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АНОТАЦІЯ
Лінійчук Н.В. Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчатбройлерів за застосування енрофлоксацину – Кваліфікаційна наукова праця
на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі
спеціальності 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Національний
університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021.
У дисертаційній роботі наведено результати оцінки придатності методики
з визначення енрофлоксацину у мʼясі птиці, крові та посліді відповідно до
Рішення Європейської комісії 2002/657/ЄС від 12 серпня 2002 року, щодо
ефективності аналітичних методів та інтерпретації результатів. Дослідження
проводили на рідинному мас-спектрометрі «Waters» (США). У результаті
визначено такі робочі параметри як середнє значення, відсоток повернення,
коефіцієнт варіації, ССα, ССβ. Основним параметром для підтверджуючих
методів вважається ССα.
Проаналізовано

результати

державного

моніторингу

залишкових

кількостей антимікробних речовин у продуктах птахівництва в Україні за 2013–
2019 роки відповідно до Директиви 96/23 Європейського Союзу, Регламенту
Комісії (ЄС) № 37/2010. За досліджуваний період були виявлені випадки
перевищення

МДР

в

групі

В1

(антимікробних

препаратів),

зокрема

енрофлоксацину. Виявлено два позитивних результати, що містили залишкову
кількість енрофлоксацину. При цьому не було виявлено перевищення
максимально-допустимого рівня (МДР) енрофлоксацину у мʼясі птиці, що
відповідає вимогам Регламенту Комісії (ЄС) № 37/2010. Проведено дослідження
12777 проб мʼязів тварин, молока, курячих яєць і в 76,68 % випадків виявлено
наявність залишкової кількості енрофлоксацину; із досліджених 305 проб
курятини 74,4 % випадків було виявлено залишкову кількість енрофлоксацину,
який не перевищував МДР.
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Необхідно зазначити, що у разі випоювання курчатам-бройлерам розчину
енрофлоксацину у терапевтичній концентрації не впливає на клінічний стан та
поведінку птиці.
Впродовж періоду дослідження не виявлено впливу енрофлоксацину на
прирости живої маси курчат-бройлерів дослідних груп.
Передзабійний огляд курчат-бройлерів котрольної і дослідної груп
показав, що вони активно рухалися, споживали корм і воду, реагували на
зовнішні подразники, мали природнє положеня тіла, чистий пірʼяний покрив,
видимі слизові оболонки були блідо-рожеві, дзьоб сухий, витікання з очей
відсутні, поверхні кінцівок сухі, без ушкоджень, дихання без хрипів,
температура тіла – у межах від 40,5 до 42 °С, послід помірно густий. Під час
проведення досліду випадків захворювання або загибелі піддослідних тварин не
виявлено.
Післязабійним оглядом продуктів забою птиці контрольної та дослідної
груп не виявлено патологічних змін. Тушки курчат дослідних груп мали
загальний вигляд, аналогічний тушкам птиці контрольної групи. Поверхня
тушок курчат-бройлерів обох груп була суха, колір шкіри на усій поверхні в усіх
группах – блідо-жовтий, дзьоб глянсовий. Мʼязи у тушок добре розвинені,
підшкірний жир мав локалізацію в ділянці нижньої частини живота та на спині у
вигляді смужки. На розрізі мʼязи були злегка вологі, пружні та щільні. Кіль
грудної кістки слабко виділяється, форма груднини – округла. Запах тушок
специфічний, властивий даному виду мʼяса.
Передзабійна жива маса курчат-бройлерів дослідної групи на 6, 12 та 14
добу після останнього випоювання препарату вірогідно не відрізнялася від маси
тіла птиці контрольної групи. Маса напівпатраних тушок курчат-бройлерів на
початку періоду елімінації енрофлоксацину (на 6 добу) та 12 добу після
випоювання не відрізнялася між собою, а на 14 добу – на 19,82 % перевищувала
масу тушок птиці контрольної групи. Маса патраної тушки курчат-бройлерів на
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6 та 12добу після випоювання енрофлоксацину була в межах контролю, а на 14
добу перевищувала цей показник на 21,28 %.
Органолептичні

дослідження

проводили

за

кімнатної

температури

впродавж 4-х діб в добре освітленому приміщенні. Мʼязи на розрізі злегка
вологі, не залишали вологої плями на фільтрувальному папері. Колір мʼяса
курчат-бройлерів після застосування енрофлоксацину (дослідна група) не
відрізнявся від контрольної і був блідо-рожевий. На розрізі мʼясо, отримане від
курчат дослідної і контрольної груп, щільне, пружне; ямка, що утворювалася під
час натискання пальцем, швидко вирівнювалася. Запах приємний, властивий
даному виду мʼяса. Бульйон, отриманий із мʼяса курчат-бройлерів за
застосування енрофлоксацину під час їх вирощування не відрізнявся від
показників у контролі і був прозорий, ароматний, краплі жиру на поверхні були
крупними.
Результати вимірювання величини рН мʼяса курчат-бройлерів контрольної
групи коливається від 5,58 до 6,22, а у дослідній – 5,72 до 6,32 на 2, 3, 4 добу
зберігання за 4–5 °С, що відповідало нормі. Під час порівняння показників рН
мʼяса курчат-бройлерів контрольної і дослідної груп впродовж усього терміну
зберігання, можна відзначити, що незалежно від доби забою він був вищий у
витяжці з мʼязів курчат-бройлерів дослідної групи.
За результатами реакції з купруму сульфату бульйон, приготовлений з
мʼяса курчат-бройлерів як контрольної, так і дослідної груп на 6, 12 та 14 добу
після випоювання енрофлоксацину, під час зберігання на 2, 3 і 4 доби був
свіжий. Мʼясо на 14 добу після випоювання енрофлоксацину у курчат-бройлерів
дослідної групи на 4 добу зберігання за температури 4 – 5°С було сумнівної
свіжості.
Реакція на пероксидазу в мʼясі курчат-бройлерів обох груп була
позитивною впродовж 4 діб зберігання, що свідчить про його свіжість.
За результатами реакції на аміак і солі амонію мʼясо курчат дослідної
групи було свіже протягом 3 діб зберігання. На 4 добу зберігання у мʼяса,
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отриманого від курчат-бройлерів після випоювання енрофлоксацину на 14 добу,
витяжка мала жовтий колір і легке помутніння, що свідчить про його сумнівну
свіжість.
Під час проведення мікроскопії мазків-відбитків на другу добу зберігання
виявлено поодинокі мікроорганізми в мʼязах курчат-бройлерів обох груп, на 3 та
4 добу – виявлено не більше 10 поодиноких мікроорганізмів кокової форми в
глибоких шарах. На 4 добу зберігання мʼяса курчат-бройлерів дослідної групи,
відібраного на 14 добу після останнього випоювання препарату, виявлено до 15
мікроорганізмів кокової форми у полі зору.
Отже, за хімічними та мікроскопічними показниками мʼясо курчатбройлерів як контрольної, так і дослідної групи відповідають вимогам до
свіжого мʼяса. Мʼясо птиці обох груп добре зберігається в охолодженому стані
до 4 доби. Але на 4 добу досліду у мʼясі підвищується величина рН, а за
реакцією з купруму сульфатом та аміаком і солями амонію після закінчення
терміну каренції енрофлоксацину воно відповідає мʼясу сумнівної свіжості.
Встановлено, що мʼязи крила та шкіра курчат-бройлерів, порівняно з
контрольною групою, є слаботоксичні. В кінці періоду каренції у мʼязах крила
загибель інфузорії Tetrachimena pyriformis становила близько 11 %, виявлено
загальмування рухів у – 70 %, активних та рухливих – 19 %. У шкірі курчатбройлерів загибель інфузорії Tetrachimena pyriformis становила близько 15 %,
виявлено загальмування рухів у – 79 %, активних та рухливих – 6 %.
Відносна біологічна цінність дослідної групи грудних мʼязів, гомілки
курчат-бройлерів на 6, 12 та 14 добу після випоювання енрофлоксацином була
близька за значенням до контрольної і вірогідно не відрізнялася. Водночас
біологічна цінність мʼязів стегна, крила та шкіри була знижена залежно від
доби каренціїї і становила для мʼязів стегна від 89,24 до 99,58, мʼязів крила від
65,24 до 95,03, для шкіри – 39,92 до 62,43.
В мʼязах курчат-бройлерів контрольної та дослідної групи перевищення
кількості МАФАнМ не виявлено. Кількість МАФАнМ у мʼязах курчат-бройлерів
5

дослідної групи була меншою, порівняно з контрольною групою. БГКП і
бактерії роду Proteus, Salmonella, Listeria, Staphylococcus не виявлено в мʼясі
птиці,

що

відповідає

мікробіологічними

вимогам

показниками

чинних

нормативно-правових

актів.

За

мʼясо

курчат-бройлерів

отримане

за

застосування енрофлоксацину, відповідає вимогам чинних нормативно-правових
актів в Україні.
Під час проведення гістологічних досліджень виявлено мікроскопічні
зміни в усіх мʼязах курчат-бройлерів дослідної групи порівняно з контрольною.
Реєстрували розволокнення міосимпласта, його частковий лізис, а також
руйнування мʼязового волокна.
Визначення

вмісту

енрофлоксацину

проводили

методом

високоефективної рідинної хроматографії з подвійним мас-спектрометричним
детектором у продуктах забою курчат-бройлерів у разі застосування
терапевтичної концентрації енрофлоксацину. Встановлено, що на 6 добу після
припинення випоювання курчатам-бройлерам енрофлоксацину мʼязи шиї,
внутрішні органи: нирки, серце, легені, селезінка були безпечними, оскільки
вміст енрофлоксацину в них не перевищував МДР. Проте мʼязовий шлунок і
печінка містили залишковий вміст енрофлоксацину, який перевищував МДР. У
свою чергу перевищення вмісту енрофлоксацину, виявляли у мʼязах крила,
грудних, спини, стегна і гомілки. Найвищий вміст діючої речовини виявлено у
шкірі, що у 10 разів вище за МДР.
На 12 добу після припинення випоювання енрофлоксацину мʼязи шиї,
грудні, спини, гомілки, нирки, серце, печінка, легені, селезінка, шлунок
мʼязовий курчат-бройлерів є безпечними щодо вмісту енрофлоксацину. В
мʼязах крила та стегна виявлено перевищення МДР. Шкіра курчат-бройлерів на
12 добу після випоювання енрофлоксацину залишалася найбільш небезпечною
щодо його залишків, які перевищують максимально допустимий рівень у 7,4
раза.
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На 14 добу після припинення випоювання енрофлоксацину мʼязи та
внутрішні органи курчат-бройлерів були безпечними за його вмістом, окрім
шкіри.
З урахуванням отриманих нами даних для визначення залишкового вмісту
енрофлоксацину

у

тушках

курчат-бройлерів

необхідно

відбирати

для

дослідження мʼязи з його найбільшим вмістом (мʼязи крила, стегна та шкіру).
Вміст енрофлоксацину у шкірі в межах МДР виявлено на 20 добу. Це свідчить
про те, що забій птиці після застосування енрофлоксацину необхідно проводити
не раніше 20 доби.
Під час визначення залишкового вмісту енрофлоксацину у крові курчатбройлерів методом РХ/МС/МС найвищу концентрацію було виявлено впродовж
перших діб застосування ветеринарного препарату. З кожним днем його
концентрація

знижувалася.

Попри

те,

що

антибактеріальні

засоби

не

регламентуються у крові чинними нормативно правовими актами, вміст
енрофлоксацину залишається на рівні вище 100 мкг/кг впродовж 14 діб з
початку

його

застосування

курчатам-бройлерам.

