для перорального застосування 

Цефалексин

, 

цефадрокси

л 

Цефуроксим 

аксетил, 

цефаклор 

Цефексим, 

цефтибутен 

 

А. групи 

карбапенемів 
Іміпенем, меропенем, доріпінем 

А. групи 

монобактамів 
                                            Азтреонам 

А. групи 

аміноглікозидів 

Першого покоління 
Другого 

покоління 
Третього покоління 

Стрептоміцин, 

неоміцин, канаміцин 
Гентаміцин 

Амікацин, тобраміцин, 

нетилміцин, сизоміцин, 

пароміцин, ізепаміцин 
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Група  Препарат 

А. групи 

тетрациклінів 
Доксициклін, метациклін, тетрациклін 

А. групи 

макролідів 

14-членні 
15-членні 

(азаліди) 
16-членні 

Природні 

Еритроміцин  Спіраміцин, джозаміцин 

Напівсинтетичні 

Кларитроміцин, 

рокситроміцин 
Азитроміцин Мідекаміцину ацетат 

А. групи 

лінкозамідів 

Природні: лінкоміцин 

Напівсинтетичні: кліндаміцин 

А. групи 

рифаміцинів 

(ансамакроліди) 

Рифаксимін, рифаміцин, рифампіцин, рифабутин 

А. групи 

хлорамфеніколу 
Хлорамфенікол 

А. групи 

поліміксинів 

Поліміксин В для парентерального введення, поліміксин М 

(внутрішньо та у вигляді місцевих лікарських форм) 

Глікопептидні 

А. 
Ванкоміцин, тейкопланін 

Циклічні 

ліпопептиди 
Даптоміцин 

А. групи 

оксазолідинонів 
Лінезолід (зівокс) 

А. різних груп 

Спектиноміцин, фосфоміцин, бацитрацин, геліоміцин, фузафунгін, 

граміцидин, лінезолід, фузидієва кислота, мупіроцин, полієни 

(ністатин, леворин, амфотерицин В), гризеофульвін, аморолфін та 

ін. 

Протипухлинні 

А. 

Блеоміцин, актиноміцин, доксорубіцин, рубоміцин, мітоміцин, 

епірубіцин та ін. 

Примітка: А – антибіотики 

 

 

 

 



185 

Додаток Б 

Порівняння показників та МДР антимікробних препаратів у 

продуктах птахівництва за діючими нормативними документами України 

та Європейського союзу 
 

Антибіотики 

тетрациклінової 

групи 

САС/MRL 

02 Codex 

Alimentarius 

Commission, 

мкг/кг 

Регламент 

Комісії (ЄС) 

№37/2010, 

мкг/кг 

Обов’язковий 

мінімальний 

перелік 

досліджень 

(національне 

законодавство) 

Наказ 

МОЗ 

№695 від 

06.08.2013 

р., мкг/кг 

М'ясо птиці 

Антибіотики тетрациклінової групи: 

Тетрациклін        100          100 

Не 

допускається 

(≤0,01 ОД/г) 

100 

Хлортетрациклін        100          100  – 100 

Доксициклін        100          100  – 100 

Окситетрациклін        100          100  – 100 

група макролідів і β лактамів: 

Ампіцилін – 50 – 50 

Амоксицилін – 50 – 50 

Клоксацилін – 300 – 300 

Діфлоксацилін – 300 – 300 

Оксацилін – 300 – 300 

Тилозин 100 100 – 100 

Лінкоміцин 200 100 – 100 

Тіамулін – 100 – 100 

Спіраміцин 200 200 – 200 

Тілмікозин 150 75 – 75 

Еритроміцин 100 200 – 200 

Група аміноглікозидів: 

Парамоміцин – 500 – 500 

Дігідрострептоміцин 600 500 – 500 

Канаміцин – 100 – 100 

Неоміцин 500 500 – 500 

Група хінолонів: 

Данофлоксацин 

200 м'язи, 

400 печінка, 

нирки 

200 м'язи, 

400 печінка, 

нирки 

– 

200 м'язи, 

400 

печінка, 

нирки 

Діфлоксацин – 

300 м'язи, 

1900 печінка, 

600 нирки 

– 
300 м'язи, 

1900 
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печінка, 

600 нирки 

Енрофлоксацин – 

100 м'язи, 

200 

печінка,300 

нирки 

– 

100 м'язи, 

200 

печінка, 

300 нирки 

Флюмеквін 

500 м'язи, 

500 печінка, 

3000 нирки 

400 м'язи, 

800 

печінка,1000 

нирки 

– 

400 м'язи, 

800 

печінка, 

1000 

нирки 

Оксолінова кислота – 

100 м'язи, 

150 печінка,  

нирки 

– 

100 м'язи, 

150 

печінка,  

нирки 

Яйця 

Антибіотики тетрациклінової групи: 

Тетрациклін         400          200 

Не 

допускається 

(≤0,01 ОД/г) 

Не 

встанов-

лює 

вимоги до 

яєць 

Хлортетрациклін         400          200  – 

Доксициклін         400          200  – 

Окситетрациклін         400          200  – 

Група макроліди і β лактами: 

Еритроміцин  50 150 – 

 
Лінкоміцин – 50 – 

Тіамулін – 1000 – 

Тілозін 300 200 – 

Група аміноглікозидів: 

Неоміцин –  500 –  
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Додаток В 

Порівняльний аналіз мікробіологічних методів з визначення залишків 

антибіотиків у продуктах птахівництва в Україні 

Антибіотики Чутливість методу, мг/кг  

Назва  

Методи 

У
д

о
ск

о
н

ал
ен

и
й

 

м
ік

р
о
б

іо
л
о

гіч
н

и
й

 

м
ето

д
  

З
а н

о
в
и

м
и

 Д
С

Т
У

 

М
В

 3
0
4
9

–
8
4

 

За новими 

ДСТУ 

МВ 

3049–

84 

Удосконалений 

мікробіологічн

ийметод 

β-лактами 

Амоксицилін  – Амоксицилін 0,075 – – 

Бензилпеніци 

лін 
Пеніциліни – Пеніциліни 0,04 0,01 – 

  – Ампіцилін 0,05 – – 

  – Клоксацилін 1,5 – – 

  – Діклоксацилін 1,5 – – 

  – Оксацилін 0,2 – – 

  – Нафцилін 0,06 – – 

Фторхінолони 

Енрофлокса-

цин 

Енрофлоксац

ин 
– 

Енрофлокса-

цин 
0,05 0,1 – 

Норфлокса-

цин 
 –  – – – 

Флюмеквін Флюмеквін – Флюмеквін 0,15 0,1 – 

Данофлокса-

цин 
 – 

Данофлокса-

цин 
– – – 

 
Ципрофлокс

ацин 
–  – 0,1 – 

  – 
Марбофлоксац

ин 
0,5 – – 

  – Діфлоксацин 0,1 – – 

  – 
Оксолінова 

кислота 
0,15 – – 

Тетрацикліни 

Доксициклін  – Доксициклін 0,05 – – 

Хлортетрацик

лін 

Хлортетраци

клін 
– 

Хлортетрацикл

ін 
0,05 0,5 – 

Окситетрацик

лін 
 – 

Окситетрациклі

н 
0,075 – – 

  
Тетра-

циклін 
Тетрациклін 0,075 – 0,01 

Полімексини 

Колістин  –  – – – 
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Лінкозаміди 