Найвища

концентрація

енрофлоксацину у посліді курчат-бройлерів виявлена в перші дні застосування
препарату, а в подальшому вона знижувалась, але залишалася високою
впродовж 16 діб.
Отже,

під

час

проведеного

дослідження

простежується

високий

залишковий вміст енрофлоксацину у крові, посліді, окремих мʼязах та шкірі
курчат-бройлерів (навіть на 14–20 добу після випоювання енрофлоксацину).
Ключові слова: антибіотики, енрофлоксацин, продукти забою, мʼязи,
антибактеріальні речовини, курчата-бройлери, рідинна хроматографія, масспектрометрія.
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ANNOTATION
Liniichuk N.V. Sanitary and Hygienic Assessment of Broiler Chickens by
Using Enrofloxacin. – The qualification scientific work on the rights of the
manuscript.
Thesis for the scientific degree of candidate of veterinary sciences, specialty
16.00.09 «Veterinary and Sanitary Expertise». National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021.
The dissertation presents the results of evaluation of the suitability of the
method for determination of enrofloxacin in poultry, blood and manure in accordance
with the Decision of the European Commission 2002/657 / EC of August 12, 2002 on
the effectiveness of analytical methods and interpretation of results. The study was
performed on a liquid mass spectrometer "Waters" (USA). The result, such operating
parameters as average value, percentage of return, coefficient of variation, CCα, CCβ
were determined. The main parameter for confirmatory methods is CCα.
The results of state monitoring of residual amounts of antimicrobial substances
in poultry products in Ukraine for 2013–2019 in accordance with Directive 96/23 of
the European Union, Commission Regulation (EU) № 37/2010 were analyzed. The
cases of excess MRL were detected in group B1 (antimicrobial drugs) - enrofloxacin
during the study period.
The two positive results were found, which contained a residual amount of
enrofloxacin. There was no excess of the maximum residue limit (MRL) of
enrofloxacin in poultry meat, which meets the requirements of Commission
Regulation (EC) № 37/2010. Of the studied 12777 samples of animal muscles, milk,
and chicken eggs, 76.68% residual amount of enrofloxacin was detected, and of the
305 samples of chicken studied, 74.4% revealed a residual amount of enrofloxacin that
did not exceed the MRL.
Feeding broiler chickens a solution of enrofloxacin in therapeutic concentrations
does not affect the clinical condition and behavior of poultry. No effect of
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enrofloxacin on live weight gain of broiler chickens of the experimental groups was
detected during the study period.
Pre-sloughter inspection of the control and experimental groups showed that
broiler chickens were actively moving, actively receiving food and water, responding
to external stimuli, had a natural body position, clean feather cover, visible mucous
membranes were pale pink, dry beak, no discharge from the eyes, the surfaces of the
extremities are dry, without damage, breathing without rales, body temperature - in the
range from 40,5 to 42 ° C, manure is moderately thick. No cases of disease or death of
experimental animals were detected during the experiment.
Post-slaughter examination of poultry slaughter products of the control and
experimental groups did not reveal pathological changes. The carcasses of chickens
of the experimental groups had a general appearance similar to the carcasses of
poultry of the control group. The surface of the carcasses of broiler chickens of both
groups was dry, the skin color on the entire surface in all groups - pale yellow, glossy
beak. The muscles in the carcasses are well developed, the subcutaneous fat was
localized in the lower abdomen and on the back in the form of a strip. The muscle
section was slightly moist, elastic and dense. The keel of the sternum is weakly
distinguished, the shape of the sternum is rounded. The smell of carcasses of a
special, powerful type of meat.
The pre-slaughter live weight of broiler chickens on the 6 th, 12 th and 14 th
days after the last feeding of the drug probably did not differ from the body weight of
the birds of the control group. The weight of half-gutted carcasses of broiler chickens
at the beginning of the elimination period of enrofloxacin (6 days) and 12 days after
feeding did not differ from each other, and on the 14 th day – 19,82 % more than the
weight of poultry carcasses of the control group. The weight of the gutted carcass of
broiler chickens on the 6 th and 12 th day after feeding enrofloxacin was within
control, and on the 14 th day exceeded this figure by 21,28 %.
The studies of organoleptic were performed at room temperature for 4 days in a
well-lit room. The muscles in the section are slightly moist, did not leave a wet spot
9

on the filter paper. The color of broiler meat after enrofloxacin did not differ from the
control and was pale pink. In section, the meat is dense, obtained from chickens of
the experimental and control groups, dense, elastic; the hole formed by pressing with
a finger was quickly leveled. The smell is pleasant, typical of this type of meat. The
broth obtained from the meat of broiler chickens with the use of enrofloxacin during
their cultivation did not differ from the control and was transparent, fragrant, drops of
fat on the surface were large.
The results of measuring the pH of the meat of broiler chickens in the control
group ranged from 5,58 to 6,22, in the experimental – 5,72 to 6,32 for 2, 3, 4 days of
storage at 4-5 ° C, which was normal. Comparing the pH of the meat of broiler
chickens of the control and experimental groups throughout the storage period, it can
be noted that regardless of the day of slaughter, it was higher in the extract from the
muscles of broiler chickens of the experimental group.
According to the results of the reaction from copper sulfate, the broth prepared
from the meat of broiler chickens of both control and experimental groups for 6, 12
and 14 days after feeding enrofloxacin, during storage for 2, 3 and 4 days was fresh.
Meat on the 14 th day after feeding enrofloxacin in broiler chickens of the
experimental group on the 4 th day of storage at a temperature of 4 - 5 ° C was of
questionable freshness.
The reaction to peroxidase in the meat of broiler chickens of both groups was
positive during 4 days of storage, which indicates its freshness.
According to the results of the reaction to ammonia and ammonium salts, the
meat of the chickens of the experimental group was fresh for 3 days of storage. At 4
days of storage, the meat obtained from broiler chickens after 14 days of enrofloxacin
was extracted yellow and slightly cloudy, indicating its questionable freshness.
The single microorganisms were found in the muscles of broiler chickens of
both groups during the smear microscopy on the second day of storage, on the 3 rd
and 4 th day - no more than 10 single cocoon-shaped microorganisms were found in
the deep layers. On the 4th day of storage of broiler meat of the experimental group,
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selected on the 14th day after the last feeding of the drug, up to 15 microorganisms of
coccal form were detected in the field of view.
According to chemical and microscopic parameters, the meat of broiler
chickens of both the control and experimental groups meets the requirements of
freshness. Poultry meat of both groups is well preserved in a refrigerated state for up
to 4 days. But on the 4th day of the experiment, the pH of the meat rises, and the
reaction with copper sulfate and ammonia and ammonium salts after the expiration
date of enrofloxacin, it corresponds to the category of questionable freshness.
It was found that the muscles of the wings and skin of broiler chickens,
compared with the control group, are slightly toxic. In the wing muscles at the end of
the withdrawal period, the death of the infusoria Tetrachimena pyriformis was about
11%, inhibition of movements was detected in - 70%, active and mobile - 19%. In the
skin of broiler chickens, the death of the ciliate Tetrachimena pyriformis was about
15%, inhibition of movements was detected in - 79%, active and mobile - 6%.
The relative biological value of the experimental group of pectoral muscles,
legs of broiler chickens on the 6 th, 12 th and 14 th day after enrofloxacin feeding
was close in value and probably did not differ. The biological value of thigh at the
same time, wing and skin muscles was reduced depending on the withdrawal period
and ranged from 89,24 to 99,58 for the thigh muscles, from 65,24 to 95,03 for the
wing muscles, and from 39,92 to 62,43 for the skin.
In the muscles of broiler chickens of the control and experimental groups no
excess of MAFAnM was detected. The amount of MAFAnM in the muscles of
broiler chickens in the experimental group was lower compared to the control group.
BGKP and bacteria of the genus Proteus, Salmonella, Listeria, Staphylococcus were
not found in poultry meat, which meets the requirements of current regulations.
According to microbiological indicators, the meat of broiler chickens obtained with
the use of enrofloxacin meets the requirements of current regulations in Ukraine.
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Histological examinations revealed microscopic changes in all muscles of
broiler chickens compared with the control group. Dehydration of the myosimplast,
its partial lysis, as well as the destruction of the muscle fiber were recorded.
The determination of enrofloxacin content was performed by high performance
liquid chromatography with double mass spectrometric detector in slaughter products
of broiler chickens in the case of application of therapeutic concentration of
enrofloxacin. It was found that on the 6 th day after stopping feeding enrofloxacin to
broiler chickens, the muscles of the neck, internal organs: kidneys, heart, lungs,
spleen were safe, because the content of enrofloxacin in them did not exceed the
MRL. However, the muscular stomach and liver contained residual enrofloxacin,
which was higher than MRL. In turn, the enrofloxacin was found in the muscles of
the wings, chest, back, thighs and legs. The highest content of the active substance is
found in the skin, which is 10 times higher than the MRL.
On the 12 th day after stopping enrofloxacin, the muscles of the neck, chest,
back, legs, kidneys, heart, liver, lungs, spleen, and stomach of the muscular broiler
chickens are safe for enrofloxacin. In the muscles of the wings and thighs exceeded
MRL. On day 14 after stopping enrofloxacin, the muscles and internal organs of
broiler chickens are safe for enrofloxacin, except for the skin. The skin of broiler
chickens on the 12,th day after feeding enrofloxacin remained the most dangerous for
its residues, which exceed the maximum level by 7,4 times.
Given these data, to determine the residual amount of enrofloxacin in the
carcasses of broiler chickens, it is necessary to select for the study of muscle with its
highest content. The content of enrofloxacin in the skin within the MRL was detected
on the 20th day. This indicates that the slaughter of poultry after the use of
enrofloxacin should be carried out no earlier than 20 days.
When determining the residual amount of enrofloxacin in the blood of broiler
chickens by LC/MS/MS, the highest concentration was found during the first days of
use of the veterinary drug. With each passing day, its concentration decreased.
Although antibacterial agents are not regulated in the blood, the amount of
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enrofloxacin remains above 100 μg / kg for 15 days from the start of its use in broiler
chickens. The highest concentration of enrofloxacin in broiler chickens was detected
in the first days of drug use, then it decreased, but remained high for 17 days.
The high content of residual enrofloxacin in the blood, manure, individual
muscles and skin (even for 12-14 days after drinking enrofloxacin) during the study.
Key words: antibiotics, enrofloxacin, slaughter products, muscles, antibacterial
substances, broiler chickens, liquid chromatography, mass spectrometry.
CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях України:
1.

Лінійчук Н. В. Оптимізація методики визначення фторхінолонів у

продуктах тваринного походження. Тваринництво України. 2014. № 8-9. С. 50–
54. (Здобувачем удосконалено методику, проведено дослідження, отримано
валідаційні дані, підготовлено матеріали до друку).
2.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М., Галка І. В. Особливості

накопичення енрофлоксацину в організмі курчат-бройлерів. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія
Ветеринарна медициа, якість і безпека продукції тваринництва. 2017. Вип. 273.
С. 115–122. (Здобувачем проведено дослідження мʼязів, крові та посліду на
вміст

залишкової

кількості

енрофлоксацину,

узагальнено

отримані

результати, підготовлено матеріали до друку).
3.

Лінійчук Н. В. Аналіз контролю залишків антибактеріальних

речовин в Україні. Ветеринарна біотехнологія. 2018. № 32 (2). С. 322–327.
(Здобувач провела аналіз результатів державного моніторингу в Україні щодо
визначення антибактеріальних речовин, підготувала матеріали для статті).
4.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Токсико-біологічна оцінка мʼяса

курчат-бройлерів за застосування препарату Байтрил 10 %. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія:
13

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2018.
Вип. 285. С. 388– 394. (Здобувачем проведено токсико-біологічні дослідження
мʼяса курчат-бройлерів, проаналізовано отримані результати, підготовлено
матеріал до друку).
5.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Мікробіологічні показники мʼязів

курчат-бройлерів у разі застосування Байтрил 10 %. Наукові доповіді
Національного університету біоресурсів і природокористування України.. URL:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.04.006
(Здобувачем проведено мікробіологічні дослідження, проаналізувано отримані
результати, підготовлено статтю до друку).
Патенти України на корисну модель:
6.

Новожицька Ю. М., Лінійчук Н. В., Іванова О. В., Ступак О. М.

Патент України на корисну модель 92150. МПК А61D99/00 (2014.01). Спосіб
визначення антибактеріальних речовин в продукції тваринного походження за
допомогою РХ/МС/МС: заявник і патентовласник Державний науководослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи. № u 2013 11321; заявлено 24.09.2013; опубліковано 11.08.2014.
Бюл. № 15. (Здобувачем взято участь у розробленні принципу корисної моделі,
дослідженнях, підготовлено матеріали до патентування).
Науково-методичні рекомендації:
7.