Лінкоміцин Лінкоміцин – Лінкоміцин 0,7 0,5 – 

Похідні тіамфеніколу 

Флуорфені-

кол 
 –  – – – 

Макроліди 

Тилозин  – Тилозин 0,4 – – 

Тилмікозин  – Тилмікозин 0,3 – – 

Спіраміцин  – Спіраміцин 0,4 – – 

 Еритроміцин – Еритроміцин 0,15 0,5 – 

  – Джозаміцин 0,4 – – 

  – Вальнемілін 0,3 – – 

  – Пірліміцин 0,3 – – 

Аміноглікозиди 

Гентаміцин  – Гентаміцин 0,05 – – 

Неоміцин  – Неоміцин 0,1 – – 

Канаміцин  – Канаміцин 0,4 – – 

Спектиномі-

цин 
 –  – – – 

Апраміцин  – Апраміцин 1,5 – – 

Стрептомі-

цин 

Стрептомі-

цин 

Стреп

томі-

цин 

 – 0,5 0,5 

  – Паромоміцин 0,3 – – 

  – 
Дигідрострепто

міцин 
0,1 – – 

Плевромутиліни 

Тіамулін 

гідроген 

фумарат 

 – Тіамулін 0,8 – – 

Цефалоспорини 

 Цефалексин – Цефалексин 1,5 0,1 – 

  – Цефкюіном 0,2 – – 

  – Цефапірин 0,2 – – 

  – Цефтіофур 0,1 – – 

Сульфаніламіди 

Сульфадиме-

зин 

Сульфадиме 

зин 
– Сдімезоксин 0,1 0,5 – 

  – Смезоксазон 0,1 – – 

  – Смезаксин 0,1 – – 

  – Сметазин 0,1 – – 

  – Сдіазин 0,1 – – 

  – Спірідин 0,1 – – 

  – Тріметоприм 0,05 – – 

  – Бакюлоприм 0,05 – – 

Харчова добавка 

Авіламіцин  –  – – – 
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Додаток Г 

Порівняльний аналіз етапів досліджень вітчизняних мікробіологічних 

методів щодо визначення залишкового вмісту антимікробних препаратів у 

продуктах птахівництва 
 

Національні методи 

Спосіб визначення залишкових 

кількостей антимікробних препаратів в 

продуктах забою птиці удосконаленим 

мікробіологічним методом 
приготування проб 

Відбирають проби свіжого м'яса або 

виймають проби м'яса з морозильника за 

кілька хвилин перед дослідженням і кладуть 

їх на неіржавіючий сталевий піднос. 

Поверхню м'яса вирівнюють 

скальпелем, стерильним коркобором 

виймають з кожної проби циліндричні 

виїмки діаметром 8 мм і довжиною 2 см, 

знімають м'ясо і за допомогою ланцета 

вирізають з кожної проби по 8 кружків 

завтовшки 2 мм. 

Користуючись пінцетом, накладають 

по 2 диски один навпроти одного в кожну з 

шести тестових чашок у місця, де 

попередньо зроблені виїмки діаметром 8 мм 

і довжиною 2 мм. 

На кожній із 6 пластин можна 

розмістити до 6 дисків, що відповідають 3 

досліджуваним пробам. Диски повинні 

утворювати коло з відстанню близько 1 см 

від краю чашки. 

Для досліджень відбирають проби 

свіжого м'яса або попередньо розмороженого 

м'яса з морозильної камери. 

Якщо виділяється багато м’ясного соку в 

розмороженому м’ясі, то використовують сік. 

Поверхню м'яса вирівнюють та роблять надрізи 

скальпелем. Для підвищення абсорбції 

тканинної рідини фільтрувальний папір 

діаметром 12,7 мм просочують через надрізи 

поверхні перед тим, як їх дістануть з м'яса. Диски 

всмоктують приблизно 100 мкл рідини. 

В кожній чашці роблять по 9 лунок 

діаметром 14 мм. Користуючись пінцетом, 

накладають по 2 диски з однієї проби один проти 

одного в кожну з п’яти тестових чашок у  

попередньо зроблені лунки з залитим буферним 

розчин до граничної межі лунок, (відповідний до 

кожної групи антибіотиків). 

Яйця: беруть жовток (не прогрівають у 

водяній бані). 

Яєчний порошок: розводять для того, щоб 

інгібувати натуральні інгібітори. Так само, як і 

для м'яса, готують чашки для дослідження яєць. 

Діюча 

речови-на 

Буферні 

розчини  

Тест-

куль-

тура 

Поживне 

середови-

ще 

Діюча 

речовина 

Буфер

ні 

розчин

и  

Тест-

культу-

ра 

Поживне 

середови-ще 

β-лактами 
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Пеніци-

лін1,2 

Фосфат- 

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 8,0+ 

метанол 

для 

розведе- 

ння 

стандар-

ту 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Поживне 

середовище 

для 

визначен-

ня 

пеніцилі-ну 

рН 6,0 

 

Амоксици-

лін 

Пеніциліни 

Ампіцилін 

Клоксаци-

лін 

Діклокса-

цилін 

Оксацилін 

Нафцилін 

200 µl 

1,5 M 

b.f.  

pH 8,0 

для 

проб 

Micr. 

luteus 

ATCC 

9341 

ISO-Sensitest 

Agar  

pH 8,0 (2mm) 

Фторхінолони 

Енрофлок

-сацин1 

Фосфат-

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 

8,0+1М 

NаОН 

для 

розведе- 

ння 

стандар-

ту 

Escheri

c-hia 

coli 

ATCC 

11303 

Поживне 

середовище 

для 

визначен- 

ня фтор-

хінолонів 

рН 8,0 

 