Новожицька Ю.М., Іванова О. В., Ступак О.М., Василюк В.В.,

Лінійчук Н.В., Коростинська Н.В. Визначення антибіотиків у продукції
тваринного походження за допомогою рідинного хроматомас-спектрометра. К.,
2014. 28 с. (Розглянуто та схвалено Вченою радою Державного науководослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (протокол №6 від 31.10. 2013 р.). Здобувачем проведено розроблення
методики, валідування і оформлення рекомендацій).
14

Тези наукових доповідей:
8.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Оцінювання придатності

підтверджуючих методів. Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки
продукції тваринництва. XV Міжнародна науково-практична конференції
професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів. м. Київ., 2016 року:
тези доповіді. К., 2016. С. 64 – 66. (Здобувачем проаналізовано проведення
оцінки підтверджуючих методів та підготовлено тези доповіді).
9.

Байєр О. В., Новожицька Ю. М., Лінійчук Н. В., Визначення 70

антибактеріальних препаратів в мʼязах скринінговим методом за допомогою
РХ/МС/МС. Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине
здоровʼя». м. Київ, 24 – 28 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 152.
(Здобувачем

проведено

розроблення

та

валідацію

визначення

антибактеріальних препаратів у мʼязах методом РХ/МС/МС та підготовлено
тези доповіді).
10.

Лінійчук Н. В., Новожицька Ю. М. Особливості накопичення

енрофлоксацину в мʼязах та органах курчат-бройлерів. Регіональний науковий
симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоровʼя». м. Київ, 24 – 28 квітня 2017
року: тези доповіді. К., 2017. С. 93. (Здобувачем проведено дослід та його
аналіз, узагальнено та підготовлено тези до друку).
11.

Лінійчук Н. В., Ступак О. М., Байєр О. В. Розробка методу

одночасного визначення хінолонів в продуктах тваринного походження.
Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров҆я». м. Київ,
16 – 18 квітня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 110 (Здобувачем проведено
розроблення методу та його аналіз, підготовлено тези до друку).
12.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Аналіз моніторингу залишкових

кількостей антибактеріальних речовин групи В1 в Україні. Контроль
безпечності харчових продуктів. Україна – ЄС: невирішені питання:
Міжнародна науково-практична конференція в рамках реалізації проєкту за
підтримки програми Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у
15

ЄС»,

присвячена

120-річчю

Національного

університету

біоресурсів і

природокористування України, м. Київ, 19–20 квітня 2018 року: тези доповіді.
К., 2018. С. 45 – 46. (Здобувачем проведено аналіз державного моніторингу в
Україні та підготовлено матеріали до друку).
13.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Мікробіологічні показники мʼязів

курчат-бройлерів у разі застосування Байтрил 10 %. Сучасні тенденції
ветеринарної освіти та науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
присвячена 100-річчю факультету ветеринарної медицини Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 09 жовтня
2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 120–121. (Здобувачем проведено
мікробіологічні дослідження мʼязів курчат-бройлерів, здійснено їх аналіз,
підготовлено матеріал до друку).
14.

Лінійчук Н. В, Якубчак О. М. Вплив застосування курчатам-

бройлерам Байтрилу 10% на мікробіологічні показники мʼяса. Освітньо-наукові
аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні: Міжнародна науковопрактична конференція. м. Київ, 28 листопада 2019 року: тези доповіді. К.,
2019. С. 4 – 5.(Здобувачем проведено дослідження, їх аналіз та підготовлено
тези до друку).

16

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК

УМОВНИХ

ПОЗНАЧЕНЬ,

СИМВОЛІВ

ТА

СКОРОЧЕНЬ……………………………………………………….……….…

19

ВСТУП………………………………………………………………...............

20

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………….......……..

26

1.1 Антибіотики та вплив їх залишків в продуктах тваринного
походження на здоровʼя людей………………………………………….......

26

1.2. Використання антибіотиків у тваринництві……..……………..............

28

1.3. Вплив антибіотиків на безпечність продуктів забою курчатбройлерів………………………………………………………………………

30

1.4. Фторхінолони та їх використання у птахівництві…………………….

31

1.5. Методи визначення фторхінолонів у продуктах тваринного
походження……………………………………………………………………
1.6.

Аналіз

результатів

плану

моніторингу

залишкового

34

вмісту

ветеринарних препаратів в країнах Європейського Союзу………………...

38

1.7. Моніторинг антимікробних речовин в Україні……………………….

42

1.8. Заключення з огляду літератури…………………………………….….

43

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………

46

2.1 Схема та умови проведення досліджень…………………………...

46

2.2 Методи досліджень……………………………………………….….

50

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………...

53

3.1 Оцінка придатності методу визначення енрофлоксацину в мясі птиці,
крові та посліді методом рідинної хроматографії з використанням масспектрометричного детектора……………………………………….……….

53

3.1.1. Валідація методики з кількісного визначення енрофлоксацину в
мʼязах птиці…………………………………………………………………...

53

3.1.2. Валідація методики з кількісного визначення енрофлоксацину в
крові та посліді птиці …………………………………………………….…..

65

17

3.2. Аналіз моніторингу залишкового вмісту антибактеріальних речовин
в Україні за 2013 – 2019 роки………………………………………………...

67

3.3 Вплив енрофлоксацину на клінічний стан і продуктивність курчатбройлерів………………..………………………………………….….……….

72

3.4. Якість і безпечність продуктів забою курчат-бройлерів у разі
застосування енрофлоксацину……………………………………………….

73

3.4.1. Аналіз передзабійного та післязабійного огляду продуктів
забою курчат-бройлерів……………………………………………………....

74

3.4.2.Органолептичні, хімічні, мікроскопічні показники продуктів
забою курчат-бройлерів у разі випоювання енрофлоксацину……….…......

77

3.4.3. Залишковий вміст енрофлоксацину в продуктах забою курчатбройлерів за його застосування……………………………………………...

82

3.4.4. Вміст енрофлоксацину у крові та посліді курчат-бройлерів за
його застосування…………………………………………………………......
3.4.5.

Токсико-біологічна

оцінка

мʼяса

курчат-бройлерів

за

надходження енрофлоксацину……………………………………………….
3.4.6.

Мікробіологічні

показники

мʼяса

курчат-бройлерів

86

88

за

застосування енрофлоксацину……………………………………………….

92

3.4.7. Мікроскопічні зміни у мʼязах курчат-бройлерів з найбільшим
вмістом енрофлоксацину…………………………………..............................
РОЗДІЛ

4

АНАЛІЗ

І

УЗАГАЛЬНЕННЯ

94

РЕЗУЛЬТАТІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………….

101

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….

116

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ…………………………………………….

118

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………

119

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

142

.

18

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СКОРОЧЕНЬ
ВЕРХ – високоефективна рідинна хроматографія
ЄС – Європейський Союз
ІФА – імуноферментний аналіз
МДР – максимально допустимий рівень
РХ-МС-МС – рідинний хроматограф з подвійним мас-спектрометричним
детектором
РХ – рідинна хроматографія
ТШХ – тонкошарова хроматографія
ГХ – газова хроматографія
РІА – радіоімунний метод
МСА – мас-спектрометричний аналіз
рН – відʼємний десятковий логарифм концентрації іонів водню
МАФАнМ – мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми
КМАФАнМ – кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів
ДСТУ – національний стандарт України
Сv – коефіцієнт варіації
КУО – колонієутворюючі організми
ССα – межа кількісного визначення
ССβ – здатність виявлення
S – стандартне відхилення
Sr - відносне стандартне відхилення
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ВСТУП
Актуальність теми. Важливим і актуальним питанням сьогодення є
забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування [13,
24, 52, 116, 123]. Серед антибіотиків, які часто застосовують для хіміотерапії
бактеріальних

інфекцій

у

птахівництві

є

фторхінолони,

зокрема,

енрофлоксацин. Вони представляють собою молекули, отримані шляхом
хімічного синтезу, володіють широким спектром дії. Їх бактерицидна дія
ґрунтується на здатності пригнічувати активність як хромосомної, так і
плазмідної бактеріальної ДНК-гірази і спричинювати тим самим функціональне
припинення реплікації ДНК у бактерій [36, 93, 128, 157]. Їх використання як
загалом у тваринництві, так і безпосередньо у птахівництві з терапевтичною
метою сприяє накопиченню залишків антибіотиків, зокрема, енрофлоксацину у
продуктах забою, які потрапляють до організму споживача і можуть призвести
до алергіїї, дисбактеріозу, зниження резистентності, порушення ембріонального
розвитку плода, мутацій, стійкості мікрофлори до антибактеріальних засобів
тощо [10, 23, 65, 81].
Для визначення вмісту антибіотиків у продуктах забою курчат-бройлерів
використовують як скринінгові (мікробіологічний, імуноферментний аналіз
(ELISA), так і підтверджуючі методи (високоефективна рідинна хроматографія,
рідинна хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора
(РХ/МС/МС) [8, 22].
Для обʼєктивного визначення антибіотиків в продуктах забою необхідно
застосовувати ризик-орієнтований підхід, оскільки чинні нормативно-правові
акти України орієнтовані на відбір середньої проби мʼяса, що практично
виключає визначення наявності препаратів, які володіють ліпофільними
властивостями, зокрема енрофлоксацин.
Тому дані дослідження, спрямовані на зʼясування кумулятивної здатності
енрофлоксацину в окремих органах і тканинах курчат-бройлерів та оцінка
придатності підтверджуючого методу виявлення його залишків є актуальними і
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дозволять удосконалити систему моніторингу антибіотиків під час виробництва
мʼяса курчат-бройлерів. У зв’язку з цим, застосування сучасних методів
дослідження, а також ретельний моніторинг за використанням вказаних
препаратів було і залишається актуальним для гарантування безпечності
харчових продуктів.
Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
є розділом ініціативної теми Державного науково-дослідного інституту з
лабораторної

діагностики

та

ветеринарно-санітарної

експертизи,

що

виконувалася спільно з кафедрою ветеринарно-санітарної експертизи (нині –
кафедра ветеринарної гігієни імені професора А. К. Скороходька) Національного
університету біоресурсів і природокористування України «Розробка, вивчення та
порівняння різних методів і засобів ветеринарно-санітарної оцінки і контролю
якості та безпеки продукції тваринного і рослинного походження та кормів»
(номер державної реєстрації 0109U001082 (2009–2018 рр.).
Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – дати
санітарно-гігієнічну оцінку продуктам забою курчат-бройлерів за застосування
енрофлоксацину

та

придатності

підтверджуючого

методу

визначення

залишкового вмісту енрофлоксацину в мʼясі, крові та посліді птиці з
використанням рідинної хроматографії із мас-спектрометричним детектором.
Для досягнення поставленої мети необхідно буловирішити такі завдання:
– провести оцінку придатності методу визначення залишкового вмісту
енрофлоксацину в м’ясі, крові та посліді птиці за допомогою методу
рідинної

хроматографії

з

використанням

мас-спектрометричного

детектора;
– провести аналіз результатів державного моніторингу залишкового вмісту
енрофлоксацину та інших антибактеріальних препаратів у продуктах
птахівництва в Україні;
– проаналізувати вплив енрофлоксацину на клінічний стан курчат-бройлерів;
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– дослідити

органолептичні,

хімічні,

біохімічні,

мікроскопічні,

мікробіологічні показники продуктів забою курчат-бройлерів у разі
випоювання розчину енрофлоксацину в терапевтичній концентрації;
– визначити залишковий вміст енрофлоксацину у скелетних м’язах,
внутрішніх органах, крові та посліді курчат-бройлерів;
– провести токсико-біологічну оцінку м’язів курчат-бройлерів за випоювання
розчину енрофлоксацину у терапевтичній концентрації;
– провести мікроскопічні дослідження м’язів курчат-бройлерів із найвищим
вмістом енрофлоксацину;
– розробити

методичні

рекомендації

з

визначення

антибіотиків

(енрофлоксацину) у продуктах тваринного походження за допомогою
рідинного хроматомас-спектрометра.
Обʼєкт дослідження – санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчатбройлерів за застосування енрофлоксацину.
Предмет дослідження – оцінка придатності методу (валідація) з
визначення енрофлоксацину, клінічний стан курчат-бройлерів, продукти забою
курчат-бройлерів,

органолептичні,

хімічні,

біохімічні,

мікроскопічні,

мікробіологічні, гістологічні показники м’язів, токсичність та відносна
біологічна цінність м’язів курчат-бройлерів, залишковий вміст енрофлоксацину,
інфузорія Tetrachimena piriformis, обсіменіння продуктів забою, мікроорганізми.
Методи дослідження: хіміко-токсикологічні (визначення залишкової
кількості енрофлоксацину за допомогою РХ/МС/МС), клінічні (клінічний стан
курчат-бройлерів), післязабійна оцінка (забійний вихід тушок, органолептичні
дослідження), хімічні реакції: на пероксидазу, з купруму сульфатом, на аміак і
солі амонію, біохімічні – величина рН, токсичність та біологічна цінність мʼязів
(за

допомогою

тест-організму

Tetrachimena

piriformis),

мікроскопічні,

мікробіологічні (мезофільні аеробні та факультативно анаеробні мікроорганізми,
бактерії

групи

кишкової

палички,

бактерії

роду

Proteus,

Salmonella,
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L. monocytogenes, S. aureus), гістологічні, статистичні (математична обробка
результатів дослідження).
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні проведено
оцінку придатності методики визначення енрофлоксацину у продуктах забою
курчат-бройлерів,
використанням

крові

та

посліді

мас-спектрометричного

методом

рідинної

детектора

та

хроматографії
дано

їй

з

наукове

обґрунтування. Отримані валідаційні дані свідчать про те, що чутливість
методики відповідає межі допустимого рівня та здатна визначити вміст
енрофлоксацину в концентрації від 9,76 мкг/кг.
Виявлено особливості накопичення енрофлоксацину в різних групах мʼязів
і продуктах забою курчат-бройлерів, у крові та посліді.
Вперше встановлено перевищення максимально допустимих рівнів
енрофлоксацину у шкірі, м’язах крил і стегна курчат-бройлерів за випоювання
їм енрофлоксацину у концентрації 50 мг/л впродовж 5 діб та після завершення
терміну каренції. Шкіра на 12 добу після випоювання препарату залишається
найбільш небезпечною щодо вмісту енрофлоксацину, де його вміст перевищує
максимально допустимий рівень у 7,4 рази. Встановлено, що для об’єктивного
визначення залишкового вмісту енрофлоксацину в продуктах забою курчатбройлерів необхідно відбирати шкіру та м’язи крил і стегна. Застосування
енрофлоксацину в терапевтичній концентрації курчат-бройлерів впливає на
токсичність м’яса для тест-культури Tetrachimena pyriformis.
Виявлено особливості виведення енрофлоксацину з організму курчатбройлерів з послідом. За випоювання розчину енрофлоксацину у терапевтичній
дозі його залишки виділяються з послідом впродовж 16 діб з концентрацією
вище 100 мкг/кг.
Наукову новизну досліджень підтверджено деклараційним патентом
України на корисну модель «Спосіб визначення антибактеріальних речовин в
продукції тваринного походження за допомогою РХ/МС/МС».

23

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи
полягає у застосуванні розробленої методики визначення вмісту енрофлоксацину
у продуктах забою курчат-бройлерів методом рідинної хроматографії з
використанням мас-спектрометричного детектора. Визначено чутливість та межу
прийняття рішення методу РХ/МС/МС (ССα). За результатами проведеної
валідації цей показник включено до Плану державного моніторингу залишків
ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених
харчових продуктах тваринного походження відповідно до Директиви 96/23
Європейського Союзу від 29 квітня 1996 року.
Результати дослідження використано під час підготовки та написання
науково-практичних рекомендацій «Визначення антибіотиків у продукції
тваринного походження за допомогою рідинного хроматомас-спектрометра»,
(затверджено та прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини
Науково-методичною радою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
України, протокол № 1 від 19.12.2013 р.).
Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто сформульовано
робочу гіпотезу та наукову концепцію, яка покладена в основу дисертаціїї;
самостійно опрацьовано літературні джерела, опановано необхідні методики
досліджень, виконано весь комплекс досліджень за розділами роботи та
здійснено статистичну обробку отриманих результатів, підготовлено наукові
статті. Дані, що належать до наукової новизни та практичного значення,
отримано здобувачем особисто. За участю наукового керівника інтерпретовано
одержані результати, що лаконічно викладено у висновках.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційних досліджень
доповідалися

на:

XV

Міжнародній

науково-практичній

конференції

професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної
медицини та якості і безпеки продукції тваринництва» (м. Київ, 2016 р.);
XVІ Міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького
складу, аспірантів, студентів «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (м.
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Київ, 2017 р.); ІІ Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції
«Єдине здоров’я» (м. Київ, 2017 р.); ІІІ щорічному регіональному науковому
симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній
науково-практичній конференції «Контроль безпечності харчових продуктів
Україна-ЄС: невирішені питання» (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки» (м.
Київ, 2019 р.).
Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 14 наукових працях,
з яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених
до міжнародних наукометричних баз даних, патент України на корисну модель,
науково-методичні рекомендації, 7 тез наукових доповідей.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1.

Антибіотики та вплив їх залишків в продуктах тваринного

походження на здоровʼя людей
Антибіотики

−

це

речовини

(метаболіти),

які

утворюються

мікроорганізмами (бактеріями, актиноміцетами, найпростішими, грибами),
вищими рослинами або клітинами тканин тваринного походження.
Впродовж багатьох років вчені намагалися знайти лікарські засоби,
придатні для контролю інфекційних хвороб тварин і людей. У ХХ ст. було
відкрито антибіотики – лікарські речовини, здатні інгібувати або пригнічувати
ріст і розмноження різних видів мікроорганізмів. За застосування антибіотиків
на початку 1940-х років відбувся колосальний прорив щодо мінімізації або
ліквідації інфекційних захворювань людей. Відкриття антибіотиків має довгу
історію. Багато століть тому було зазначено, що зелена цвіль допомагає в
лікуванні важких гнійних ран у людей. Вперше механізм лікувальної дії зеленої
цвілі в 70-х роках XIX ст. науково описали російські вчені В. А. Манассеїн та
О. Г. Полотебнов. У 1929 році дослідження речовин, які продукує зелена цвіль,
були продовжені [22, 23]. Властивості цього живого організму вивчив професор
мікробіології Лондонського університету Олександр Флемінг, який у 1929 році
повідомив про антимікробну дію речовини, отриманої з плісняви − пеніциліну.
Пізніше професори Г. Флорі і Е. Чейн отримали вперше в 1940 році хімічно
чистий пеніцилін [4, 33, 43, 92, 112, 114, 160].
Поняття «антибіотик» вперше висловив у минулому столітті Вільємен,
але термін «антибіотик» у сучасному розумінні ввів Ваксман, який писав:
«Антибіотики є продуктом обміну речовин живої клітини, який в дуже малих
концентраціях пригнічує ріст і знищує мікроорганізми» [4].
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Під час аналізу дії антибіотиків на мікрофлору кишечника відзначають
збільшення кількості мікроорганізмів, які синтезують вітаміни, згубно діють на
патогенну флору, покращують еубіоз, знижують вірогідність субклінічних
інфекцій, стимулюють захисні реакції організму, знижують величину рН
кишкового вмісту, зменшують поверхневий натяг клітин і прискорюють їх
поділ [9, 21, 81, 162]. Встановлено, що вплив антибіотиків на метаболізм
повʼязаний із активацією синтезу вторинних метаболітів мікроорганізмами, що
свідчить про накопичення окиснених сполук у клітині. За таких умов
відбувається інтенсивний синтез білків, нуклеїнових кислот, вуглеводів і
ферментів у тканинах [20, 52].
Окрім позитивних ефектів, вони мають і побічну негативну дію:
алергенність, мутагенність, тератогенність, токсичність, здатність знижувати
специфічну стійкість бактерій і сприяти утворенню їх антибіотикостійких
штамів. Дуже небезпечним і небажаним ефектом антибіотиків є сенсибілізація
організму людей з наступними алергічними реакціями, порушеннями функції
нирок, розвитком дисбактеріозу та зниженням резистентності організму [2, 20,
21, 32, 45, 58, 64, 78, 81, 93, 109, 114, 130, 143, 147, 158].
Надмірне застосування антибіотиків може призвести до часткової або
повної «стерилізації» організму, внаслідок чого інактивуються мікроорганізми,
які синтезують в організмі вітаміни, амінокислоти та ферменти. Вказана
проблема є дуже гострою для педіатрії та клініки імунодифіцитних станів [11,
20, 46].
В свою чергу також однією із важливих проблем клінічної медицини є
значне підвищення стійкості збудників інфекцій до антибіотиків, тому що в
процесі еволюції мікроорганізми набувають різних мехінізмів стійкості [11, 18,
20, 22, 53, 61, 62, 114, 115, 148, 163].
Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо здорового
харчування

населення

вважається

забезпечення

безпечності

харчових

продуктів. При цьому враховуються особливості їх складу, оскільки, окрім
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пластичного матеріалу і біологічно активних речовин, вони можуть містити ряд
контамінантів, у тому числі антимікробні препарати [3, 68, 116, 118, 123].
Основними проблемами у разі використання антибіотиків у тваринництві
є

несанкціоноване

їх

використання,

збільшення

дози,

недотримання

технологічних регламентів використання та термінів передзабійної витримки
тварин [26, 27, 60, 130, 135, 140].
Наявність

навіть

незначних

кількостей

цих

речовин

у

м’ясі,

субпродуктах, яйцях тощо може негативно впливати на здоров’я людини.
Токсична дія антибіотиків проявляється існуванням R-плазмідної передачі
лікарської стійкості як в організмі людей, так і тварин [64, 65, 120].
Згідно літературних даних залишки антибіотиків, які знаходяться в
продуктах тваринництва, можуть викликати не тільки алергічні реакції, а й
порушення обміну речовин, зниження або підвищення утворення ферментів в
організмі [3, 20, 21, 32].
1.2. Використання антибіотиків у тваринництві
На антибіотики припадає близько 17−20 % вартості всіх вироблених у
світі фармацевтичних товарів. Опубліковані дані свідчать про те, що в
тваринництві

використовується

більше

половини

антибактеріальних

препаратів. Систематичний, добре організований і ефективний контроль за
залишками антибіотиків у продуктах тваринного походження на потужностях
мʼясної і молочної промисловості та агропродовольчих ринках дає можливість
уникнути споживання антибіотиків з продуктами у вигляді залишкового вмісту
[116, 163].
У Німеччині, наприклад, забруднені залишками антибіотиків до 12 %
м’яса і м’ясних продуктів, у США – до 27 %, у Франції – до 7,4 %. Особливо
забруднене м’ясо птиці [25–27]. У США в сільському господарстві
застосовують понад 50 % наявних антибіотиків. Це призвело до того, що 77,8 %
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м’яса і м’ясних продуктів, які потрапляють на ринок, отримують від тварин,
яким попередньо вводили антимікробні препарати [25]. Встановлено, що
залишки антимікробних препаратів виявляють як у вітчизняних, так і в
імпортованих

харчових

продуктах.

Залишки

антимікробних

препаратів

найчастіше присутні в продуктах, отриманих від молодняку, що пов’язано з
використанням стимуляторів росту та профілактикою різних захворювань. Ще
більша забрудненість виявлена в продуктах забою птиці, що зумовлено
інтенсивними технологіями її вирощування й необхідністю за короткий
проміжок часу, відведений на відгодівлю, уводити значні дози антибіотика в
перерахунку на живу масу приросту птиці [25]. За результатами моніторингу
частота забруднення вітчизняної та імпортної свинини становить 15 і 20 %,
м’яса великої рогатої худоби – 10 і 12 %, птиці – 13,3 і 17,5 %, відповідно. У
вітчизняних

субпродуктах

птиці

виявлено

загалом

45

%

залишків

протимікробних препаратів, в імпортних – 47,5 %; у молоці вітчизняних
виробників – 16,6 % залишків антибіотиків, в імпортному – 10 %. А отже,
питання залишкового вмісту антибіотиків у харчових продуктах залишається
актуальним [25, 109].
За даними Європейської федерації здоровʼя тварин (FEDESA) щорічні
витрати антибіотиків у країнах ЄС, включаючи Швейцарію, складають 5093 т, з
них 1599 т призначається як кормові антибіотики – стимулятори росту тварин.
Показано, що залишкові кількості ветеринарних препаратів виявляються в
нирках, печінці, мʼязах, молоці та яйцях [6, 58, 86, 111, 115].
Питанню залишкового вмісту антибіотиків у харчових продуктах
приділяють велику увагу практично в усіх країнах Європи, Англії, Канаді і
США [2]. Використання антибіотиків в якості стимуляторів росту заборонено в
країнах Європейського Союзу ще з 2006 року [45, 61, 120]. У Данії, Норвегії,
Фінляндії та Швеції, де є чітка політика щодо обмеження застосування
антибіотиків, а також існують надійні заходи попередження хвороб тварин,
масштаби застосування антибіотиків у ветеринарії обмежені. Це свідчить про
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те, що використання антибіотиків для сільськогосподарських тварин може бути
успішно обмежене у разі здійснення політики раціонального застосування цих
препаратів [ 23, 45]. Наявність залишкового вмісту ветеринарних препаратів у
продуктах тваринного та рослинного походження в країнах ЄС ретельно
лімітується рядом чинних нормативно правових актів [131, 133, 134, 138].