Енрофлок-

сацин 

Данофлок-

сацин 

Флюмеквін 

Оксолінова 

кислота 

Марбоф-

локсацин 

Діфлокса-

цин 

200 µl 

0,1 M 

b.f.  

pH 6,5 

для 

проб 

Yersinia 

ruckeri 

NCIM  

13282 

(ATCC 

29473) 

Plate Count 

Agar pH 6,5  

(2,5 mm) 
Флюмек-

він1 

Фосфат-

ний 

буферни

й розчин 

рН 

8,0+мета

нол для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Escheri

c-hia 

coli 

ATCC 

11303 

Поживне 

середовище 

для 

визначе-

ння 

фторхіно-

лонів  

рН 6,0 

 

Ципрофл

оксацин2 

1М 

NаОН 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Escheri

c-hia 

coli 

ATCC 

11303 

Поживне 

середовище 

для 

визначе-

ння 

фторхіно- 

лонів 

 рН 8,0 

 

Тетрацикліни 



191 

Хлор-

тетра-

циклін 1,2 

Фосфат-

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 

8,0+0,1

М NаОН 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Bac. 

cereus 

ATCC 

11778 

Поживне 

середови-

ще для 

визна-

чення 

тетрацик-

лінів рН 6,0 

 

Доксици-

клін 

Хлортет-

рациклін 

Окситетра-

циклін 

Тетрацик-

лін 

200 µl 

0,1 M 

b.f.  

pH 

6.0+C

AP 

2µg/I 

для 

проб 

Bac. 

cereus 

ATCC 

11778 

ISO-Sensitest 

Agar  

pH 6.0+ CAP 

625µg/I  

(2,5 mm) 

Лінкозаміди 

Лінко-

міцин2 

1М 

NаОН 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Поживне 

середови-

ще для 

визначе-

ння 

лінкозамі-

дів рН 8,0 

 

Лінкоміцин 

200 µl 

1,5 M 

b.f.  

pH 8,0 

для 

проб 

Micr. 

luteus 

ATCC 

9341 

ISO-Sensitest 

Agar  

pH 8,0 (2mm)  

Макроліди 

Еритромі

цин 1 

Фосфат-

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 8,0+ 

метанол 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Micr. 

luteus 

ATCC 

9341 

Поживне 

середовище 

для 

визначе-

ння 

макролі-дів 

рН 8,0 

 

Тилозин 

Тилміко- 

зин 

Вальнемі- 

лін 

Еритромі-

цин 

Спіраміцин 

Джозамі-

цин 

Пірліміцин 

200 µl 

1,5 M 

b.f. 

 pH 8,0 

для 

проб 

Micr. 

luteus 

ATCC 

9341 

ISO-Sensitest 

Agar  

pH 8,0 (2mm) 

Еритро-

міцин 2 

Метанол 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Аміноглікозиди 

Стреп-

томі-цин 
1,2 

Фосфат-

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 8,0+ 

метанол 

для 

розведе-

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Поживне 

середови-

ще для 

визначе-

ння 

аміноглі-

козидів  

рН 8,0 

 

Неоміцин 

Апраміцин 

Гентаміцин 

Канаміцин 

Дигідро-

стрепто-

міцин 

Паромо-

міцин 

200 µl 

0,1 M 

Tris 

bufor  

pH 8,5 

для 

проб 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

Plate Count 

Agar  

pH 8,0 

 (2,5 mm) 
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ння 

стандар-

ту 

Bac. 

Mycoi-

des 

ATCC 

537 

 

Поживне 

середови-

ще для 

визначе-

ння 

аміноглі-

козидів  

рН 8,0 

Плевромутиліни 

 

   Тіамулін 

200 µl 

1,5 M 

b.f.  

pH 8,0 

для 

проб 

Micr. 

luteus 

ATCC 

9341 

ISO-Sensitest 

Agar  

pH 8,0 (2mm) 

Цефалоспорини 

Цефалекс

ин 

1М 

NаОН 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Поживне 

середовище 

для 

визначен-

ня це 

фалос-

поринів рН 

8,0 

 

Цефалек-

син 

Цефкюіном 

Цефапірин 

Цефтіофур 

200 µl 

0,1 M 

Tris 

bufor  

pH 8,5 

для 

проб 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Plate Count 

Agar 

pH 8,0  

(2,5 mm) 