1.3.

Вплив антибіотиків на безпечність продуктів забою курчат-

бройлерів
Використання антимікробних препаратів у птахівництві є невід’ємною
складовою технології вирощування і отримання здорового поголів’я. За останні
50 років застосування антибіотиків у поєднанні з суворими заходами
біологічної безпеки та гігієни допомогло зростанню виробництва продуктів
птахівництва шляхом попередження негативної дії багатьох хвороб птиці. У
птахівництві

використання

антибіотиків

призначено

для

покращення

виробництва мʼяса за рахунок збільшення конверсії корму, стимулювання росту
і попередження захворювань поголівʼя [61, 66, 68, 76, 93, 151, 155, 160, 163].
До недавнього часу у технологічних схемах вирощування курчат
застосовували антимікробні препарати, переважно сильнодіючі антибіотики,
які згубно діють не тільки на патогенну, але й корисну мікрофлору. У зв’язку з
цим з метою отримання якісних і безпечних продуктів тваринництва, зокрема,
птахівництва рішенням Європарламенту від 1 січня 2006 р. введено заборону на
використання антибіотиків – стимуляторів росту в кормах для тварин та птиці
[24, 57, 68, 77, 115, 125].
Вплив антимікробних препаратів на безпечність та якість м’яса птиці є
гострим

питанням

сьогодення,

тому

дослідження

м’яса

птиці

після

застосування з лікувально-профілактичною метою комплексних антимікробних
препаратів є важливим аспектом попередження негативних впливів продуктів
птахівництва на здоровʼя людини [3, 13, 65, 116].
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Вченими доведено, що на якість м’яса курчат-бройлерів впливає жива
маса, вік, інтенсивність росту та структура раціону. При цьому використання
тих чи інших стимуляторів росту, залежно від напряму їх дії, значною мірою
може змінювати забійні якості та морфологічний склад тушок [77].

1.4.

Фторхінолони та їх використання у птахівництві

Хінолони – група синтетичних антибіотиків, що є похідними 4-хінолону, і
мають в своєму складі піперазиновий цикл. Вперше препарат групи хінолінів
застосовали у клінічній практиці у 1962 році [3, 124, 148].
Препарати цієї групи поділяють на препарати І, ІІ, ІІІ, ІV покоління.
Хіноліни І покоління переважно активні у відношенні грамнегативної
мікрофлори і не створюють високих концентрацій у крові і тканинах тварин.
Фторхінолони розділені на три групи: фторхінолони ІІ покоління
(ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин),
ІІІ покоління (левофлоксацин, спарфлоксацин), ІV покоління (моксифлоксацин)
[36].
Далеким їх попередником є хінолінова кислота – речовина, виділена
разом із флавоноїдами з рослинних екстрактів, яка має бактерицидні
властивості. Синтез сполук хінолінового ряду має відмінний від більшості
антибіотиків механізм дії та антибактеріальний спектр [11].
Фторхінолони – антибактеріальні речовини, що являють собою молекули,
утворені шляхом хімічного синтезу [1, 173], дозволені для клінічного
застосування з початку 80-х років (ІІ покоління) відрізняються широким
спектром антимікробної дії, включаючи стафілококи, високою бактерицидною
активністю і належною фармакокінетикою, що дозволяє застосовувати їх для
лікування інфекцій різної локалізації. Фторхінолони ІІІ – ІV покоління (які
застосовуються з середини 90-х років) характеризуються більш високою
активністю у відношенні грампозитивних бактерій (передусім, пневмококів),
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внутрішньоклітинних патогенів, анаеробів (ІV покоління), а також ще більш
оптимізованою

фармакокінетикою.

Висока

бактерицидна

активність

фторхінолонів дозволила розробити для ряду препаратів (ципрофлоксацин,
офлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин) лікарські форми для місцевого
застосування [36, 56, 110].
Хінолони / фторхінолони проявлють бактерицидний ефект, інгібуючи два
життєво

важливих

ферменти

мікробної

клітини

–

ДНК-гіразу

і

топоізомеразу ІV, порушують синтез ДНК [4, 36, 56, 94, 119, 128, 152, 157, 173].
Усі хінолони добре всмоктуються у травному каналі. Корм може
уповільнювати

всмоктування

хінолонів,

але

суттево

не

впливає

на

біодоступність. Максимальна концентрація хінолонів у крові досягається, в
середньому, через 1–3 години після прийому внутрішньо. Препарати проходять
плацентарний бар’єр і в незначній кількості проникають в грудне молоко.
Виводиться з організму переважно нирками і створюють високі концентрації в
сечі. Частково виводяться із жовчю [107, 119, 157].
Першим представником фторхінолонів є налідиксова кислота. Вузький
спектр антимікробної дії обмежив її застосування переважно за інфекцій
сечових шляхів. Але модифікація молекули хіноліну (нафтирідина) шляхом
уведенням атома фтору не тільки сприяла унікальним антимікробним
властивостям, але й відкрила еру фторхінолонів [119, 128, 173, 175].
Фторхінолони, на відміну від нефторованих хінолонів, мають великий
об’єм розподілу, створюють високі концентрації в органах і тканинах та
виявляються у кишечнику. Найбільших концентрацій у тканинах досягають
офлоксацин,

левофлоксацин,

моксифлоксацин.

ломефлоксацин,

Ципрофлоксацин,

спарфлоксацин

офлоксацин,

та

левофлоксацин,

енрофлоксацин і перфлоксацин проходять через гематоенцефалічний бар’єр і
досягають терапевтичних концентрацій.
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Період напіввиведення у різних фторхінолонів коливається від 3–4 годин
(норфлоксацин) до 12–14 годин (перфлоксацин, моксифлоксацин) і навіть до
18–20 годин (спарфлоксацин) [56, 107, 108].
У разі застосування фторхінолонів найчастіше виявляються такі побічні
явища: порушення з боку травного каналу – нудота, блювання, понос,
порушення з боку центральної нервової системи – порушення зору, тремор,
судоми,

алергічні

реакції

–

висипи,

зуд,

ангіоневротичний

синдром,

фотосенсибілізація (ломефлоксацин, спарфлоксацин) [119].
У ветеринарній медицині їх часто використовують для лікування маститу
у корів, тому фторхінолони є потенційними залишками у молоці та молочних
продуктах. Також широкого застосування вони набули у птахівництві та
рибництві [52, 129, 136, 152]. Після довготривалого і широкого їх застосування
все частіше почали з’являтися стійкі до фторхінолонів ентеробактерії.
Дослідження цілого ряду штамів бактерій довели появу точкових мутацій, які
проявляються в генах ДНК-гірази і топоізомерази ІV та призводять до
виникнення резистентності до фторхінолонів [128].
Фторхінолони схвалені для використання у птахівництві в найбільших
країнах-виробниках продуктів птахівництва, за виключенням Сполучених
Штатів

Америки.

У

2005

році

в

США

заборонили

використання

енрофлоксацину для домашньої птиці [172].
Енрофлоксацин

(1-циклопропіл-7-(4-етилпіперазин-1-ил)-6-фторо-4-

оксо1,4-дигидрохінолін-3-карбонова кислота, EnrH) є одним із представників
групи синтетичних антибіотиків – фторхінолонів [28, 149, 152, 176].
Він характеризується широким спектром активності проти великого ряду
грамнегативних і грампозитивних бактерій, включаючи стійкі до β-лактамних
антибіотиків і сульфаніламідів. Використовується для лікування тварин з
інфекціями сечо-статевої системи, пієлонефритів, шкірних і тканинних
інфекцій [28] (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Структурна формула енрофлоксацину
Енрофлоксацин першим із фторхінолонів почали використовувати у
ветеринарії для лікування сечової і дихальної систем, шкірних інфекцій
домашніх тварин і худоби. Він широко застосовується під час виробництва
мʼяса домашньої птиці для ліквідації респіраторних і кишкових інфекцій
[28, 127, 152].
1.5. Методи визначення фторхінолонів у продуктах тваринного
походження
Існує низка заходів щодо системи контролю за вмістом залишкових
кількостей речовин у продуктах тваринного походження. Так, національні
програми більшості країн Європи, що стосуються контролю залишків,
узгоджені з відповідними директивами ЄС. Зокрема встановлено вимоги до
методів дослідження речовин, контроль за якими є обовʼязковим. До цих
методів

належить

хроматографічний

аналіз

(ТШХ,

ВЕРХ,

ГХ),

імуноферментний аналіз (ІФА), радіоімунний (РІА), мас-спектрометричний
аналіз (МСА), спектрофотометричний аналіз. Умовно ці методи поділяють на
скринінгові та підтверджуючі методи. До скринінгових належать ІФА, РІА,
ТШХ, до другої групи – ГХ, ВЕРХ та МСА. Методи виявлення наявності
інгібуючих речовин розділяють на мікробіологічні, імунологічні, хімічні та
фізико-хімічні [9, 63, 82, 95, 111].
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Скринінгові методи ефективні під час аналізу великої кількості зразків. Їх
переваги полягають у тому, що вони є досить швидкими, простими у виконанні,
досить чутливими та практичними.
Для визначення антибіотиків та антимікробних речовин найчастіше
використовують методи – мікробіологічний, радіоімунний, імуноферментний
аналіз,

метод

високоефективної

високоефективної
рідинної

рідинної

хроматографії

хроматографії,
з

використанням

метод
мас

спектрометричного детектора.
Мікробіологічний метод базується на безпосередній біологічній дії
антибіотика на чутливі штами мікроорганізмів і тому найбільш специфічний і
об’єктивний. Вміст антибіотиків виявляють шляхом дифузії в агар за
величиною гальмування росту тест-культур, внесених у поживні середовища.
Тест-культурами є спеціально відібрані мікроорганізми, які мають високу
чутливість до антибіотиків [2, 5, 8, 81, 95, 140, 158].
Радіоімунний метод – метод кількісного визначення активних речовин
(гормонів, ферментів, лікарських препаратів тощо) в біологічних рідинах, який
базується на зв’язуванні стабільних і аналогічних йому мічених радіонуклідом
речовин зі специфічними зв’язуючими системами. Він також базується на
визначенні комплексу антиген-антитіло за рахунок уведення в один з
компонентів реакції радіоактивної мітки з наступною її детекцією. Цей метод
характеризується досить високою чутливістю і специфічністю. Перевагою РІА
є можливість стандартизації і автоматизації методу з отриманням відповіді у
цифровому вигляді. Що стосується недоліків, то вони, як правило, повʼязані з
обмеженнями, що визначаються режимом роботи з радіоактивною міткою
[121].
Імуноферментний аналіз (ІФА) – вид імунохімічного аналізу, що
базується на імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом з
утворенням комплексу антиген-антитіло для виявлення якого використовується
кон’югат антигену, антитіла або обидва компоненти цієї фракції з ферментами.
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Індикатором реакції є здатність ензимів викликати руйнування забарвленого
продукту. Найбільш досконалим і поширеним є метод ІФА, повʼязаний з
використанням

подвійних моноклональних антитіл, – метод плашкового

твердофазного ІФА (ELISA – Enzyme Linked Immunosorbent Assay) [8, 16, 55,
121, 122, 124]. Цей метод є більш затратним і часто потребує окрему тестсистему на кожну речовину (антибіотик) [20].
Хроматографія – фізико-хімічний метод розділення і аналіз сумішей, що
базується на розділенні їх компонентів між двома фазами – рухомою та
нерухомою (елюєнт). Залежно від агрегатного стану елюєнту розрізняють
газову та рідинну хроматографії. Рідинна хроматографія використовується для
аналізу, розділення і очистки біологічних сполук. Принципом хроматографії є
те, що під час аналізу розділені у колонці хроматографа речовини з елюентом
потрапляють через різні проміжки часу в установлений на виході з
хроматографічної колонки детектуючий пристрій, що реєструє їх концентрацію
за часом. Отриману у результаті цього криву називають хроматограмою [31].
ВЕРХ – один з найсучасніших видів РХ на колонках. Метод
високоефективної рідинної хроматографії полягає у розділенні складної суміші
(проби) через різницю в розподілі її компонентів між двома фазами: рухомою
(елюент) та нерухомою (сорбент). Цей метод дозволяє ділити складну суміш за
молекулярною масою, хімічним складом та функціональними групами [159].
ВЕРХ – метод найменш вимогливий до якості підготовки проби, а його
універсальність дозволяє в одному експерименті виявляти одразу ряд сполук.
Затрати часу на розробку нових методик за допомогою ВЕРХ також порівняно
невеликі, що особливо важливо в умовах дослідних лабораторій, де часто
приходиться переключатися з одного типу аналізу на інший [9, 16, 31, 108, 122].
За допомогою ВЕРХ можна виявляти склад складних речовин, у тому
числі розділення складних сумішей на компоненти з їх якісною і кількісною
ідентифікацією. Для кількісного виявлення речовин в елюатах використовують
спеціальні детектори, які знімають задані характеристики відносно часу
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утримання на колонці. В деяких випадках для ідентифікації речовин
використовується хроматографія у поєднанні з іншими фізико-хімічними і
фізичними методами, наприклад, з мас-спектрометрією [20, 136].
Мас-спектрометрія – це фізичний метод вимірювання відношення маси
заряджених частин матерії (іонів) до їх заряду. Для цього використовуються
закони руху заряджених частин матерії у магнітному чи електричному полі.
Мас-спектр – це сортування заряджених частин за їх масою (точніше
відношенням маси до заряду) [85].
Для того, щоб отримати мас-спектр необхідно перетворити нейтральні
молекули і атоми, які складають будь-яку органічну чи неорганічну речовину в
заряджені

частинки.

Цей

процес

називається

іонізацією.

Нині

використовуються, в основному, методи іонізації за атмосферного тиску –
іонізація в електроспреї (ESI) чи хімічна іонізація при атмосферному тиску
(APSI). В першому випадку рідина (певна сполука з розчинником) виривається
під тиском разом з коаксиально подаючим розігрітим газом (азотом) з вузького
капіляра (голка, яка знаходиться під підвищеним потенціалом 5 – 10 кВ) з
великою швидкістю і прямо в цьому струмені дрібнодисперсного туману з
оболонок молекул зриваються електрони, перетворюючи їх в іони. Велика
частина розчинника під час руху цього струменя переходить в газову фазу і не
потрапляє в отвір вхідного конусу джерела іонів.
Отже, мас-спектрометри використовуються для аналізу органічних і
неорганічних сполук. Так, багато органічних сполук неможливо розділити на
компоненти за допомогою газової хроматографії, але можна це зробити за
допомогою рідинної хроматографії. Для поєднання рідинної хроматографії з
мас-спектрометрією нині використовують джерело іонізації в електроспреї
(ESI) і хімічній іонізації за атмосферного тиску (APSI), а комбінацію рідинних
хроматографів з мас-спектрометрами називають рідинними хроматомасспектрометрами (РХ/МС) [16].
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Розрізняють тандемну мас-спектрометрію – новий і швидкий метод
аналізу. Суть тандемної мас-спектрометрії зводиться до виділення одного
характерного іона з мас-спектра аналіту (іона “прекурсора”), його розпаду
шляхом зіткнення з нейтральною молекулою чи атомом і подальшого аналізу
мас-спектра, “дочірніх” іонів з метою визначення структури батьківського іона
чи кількісного визначення початкового аналізу. В якості розбиваючого агента
частіше усього використовується гелій чи аргон [8, 85].
Стрімкий ріст селективності виявлення аналітів в режимі МС/МС дає
можливість спрощувати процес підготовки та очистки зразка. Це не лише
економить час і засоби дослідників, але і зменшує ризик виникнення помилок у
разі багатоступеневої обробки об’єкта досліджень.
Більш чутливим і селективним є метод, що базується на рідинній
хроматографії з використанням високоефективної рідинної хроматографії з
використанням мас-спектрометричного детектора (РХ/МС/МС) [5, 9, 16, 86].
1.6. Аналіз результатів плану моніторингу залишкового вмісту
ветеринарних препаратів в країнах Європейського Союзу

Моніторинг залишкового вмісту ветеринарних препаратів – система
контролю за вмістом залишків лікарських засобів у продуктах тваринного
походження, що являє собою відбір проб, обробку та їх аналіз для збору
характерної інформації про наявність залишкової кількості антибактеріальних
речовин. Він існує з метою виявлення залишкового вмісту певних речовин і
з’ясування потенційних регіонів, де, можливо, необхідний цільовий відбір
проб. За результатами моніторингу встановлюють рівні і періодичність
виявлення залишків контамінантів, що надає можливість вносити зміни в
політику експорту та імпорту продуктів харчування [5, 51, 75, 82].
У

країнах

Європейського

Союзу

моніторинг

вмісту

залишків

ветеринарних препаратів у живих тваринах і продуктах тваринного походження
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проводиться відповідно до Директиви 96/23/ЕС від 29 квітня 1996 року. Згідно
вказаного нормативного документа визначено дві групи речовин: А і В.
Директива встановлює конкретні рівні та частоту відбору проб, а також групи
речовин, що підлягають моніторингу [133, 134]. Рішення Комісії 97/747/ЄС
встановлює додаткові правила щодо молока, яєць, меду, мʼяса кролів і птиці
[132]. План моніторингу в країнах ЄС спрямований на виявлення незаконного
поводження або контролю за дотриманням максимально допустимого рівня
(МДР) залишків ветеринарних препаратів у кормах для тварин і продуктах
тваринного походження відповідно до Регламенту (ЄС) № 37/2010 [6, 133].
План моніторингу охоплює категорії тварин та продукти тваринного
походження: велика рогата худоба, свині, вівці та кози, коні, птиця, кролі,
фермерська птиця, дика птиця, аквакультура, молоко, яйця та мед. Національні
плани контролю залишкового вмісту ветеринарних препаратів спрямовані на
прийняття до уваги таких критеріїв: вид, стать, вік, система відгодівлі, вся
наявна довідкова інформація та всі ознаки нецільового використання чи
зловживання ветеринарними препаратами [51].
У 2010–2016 роках моніторинг залишкового вмісту ветеринарних
препаратів у країнах Європейського Союзу наведено на прикладі групи В1.
Група антибактеріальних препаратів (В1) включає бета-лактами, тетрацикліни,
макроліди, аміноглікозиди, хінолони та сульфаніламідні препарати. Результати
виконання плану моніторингу антибактеріальних субстанцій групи В1 у
продуктах тваринного походження за 2010 – 2016 роки наведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Результати виконання плану моніторингу виявлення антимікробних
субстанцій групи В1 у продуктах тваринного походження країн
Європейського Союзу за 2010 – 2016 роки [164-170]
Роки
1
2010

Загальна кількість проб
2
128 698

Невідповідні проби
3
299
39

Продовження табл. 1.1
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2
124 895
126 889
124 262
122 959
114 485
106 121

3
242
227
258
223
230
180

Дані, наведені в табл. 1.1, свідчать про те, що найбільша кількість
досліджених проб стосовно групи В1 було проведено у 2010 році – 128 698. Це
складає 31 % від усіх досліджених проб за всіма групами речовин. Відповідно
до цього невідповідних проб за групою В1 у 2010 році виявлено 299 (0,23 % ).
Найменшу кількість проб за досліджуваний період було у 2016 році — 106 121,
що складає 28,7 %. При цьому виявлено кількість невідповідних проб 180, що
складає 0,17 % від кількості досліджених проб у групі В1.
Результати виконання плану моніторингу антимікробних препаратів
групи В1 у птиці за 2010 – 2016 роки наведено у табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Результати виконання плану моніторингу виявлення антимікробних
субстанцій групи В1 у птиці в країнах Європейського Союзу за 2010 — 2016
роки [164-170]
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Загальна кількість проб
16 968
17 987
18 412
19 769
17 977
17 847
16 872

Невідповідні проби
19
13
23
30
29
20
30

Дані, наведені в табл. 1.2 свідчать про те, що найбільшу кількість
досліджень з виявлення антибактеріальних субстанцій у тушках птиці в групі
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В1 проведено в 2013 році і становить 19 769, що складає 27,8 % від загальної
кількості досліджених проб птиці. Найменша кількість досліджених проб птиці
припадає на 2016 рік і складає 16 872 (26,2 % від усіх проб птиці). Найменше
невідповідних результатів виявлено у 2011 році – 13, що складає 0,07 % або
0,02 % від загальної кількості проб птиці, а найбільше — виявлено в 2013 році і
складає 0,15 % від кількості проб птиці та 0,04 % від загальної кількості проб у
групі В1 та 2016 році – 0,18 % (0,05 % від загальної кількості проб птиці).
Невідповідні результати було виявлено за такими показниками як
дифлоксацин,

тилозин,

амоксицилін,

дигідрострептоміцин,

тетрацикліни

(окситетрациклін, хлортетрациклін, доксициклін), хінолони (енрофлоксацин,
оксалінова

кислота,

сарафлоксацин,

ципрофлоксацин,

флюмеквін),

сульфаніламідні препарати (сульфадиметоксин, сульфаніламід, триметоприм).
За відповідний період найбільше виявлено доксицикліну та енрофлоксацину.
Залишковий вміст енрофлоксацину, що перевищує МДР, виявляли впродовж
усього досліджуваного періоду [164–170].
У 2010 році позитивні результати за вмістом енрофлоксацину у
яловичині, мʼясі дрібної рогатої худоби, свинині, рибі, птиці, курячих яйцях
виявлено в Іспанії, Нідерландах; у 2011 році – в Іспанії, Польщі; у 2012 році – в
Іспанії; у 2013 році – в Австрії, Німеччині, Іспанії, Італії; у 2014 році – в
Німеччині, Іспанії, Латвії, Румунії; у 2015 році – в Німеччині, Польщі; у
2016 році – в Італії, Нідерландах, Польщі [164–170].
У разі виявлення позитивних результатів за вмістом енрофлоксацину було
призупинено роботу і проведено розслідування у відповідному господарстві,
додатковий відбір проб, в тому числі проби кормів і води, накладання штрафних
санкцій, було з’ясовано ситуацію щодо утилізації проб.
В результаті проведеного розслідування встановлено, що в Нідерландах
(2010) та Польщі (2011) проводили лікування тварин лікарським засобом з
діючою речовиною енрофлоксацин і не було дотримано періоду виведення,
встановлено

порушення

у

лікуванні.

В

інших

випадках

походження
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залишкового вмісту енрофлоксацину в Іспанії не було з’ясовано [164–170].
1.7. Моніторинг антимікробних речовин в Україні
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 якісними харчовими продуктами та встановлення контролю за
використанням забруднюючих речовин та за дотриманням правил застосування
ветеринарних препаратів [51, 82].
Виконання цієї програми є актуальним для України на національному
рівні і метою її є захист споживача від шкідливого впливу токсикантів, зокрема,
залишкового вмісту ветеринарних препаратів. З цієї причини існує необхідність
постійної

розробки

нових

методів

визначення

залишкового

вмісту

ксенобіотиків [134].
Основою 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, яка встановлює вимоги до контролю окремих
речовин і їх залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного
походженнях [75, 82].
Відбір проб і їх дослідження згідно з Планом державного моніторингу
залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і
необроблених харчових продуктах тваринного походження, здійснюється на
підставі Директиви 92/23 ЕС та Рішення комісії 97/747 ЕС [132, 134].
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
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потужностей і з урахуванням наявності відповідного обладнання для даних
досліджень [21, 51].
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 специфіку вирощування тварин або птиці, сезонність
виробництва продуктів тощо. Проби для кожної групи речовин необхідно
відбирати за принципом «окрема проба – окрема тварина» [51].
Контроль за наявністю залишкового вмісту антимікробних препаратів у
харчових продуктах є обовʼязковим в Україні [87]. Контроль за вмістом
антибіотиків

в

продуктах

тваринного

походження

обумовлює

«План

моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у
живих та необроблених харчових продуктах тваринного походження», що
виконується відповідно до Директиви 96/23/ЄС від 29 квітня 1996 року.
Залишковий вміст антимікробних препаратів у продуктах твариннного
походження