Сульфаніламіди 

Сульфади

ме-зин 1,2 

Фосфат- 

ний 

буфер-

ний 

розчин 

рН 8,0+ 

2N 

NаОН 

для 

розведе-

ння 

стандар-

ту 

Bac. 

subtilis 

ATCC 

6633 

 

Поживне 

середовище 

для 

визначен-

ня 

сульфані-

ламідів 

рН 7,2 

 

Сдімезок-

син 

Смезокса-

золь 

Смезаксин 

Сдіазін 

Тріметоп-

рим 

Бакюілоп- 

рим 

300 µl 

0,133 

M b.f. 

pH 8,0 

Bacillus 

pumilus 

CN 607 

DST Agar pH 

7,0+ 

TMP 625µg/I 

1М 

NаОН 

для 

розведен

-ня 

стандар-

ту 

Поживне 

середови-

ще для 

визначе-

ння 

сульфані- 

ламідів  

рН 7,2 

 
Примітки: 1. ДСТУ .«Продукти тваринного походження. Мікробіологічний метод визначення 

антимікробних речовин»; 

2. ДСТУ «Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Метод визначення антибіотиків в 

м’ясі та субпродуктах». 
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ДОДАТОК Д 

Порівняння хімічного складу поживних середовищ, використаних у 

досліді, г/дм3 

 

Назва 

компонентів 

Назва поживних середовищ 

2
%

 
м

'я
со

- 

п
еп

то
н

н
и

й
 

аг
ар

 

М
ю

л
л
єр

а 

Х
ін

то
н

а 
 

Is
o
-s

en
si

te
st

 

ag
ar

 

P
la

te
 

co
u
n
t 

ag
ar

 

п
о
ж

и
в
н

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

№
3
  

п
о
ж

и
в
н

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

№
4

 

п
о
ж

и
в
н

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

№
7

 

п
о
ж

и
в
н

е 

се
р

ед
о

в
и

щ
е 

№
6

 

Агар, г/дм3 20,0 17,0 8,0 9,0 20,0 25,0 20,0 20,0 

Гідролізований 

казеїн 
 17,5 11,0    4,0  

М'ясна вода (см3) 1000 300     1000 1000 

Менадіон (вітамін 

К3) 
  0,001      

Пептон   3,0    6,0 10,0 

л-триптофан   0,02      

Хлорид натрію   3,0     5,0 

L-цистеїн   0,02      

Глюкоза  20,0 2,0 1,0 1,0  1,0  

Ціанокобаламін 

(вітамін В12) 
  0,001      

Нікотинамід   0,003      

Ацетат натрію   1,0      

Пантотенат   0,003      

Динатрію Фосфат 

водню 
  2,0      

Піридоксин 

(вітамін В6) 
  0,003      

Крохмаль  1,0 1,0      

Марганцевий 

хлорид 
  0,002      
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Урацил   0,01      

Сульфат заліза   0,001      

Ксантин   0,01      

Сульфат цинку   0,001      

Гуанін   0,01      

Сульфат міді   0,001      

Аденин   0,01      

Сульфат 

кобальту 
  0,001      

Глюконат 

кальцію 
  0,1      

Тіамін   0,0004      

Магній 

гліцерофосфат 
  0,2      

Біотин   0,0003      

Метиленово 

синій 
 0,0005       

Триптон    5,0     

Дріжджовий 

екстракт 
   2,5     

Хотингер з 100 

% аміно-

аміачного азоту 

(см3) 

    1000    

Хотингер з 33 % 

аміно-аміачного 

азоту (см3) 

     1000   
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ДОДАТОК Е 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Методи визначення залишкових 

кількостей антимікробних препаратів в продуктах птахівництва. Ветеринарна 

біотехнологія. 2015. № 26. С. 33–41. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та підготовці 

статті до друку).  

2. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Нормативно-законодавчі вимоги щодо 

визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукції 

птахівництва. Ветеринарна біотехнологія. 2015. № 27. С. 96–104. (Здобувач  

брала участь в проведені експериментальних досліджень, узагальненні 

результатів та підготовці статті до друку). 

3. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Київська Г. В. Порівняльний аналіз 

мікробіологічних методів щодо визначення залишкових кількостей 

антимікробних препаратів у продукції птахівництва. Ветеринарна біотехнологія. 

2016. № 28. С. 28–41. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних 

досліджень, узагальненні результатів та підготовці статті до друку). 

4. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей 

антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним 

методом. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Вип. 2(89), Ч.1. С. 60–68. 

(Здобувач брала участь в проведені експериментальних досліджень, 

узагальненні результатів та підготовці статті до друку). 

5. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 

залишкових кількостей макролідів та β-лактамів у продукції птахівництва 

мікробіологічним методом. Ветеринарна біотехнологія. 2016. № 29. С. 75–83. 

(Здобувач брала участь в проведені експериментальних досліджень, 

узагальненні результатів та підготовці статті до друку). 

6. Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей аміноглікозидів у 

продукції птахівництва мікробіологічним методом. Ветеринарна біотехнологія. 
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2017. № 30. С. 14–22. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних 

досліджень, узагальненні результатів та підготовці статті до друку).  

7. Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей хінолонів у 

продукції птахівництва мікробіологічним методом. Ветеринарна біотехнологія. 

2017. № 31. С. 12–21. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних 

досліджень, узагальненні результатів та підготовці статті до друку).   

8. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О., Козицька Т. Г. 

Визначення залишкових кількостей бакюлоприму та триметоприму у м'ясі, 

печінці, нирках мікробіологічним методом. Ветеринарна біотехнологія. 2017. 

№ 32(2). С. 77–85. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних 

досліджень, узагальненні результатів та підготовці статті до друку). 

9. Азиркіна І. М., Козицька Т. Г., Гаркавенко Т. О., Шалімова Л. О. 

Визначення залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів у продукції 

птахівництва мікробіологічним методом. Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 

Ґжицького. Серія: Ветеринарні науки. 2020. Т. 22. № 98. С. 79‒83. (Здобувач 

брала участь в проведені експериментальних досліджень, узагальненні 

результатів та підготовці статті до друку). 

Статті у наукових виданнях інших держав 

10. Азыркина И. М. Определение остаточных количеств макролидов и β-

лактамов в продукции птицеводства микробиологическим методом Актуальные 

проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов. 

Вып. 20.Ч. 2 Горки: БГСХА. 2017 С. 241–248. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та підготовці 

статті). 

Патенти на корисну модель 

11. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Коваленко В. Л. 

Патент на корисну модель № 132436 Україна. А61К 31/65. Спосіб визначення 

залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції 

птахівництва мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник Державний 
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науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи. № u2018 09754; заявлено 01.10.2018; опубліковано 

25.02.2019. Бюл. № 4. (Здобувач взяла участь у розробленні принципу корисної 

моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до патентування). 

12. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Меженська Н. А., Азиркіна І. М. 

Патент на корисну модель № 132437 Україна. А61К 31/7036. Спосіб визначення 

залишкових кількостей антибіотиків групи аміноглікозидів в продуктах забою 

птиці мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник Державний науково-

дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи. № u2018 09756; заявлено 01.10.2018; опубліковано 25.02.2019. Бюл. 

№ 4. (Здобувач взяла участь у розробленні принципу корисної моделі, 

дослідженнях, підготовці матеріалів до патентування). 

13. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Коваленко В. Л. 

Патент на корисну модель № 132439 Україна. А61К 31/65. Спосіб визначення 

залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та яєчних 

продуктах мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник Державний 

науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи. № u2018 09758; заявлено 01.10.2018; опубліковано 

25.02.2019. Бюл. № 4. (Здобувач взяла участь у розробленні принципу корисної 

моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до патентування). 

14. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Меженський А. О., Азиркіна І. М. 

Патент на корисну модель № 132438 Україна. А61К 31/545, С07Н 17/08. Спосіб 

визначення залишкових кількостей антибіотиків групи макролідів та β-лактамів 

у продуктах забою птиці мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи. № u2018 09757; заявлено 01.10.2018; 

опубліковано 25.02.2019. Бюл. № 4. (Здобувач взяла участь у розробленні 

принципу корисної моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до 

патентування). 
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15. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Меженський А.О. 

Патент на корисну модель № 132440 Україна. МПК., А61К 31/00, А61 К 31/65, 

А61К 31/545 Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи 

макролідів та β-лактамів у яйцях та яєчних продуктах мікробіологічним 

методом. Заявник і патентовласник Державний науково-дослідний інститут з 

лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. № u2018 09759; 

заявлено 01.10.2018; опубліковано 25.02.2019. Бюл. № 4. (Здобувач взяла участь 

у розробленні принципу корисної моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до 

патентування). 

16. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Меженська Н.А., Азиркіна І. М. 

Патент на корисну модель № 132442 Україна. МПК, А61К 31/7036. Спосіб 

визначення залишкових кількостей антибіотиків групи аміноглікозидів у яйцях 

та яєчних продуктах мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник 

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи. № u2018 09762; заявлено 01.10.2018; 

опубліковано 25.02.2019. Бюл. № 4. (Здобувач взяла участь у розробленні 

принципу корисної моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до 

патентування). 

17. Піщанський О. В., Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Київська Г.В. 

Патент на корисну модель № 132441 Україна. А61К 31/47. Спосіб визначення 

залишкових кількостей антибіотиків групи хінолонів у продуктах забою птиці 

мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник Державний науково-

дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної 

експертизи. № u2018 09761; заявлено 01.10.2018; опубліковано 25.02.2019. Бюл. 

№ 4. (Здобувач взяла участь у розробленні принципу корисної моделі, 

дослідженнях, підготовці матеріалів до патентування). 

18. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л.О., Горбатюк О. І. 

Патент на корисну модель № 145803 Україна. С12R 1/01. C12Q 1/04, G01N 1/28. 

Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи хінолонів у 

продуктах забою птиці мікробіологічним методом. Заявник і патентовласник 
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Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та 

ветеринарно-санітарної експертизи. № u2020 04008; заявлено 02.07.2020; 

опубліковано 06.01.2021. Бюл. № 1. (Здобувач взяла участь у розробленні 

принципу корисної моделі, дослідженнях, підготовці матеріалів до 

патентування). 

Методичні рекомендації  

           19. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 

мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи 

аміноглікозидів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах. Затверджено і 

прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-

методичною радою Державної служби України з питань безпечності та захисту 

споживачів (№ 3 від 20.12.2018 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2019. 24 с. (Здобувач брала 

участь в проведені експериментальних досліджень, узагальненні результатів 

та написанні текстової частини). 

20. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 

мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи 

β-лактамів та макролідів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах. Затверджено і 

прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-

методичною радою Державної служби України з питань безпечності та захисту 

споживачів (№ 3 від 20.12.2018 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2019. 24 с. ( Здобувач брала 

участь в проведені експериментальних досліджень, узагальненні результатів 

та написанні текстової частини). 

21. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 

мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотики 

тетрациклінової групи у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах. Затверджено і 

прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-

методичною радою Державної служби України з питань безпечності та захисту 

споживачів (№ 3 від 20.12.2018 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2019. 22 с. (Здобувач брала 

участь в проведені експериментальних досліджень, узагальненні результатів 

та написанні текстової частини). 
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22. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Визначення 

мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи 

хінолонів у м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах. Затверджено і прийнято до 

впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою 

Державної служби України з питань безпечності та захисту споживачів (№ 3 від 

20.12.2018 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2019. 24 с. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та написанні 

текстової частини).  

23. Мягка К. С., Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. Морфологічна 

характеристика та культивування тест-культур мікроорганізмів, що 

рекомендуються для випробувань на залишковий вміст антибіотиків та 

антимікробних речовин мікробіологічним методом. Затверджено і прийнято до 

впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою 

Державної служби України з питань безпечності та захисту споживачів (№ 1 від 

25.12.2014 р.). К.: ДНДІЛДВСЕ, 2015. 24 с. (Здобувач брала участь в проведені 

експериментальних досліджень, узагальненні результатів та написанні 

текстової частини). 

Тези наукових доповідей 

24. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей 

антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та яєчних продуктах 

мікробіологічним методом Наук.-техн. бюл. Ін-ту вет. мед. «Актуальні проблеми 

ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». 2016. С. 11–13. 

(Здобувач брала участь в проведені експериментальних досліджень, 

узагальненні результатів та написанні тез). 

25. Гаркавенко Т. О., Азиркіна І. М. Визначення залишкових кількостей 

антимікробних препаратів в продукції птахівництва мікробіологічним методом. 

XV Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького 

складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини, якості і безпеки 

продукції тваринництва». Збірник матеріалів. Київ: НУБіП України. 2016. С. 13–

14. (Здобувач брала участь в проведені експериментальних досліджень, 

узагальненні результатів та написанні тез). 
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