регламентуються

такими

нормативно-правовими

актами

Європейського Союзу як Регламент Комісії № 37/2010, Директива Ради
№ 96/23/ЄС,

Codex

Alimentarius

Commission,

Commission

Decission

2002/657/ЄС, які гармонізовані в Україні [2, 3, 131, 133, 150].
1.8. Заключення з огляду літератури
Птахівництво у більшості держав світу займає провідне місце серед
інших галузей сільськогогосподарського виробництва, забезпечуючи населення
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повноцінними продуктами харчування [11, 20]. Питання забруднення продуктів
тваринного походження антибіотиками є предметом міжнародного обговорення
багатьох країнах Європейського Союзу (Швеції, Данії), Канади, США [2].
Застосування антибіотиків практично виключене у птахівництві багатьох країн
світу [23].
Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо здорового
харчування населення вважається забезпечення безпечності харчових продуктів
[66]. Залишки антимікробних препаратів у продуктах твариннного походження
регламентуються такими нормативно-правовими актами Європейського Союзу:
Регламентом Комісії № 37/2010, Директивою Ради № 96/23/ЄС, Codex
Alimentarius Commission, Commission Decission 2002/657/ЄС, які гармонізовані
в Україні [2, 3, 131, 133, 134, 150]. Контроль за наявністю залишків
антимікробних препаратів у продуктах тваринного походження є обовʼязковим
і в Україні. В свою чергу, контроль за вмістом антибіотиків в продуктах
тваринного походження обумовлює «План моніторингу залишків ветеринарних
препаратів та інших забруднювачів у живих та необроблених харчових
продуктах тваринного походження», що виконується відповідно до Директиви
96/23/ЄС від 29 квітня 1996 року [75, 51].
Антибіотики – хімічні речовини, які мають здатність накопичуватися в
організмі. Окрім позитивних ефектів, антибіотики мають негативну дію:
алергенність, мутагенність, тератогенність, токсичність, здатність знижувати
специфічну стійкість бактерій і сприяти утворенню їх антибіотикостійких
штамів [2, 20, 21, 32, 45, 46, 64, 78, 93, 109, 114]. Основними проблемними
питаннями за використання антибіотиків у тваринництві є: збільшення доз
препаратів, недотримання технологічних регламентів використання та термінів
витримки до забою [26, 27, 60, 140].
Антимікробні препарати, які застосовуються у птахівництві в Україні: βлактами, фторхінолони, тетрацикліни, поліміксини, лінкозаміди, похідні
тіамфеніколу, макроліди, аміноглікозиди, сульфаніламідні препарати. Залишки
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протимікробних препаратів найчастіше присутні у харчових продуктах,
отриманих від молодняку, що повʼязано зі стимуляцією їх росту і приросту
живої маси тіла, профілактикою різних захворювань. Ще більша забрудненість
антимікробними препаратами виявляється в продуктах забою птиці, що
зумовлено

інтенсивними

технологіями

її

вирощування.

Лабораторні

дослідження показують, що залишковий вміст ветеринарних препаратів
трапляється в нирках, печінці, мʼязах, молоці, курячих яйцях [6, 58, 86, 115,
127, 155]. Наявність навіть незначних залишкових кількостей антимікробних
речовин у мʼясі, субпродуктах, яйцях може негативно впливати на здоровʼя
людини. Негативна дія антибіотиків проявляється R-плазмідною передачею
лікарської стійкості між мікроорганізмами як в організмі людей, так і тварин
[64, 65, 120].
Велика кількість антибіотиків має тривалий період виведення з організму
тварин і якщо при цьому не дотримуватися термінів каренції, то залишки цих
препаратів можуть виявляти у продуктах забою. Тому належну увагу слід
приділити методам визначення залишкового вмісту кількості антибіотиків у
продуктах тваринного походження, в тому числі у продуктах забою [155].
У якості експрес-методу для визначення антибактеріальних речовин
пропонують імуноферментний аналіз як більш простий, відносно недорогий та
швидкий. Але цей метод є не достатньо точним і надійним [8, 16, 20, 121, 122].
Для

визначення

антибактеріальних

речовин

у

продуктах

тваринного

походження хроматографічні методи набули найбільшої популярності в останні
роки [9, 16, 31, 108, 122]. Для кількісного визначення залишкового вмісту
рекомендують високочутливі хромато-мас-спектрометричні методи аналізу
[5, 9, 16, 86].
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Схема та умови проведення досліджень

Дисертаційна робота виконувалася впродовж 2010–2021 років на кафедрі
ветеринарно-санітарної експертизи (нині – кафедра ветеринарної гігієни імені
професора А.К. Скороходька) Національного університету біоресурсів і
природокористування України. Окремі дослідження проведені

на базі

Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) (м. Київ): у науководослідному

хіміко-токсикологічному

відділі:

лабораторії

рідинної

хроматографії, лабораторії ELISA-тест та визначення мікотоксинів; науководослідному бактеріологічному відділі; а також навчальній лабораторії
патоморфології кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад.
В. Г.

Касьяненка

Національного

університету

біоресурсів

і

природокористування України.
Матеріалом для дослідження були курчата-бройлери американського
кросу «Cobb 500» і продукти їх забою, а також антимікробний препарат
Байтрил 10 %, що містить діючу речовину енрофлоксацин.
Під час роботи з піддослідними тваринами дотримувалися вимог Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (15.12.2009. Відомості
Верховної Ради, 2010, № 9), Директиви 2010/62 ЄС, Наказу № 249 МОН України
від 01.03.2012 р.
Дисертаційна робота виконувалася у три етапи (рис.2.1).
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Рис. 2.1 Загальна схема проведення досліджень
На

першому

етапі

досліджень

валідовано

метод

визначення

енрофлоксацину за допомогою рідинного хроматографа з використанням масспектрометричного детектора (РХ/МС/МС).
Визначення залишкового вмісту енрофлоксацину в пробах мʼязів птиці
проводили на рідинному хроматографі з мас-спектрометричним детектором
«Waters» (США) відповідно до вимог чинної Директиви ЄС 96/23 від 29 квітня
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1996 року та Рішення Комісії Європейського союзу 657/2002 від 12 серпня
2002 року. Для виконання першого етапу вперше проведено валідацію
методики

з

визначення

антибактеріальними

енрофлоксацину

препаратами

методом

у

поєднанні

рідинної

з

іншими

хроматографії

з

використанням мас-спектрометричного детектора в умовах ДНДІЛДВСЕ.
На другому етапі проведено аналіз результатів моніторингу залишків
антибактеріальних речовин групи В1 в Україні за 2013–2019 роки згідно Плану
державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у
живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження.
На третьому етапі проведено дослідження щодо безпечності та якості
продуктів забою курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину, проведено
визначення залишкового вмісту енрофлоксацину у мʼязах курчат-бройлерів,
продуктах забою, крові та посліді.
Для проведення досліду було сформовано дві групи-аналоги курчатбройлерів американського кросу «Cobb 500», віком 20 діб: контрольна та
дослідна (по 20 курчат у кожній). Курчатам дослідної групи випоювали препарат
«Байтрил 10 %», що в перерахунку на діючу речовину енрофлоксацин становить
50 мг/кг, щодня впродовж 5 діб. Для курчат контрольної групи використовували
питну воду. Препарат Байтрил 10 % застосовували перорально з водою
відповідно

до

інструкції.

Розчин

з

антибіотиком

готували

щоденно.

«Байтрил 10 %» – прозорий розчин світло-жовтого кольору, що містить діючу
речовину енрофлоксацин, володіє широким спектром антимікоплазменої та
антибактеріальної

дії,

пригнічує

розвиток

та

ріст

грамнегативних

і

грампозитивних бактерій; виробник Bayer Healthcare, Німеччина, розфасовано
ПрАТ «ВНП Укрзооветпромпостач» [54]. Відповідно до інструкції щодо
застосування «Байтрил 10 %» забій птиці дозволяється через 11 діб після
останнього випоювання. Відповідно до цього було розплановано проведення
досліджень щодо виявлення залишкового вмісту енрофлоксацину в продуктах
забою птиці.
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По закінченню випоювання енрофлоксацину з кожної групи забивали по
5 курчат-бройлерів на початок періоду каренції (на 6 добу після останнього
застосування препарату), в кінці періоду каренції (на 12 добу) на 14 добу та 20
добу після останнього випоювання препарату. Забій птиці контрольної групи
проводили відповідно до дослідних груп (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Схема досліду, n=20
Група

Кількість
курчат

Контрольна 20

Дослідна

20

Доза препарату
мл/л води), термін
випоювання
Випоювали
препарат Байтрил
10 %, діюча
речовина
енрофлоксацин з
розрахунку
50 мг/л
(концентрація 100
мг в 1 мл
розчину),
протягом 5 діб, на
1 добу досліду
Основний раціон

Проведення забою
5 курчат-бройлерів – на 6 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 12 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 14 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 20 добу
після останнього випоювання

5 курчат-бройлерів – на 6 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 12 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 14 добу
після останнього випоювання
5 курчат-бройлерів – на 20 добу
після останнього випоювання

На 6, 12 та 14 добу після випоювання енрофлоксцину визначали
органолептичні, хімічні, мікроскопічні, мікробіологічні показники, проводили
визначення залишкового вмісту енрофлоксацину у продуктах забою, токсикобіологічну оцінку; на 20 добу після випоювання препарату визначали
залишковий вміст енрофлоксацину у шкірі.
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Під час поведення дослідження дотримувалися «Загальних етичних
принципів експериментів над тваринами (Україна, 2001), що узгоджується з
Положенням «Про захист тварин від жорстокого поводження» та Положенням
«Європейської конвенції про захист тварин, які використовуються для
експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985) [44, 67].
Годівлю курчат-бройлерів обох груп здійснювали повнораціонними
корбікормом ТМ «Мультигейн» відповідно до потреби в поживних та
біологічно активних речовинах.
Проводили контроль параметрів мікроклімату за загальноприйнятими
методиками. Щоденно в контрольній та дослідній групі визначали клінічний
стан курчат-бройлерів, активність, споживання корму і води [19].
2.2. Методи досліджень
Залишковий вміст енрофлоксацину визначали в продуктах забою курчатбройлерів методом рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектором
«Waters» (США). Для визначення використовували рідинний хроматограф з
тандемним

квадрупольним

мас-спектрометричним

ACQITY.

Хроматограф

був

ACQUITY UPLC BEH

C18,

оснащений

детектором

аналітичною

мас-спектрометричним

детектором

«Waters»
колонкою
з

двома

квадруполями, електроспреєм з позитивною іонізацією та програмним
забезпеченням для обчислення результатів MasLynx. Принцип методу зводиться
до виділення одного характерного іона з мас-спектра аналіта (іона “прекурсора”), його розпаду шляхом зіткнення з нейтральною молекулою чи
атомом і подальшого аналізу мас-спектра, “дочірніх” іонів з метою визначення
структури батьківського іона чи кількісного визначення початкового аналізу
[87].
Для визначення залишкового вмісту енрофлоксацину проводили відбір
крові, починаючи з другої доби випоювання препарату. Відбір крові проводили
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вранці в чисті стерильні пробірки у кількості 2–3 мл. На кожну пункцію брали
новий шприц. Перед відбором крові у птиці в місці проколу вищипували пірʼя
та пух, шкіру дезінфікували етанолом. Відбирали кров з плечової вени. Перед
відбором крові внутрішню поверхню шприца зрошували антикоагулянтом.
Одразу після відбору крові шприц декілька разів перевертали, щоб змішати
кров з антикоагулянтом. В якості антикоагулянту із розрахунку на 10 мл крові
брали 2–3 краплі 1% розчину гепарину (1–2 мг або 50 ОД). Для полегшення
процедури пункції випрямляли крило, міцно тримаючи його біля перетинки.
Транспортування проб проводили в спеціальній закритій сумці-холодильнику з
подальшим зберіганням у холодильнику за температури 4–5 ºС. Кров
досліджували на вміст енрофлоксацину не пізніше ніж через 12 годин після
відбору [14].
Послід відбирали у кожної групи птиці окремо, починаючи з третьої
доби. Відбір посліду проводили з різних місць пташника в чисті контейнери.
Після

відбору

посліду

проводили

заміну

підстилки.

Для

підстилки

використовували тирсу.
Живу масу тіла птиці визначали шляхом зважування на вагах фірми
«Ohaus», з точністю до 1 г, на 1, 5, 11, 17, 19 добу досліду загальноприйнятим
методом. Середньодобовий приріст, забійний вихід тушок, масу напівпатраних,
патраних тушок визначали згідно методики Т.М. Поліванової, 1988 [103].
Передзабійний огляд, післязабійну втеринарно-санітарну експертизу продуктів
забою проводили згідно чиннихвимог. Забій проводили за встановленими
технологічними інструкціями [67, 106].
Хімічні характеристики мʼяса визначали на 6, 12 та 14 добу після
останнього випоювання препарату за 2, 3 і 4 доби зберігання за
органолептичними показниками та реакціями з купруму сульфатом, на
пероксидазу; на аміак і солі амонію згідно загальноприйнятих методик [12].
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Величину рН витяжки із мʼязів визначали потенціометричним методом із
використанням

рH-метра

Seven

Multi

«Mettler

Tolledo»

згідно

з

ДСТУ ISO 2017 -2001 [83, 153].
Токсичність мʼяса курчат-бройлерів дослідної групи визначали з
використанням тест-культури інфузорії Tetrachimena piriformis. Токсикобіологічну оцінку проводили згідно «Методичних рекомендацій по токсикобіологічній оцінці м’яса, м’ясних продуктів і молока з використанням інфузорії
Тетрахімена піріформіс (експрес метод)» (1997) [69].
Визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів (КМАФАнМ) і бактерій групи кишкової палички (БГКП) в
мʼязах курчат-бройлерів контрольної та дослідної групи проводили згідно
ДСТУ ISO 4833:2006 [38, 41]. Бактерії роду Proteus визначали згідно ДСТУ ISO
7444:2013 [37]. Бактерії роду Salmonella Listeria monocytogenes визначали згідно
ДСТУ ISO 6579:2006 [39], ДСТУ ISO 11290–1.2003 [42]. Визначення
Staphylococcus aureus у мʼязах птиці згідно ДСТУ ISO 6888 – 1:2003 [40].
Для гістологічного дослідження відбирали наступні мʼязи: мʼязи крила,
грудні мʼязи, мʼязи стегна, мʼязи гомілки. Відібрані шматочки м’язів для
мікроскопічного дослідження фіксували в 10 % нейтральному (рН 7,2) водному
розчині формаліну, зневоднювали в етанолах зростаючої концентрації
(60 о, 70 о, 80 о, 96 о, 100 о) і через хлороформ заливали в парафін. Зрізи,
товщиною 7–10 мкм, одержували за допомогою санного мікроскопу. Одержані
зрізи

фарбували

гематоксиліном

Караці

та

еозином

[29].

Одержані

гістопрепарати вивчали під мікроскопом MC 100 LED (виробництво фірми
«Micros», Австрія) і фотографували за допомогою фотонасадки NDPL-2(2X) і
фотоапарату Canon EOS 550 D.
Достовірність різниці між середніми арифметичними двох варіаційних
рядів визначали за критерієм достовірності і за таблицями Стьюдента.
Отримані результати досліджень оброблено з використанням комп’ютерної
програми Microsoft Excel [30].
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РОЗДІЛ 3
РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1.

Оцінка придатності методу визначення енрофлоксацину в мʼясі

птиці, крові та посліді методом рідинної хроматографіїї з використанням
мас-спектрометричного детектора
3.1.1. Валідація методики з кількісного визначення енрофлоксацину в
мʼязах птиці. Дослідження на енрофлоксацин в Україні розпочато з 2007 року
методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Відповідно до
вимог Європейського Союзу з 2009 року до Плану Державного моніторингу
було включено такий показник як норфлоксацин, що передбачено Директивою
Ради 96/23/ЄС. З 2011 року було розроблено методику, яка включає в себе
препарати групи фторхінолонів.
В Україні станом на 2012 рік є обов’язковим визначення залишкової
кількості препаратів групи фторхінолонів (енрофлоксацин, норфлоксацин). До
Плану Державного моніторингу включено ці показники, які передбачені
Директивою Ради 96/23/ЄС. За Планом Державного моніторингу на препарати
групи фторхінолонів досліджуються молоко, м’язи риби, м’язи птиці, печінку,
свинину, яловичину, конину та яйця [96].
Розробка універсального та швидкого способу одночасного виявлення
залишкового вмісту антибактеріальних речовин різних класів, а саме –
пеніциліну,

тилозину,

хлортетрацикліну,

амоксициліну,

тетрацикліну,

стрептоміцину,

окситетрацикліну,

доксицикліну,
енрофлоксацину,

норфлоксацину, сульфатіазолу, сульфаметоксипіридазину, сульфаметоксазолу,
сульфаметазіну,

сульфамеразіну,

сульфаніламіду,

сульфадіазину,

сульфакванедину, сульфадиметоксину у продуктах тваринного походження,
суттєво скорочує час на пробопідготовку, витрати реактивів, посуду,
зменшення наважки проби та зниження собівартості способу.
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Методика з використанням мас-спектрометричного детектора, порівняно
з методом ВЕРХ, є більш універсальною, оскільки є досить швидкою, точною
та економною і дає можливість одночасно виявляти антибактеріальні речовини
різних груп. Під час подальшої роботи було розширено кількість показників. У
2017 році додано до Плану моніторингу ципрофлоксацин. Було проведено
перевалідацію, в результаті чого методику розширено на такі показники:
сарафлоксацин, оксалінова кислота, налідиксова кислота, марбофлоксацин,
флюмеквін, дифлоксацин, данофлоксацин та ципрофлоксацин. У результаті
цього в 2018 році до Плану моніторингу додано флюмеквін. Станом на 2019 рік
відповідно до плану державного моніторингу досліджуються енрофлоксацин,
норфлоксацин, ципрофлоксацин, флюмеквін у мʼязах птиці та яйцях.
Методика є ефективною, універсальною, швидкою і дозволяє визначати
залишковий вміст енрофлоксацину з високою точністю.
Визначення терміну «валідація» вперше подано в міжнародному
стандарті ISO 8402:1994: валідація – підтвердження експертизою та надання
об’єктивних доказів того, що виконано особливі вимоги до конкретного
передбачуваного

використання».

Це

міжнародне

визначення

нині

використовується в міжнародних, європейських та національних стандартах.
Також використовують термін «метод валідації» як встановлення процесу
визначення аналітичних вимог та підтвердження, що використовуваний метод
має такі характеристики, які потрібні для його застосування. Метод вважається
валідованим, якщо лабораторні показники якості методу не перевищують
показники якості, встановлені у документі.
Валідація методів є важливою вимогою до акредитації лабораторії за
стандартом ISO/IEC 17025. Основна мета валідаціїї методу – демонстрація
надійності методу для визначення концентрації аналіту [131].
Перед виконанням валідації ми ретельно спланували та виписали
процедуру її проведення. Важливою умовою є дотримання відповідних умов
хроматографування: температура навколишнього середовища 18–28 °С ± 2°С,
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атмосферний тиск – від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.), відносна
вологість повітря за температури 20 °С – 40–70 %, напруга в електричній
мережі живлення – 220 ± 10 В, частота – 50 ± 1 Гц.
Валідування методики проводили відповідно до Рішення Європейської
Комісії 2002/657/ЄС від 12 серпня 2002 року, яке забезпечує виконання
Директиви Ради 96/23/ЄС, що стосується ефективності аналітичних методів та
інтерпретації результатів. Метод рідинної хроматографії з використанням масспектрометричного детектора відноситься до підтверджуючих методів [131].
Підтверджуючий метод – це метод, який надає повну або додаткову
інформацію, що дозволяє недвозначно визначити речовину та, якщо необхідно,
зʼясувати її кількість на рівні зацікавленості .
Відповідно

до

Рішення

Комісії

2002/657/ЕС

та

з

урахуванням

класифікації аналітичних методів необхідно визначати такі робочі параметри як
ССβ, ССα, правильність, точність, селективність (специфічність), стабільність
(табл. 3.1).
Таблиця 3.1
Робочі параметри проведення валідаціїї відповідно до класифікації

S

ність

Стабіль-

цифічність

ність/спе-

Селектив-

Точність

ня

повернен-

ССα
Відсоток

рішення

Межа

ССβ

виявлення

Межа
методи
методи

Кількісні

Якісні

Методи

аналітичних методів* [131]

+

_

_

-

+

+

+

+

_

-

+

+

+

_

_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

C
S

C

Примітка: S – методи спостереження, С – методи підтвердження,
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+ – обов’язкове визначення.
*–

за

Рішенням

Комісії

Директиви Ради 96/23 ЄС

від

щодо

12

серпня

застосування

про

аналітичних

імплементацію
методів

та

розяснення результатів 2002/657/ЄС.
До

незалежних

параметрів

валідації

відносяться:

специфічність,

правильність, вірність, стабільність та стійкість.
До залежних – повернення, повторюваність, відтворюваність, лінійність,
допустиме значення або межа рішення (ССα), здатність виявлення (ССβ).
Під час адаптації методики на приладі проводили налаштування до
енрофлоксацину шляхом введення стандартного розчину високої концентрації
на детектор. При цьому визначали материнський іон, напругу на конусі, дочірні
іони та напругу на капілярі.
ССα – межа рішення – означає ту межу, вище якої можна прийти до
висновку з ймовірністю помилки α, що зразок є невідповідним; ССβ – межа
виявлення – означає найменший вміст речовини, що може бути виявлено,
визначено або кількісно виміряно у зразку з ймовірністю помилки β;
повторюваність – це характеристика результатів вимірювань, що відображає
близькість один до одного результатів повторних спостережень, проведених за
ідентичних умов; є мірою розсіювання вибірки даних навколо центрального
значення (r); відтворюваність – це характеристика якості результатів
вимірювань, що відображає близькість один до одного результатів повторних
спостережень, проведених за різних умов (R); точність – як відсоток
повернення; специфічність – характеризує здатність методу недвозначно
визначити компонент за наявності інших компонентів [131]. Специфічність
методу вираховують за відносним часом утримання (RRT), використання як
зовнішнього, так і внутрішнього стандартів.
Лінійність – здатність показати, що результати тесту пропорційні
концентрації аналіту в зразках у межах даного інтервалу. Коефіцієнт кореляції
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лінійної регресії повинен бути близьким до 1,0. Для аналізу методом рідинної
хроматографії (РХ) максимальне відхилення RRT становить 2,5 % від
еквівалентного стандарту.
Співвідношення материнських та дочірніх іонів, що враховується,
повинно мати сигнал більше 3 відповідно до шуму, між дочірніми іонами має
бути в межах параметрів, вказаних у Директиві 2002/657/EC.
Відтворюваність та повторюваність, що виражаються як лабораторний
коефіцієнт варіації (CV), не мають перевищувати рівня, обчисленого за
рівнянням Хорвіца:
CV = 2 (1 - 0,5 log C) ,
де C – масова частка, виражена як сила (показник) з 10 (наприклад:
1,0 мг/г = 10-3 ) (табл. 3.2)
Таблиця 3.2
Приклади на відтворюваність CV для кількісного методу аналізу
масових часток [131]
Масова частка
< 1 мкг/кг
1–10 мкг/кг

Відтворюваність CV, %
*
32

10–100 мкг/кг

23

100–1000 мкг/кг

16

(*) Для масових часток, менших за 100 мг/кг, застосування рівняння
Хорвіца дає недопустимо високі значення, тому CV для концентрацій менших,
ніж 100 мг/кг, будуть якнайменшими.
У

процесі

валідації

методу

і

аналізу

досліджуваних

зразків

використовують калібрувальні стандартні зразки, контрольні зразки і зразки
для оцінки стабільності, які готують шляхом внесення в зразки «бланк матриці»
(матриця, яка не містить аналіт) аналіт у вигляді розчину стандартного зразка.
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Окрім

того,

може

використовуватися

відповідний

дейтерований

внутрішній стандарт (IS), який додається під час пробопідготовки до зразків.
Принцип розробленого методу полягає в екстракції залишкової кількості
антибактеріальних речовин трихлороцтовою кислотою, подальшому очищенні
за допомогою твердофазної екстракції та ідентифікації і кількісному визначенні
методом РХ/МС/МС.
Ідентифікацію проводять за часом утримання, наявністю відповідних
іонів

та

співвідношення

їхньої

інтенсивності

(материнський

іон

для

енрофлоксацину – 359,6; дочірні іони для енрофлоксацину – 285,6 і 341,4)
(табл. 3.3).
Таблиця 3.3
Параметри введення даних для проведення досліджень на рідинному
хроматографі з подвійним мас детектором Wаters TQD ACQITY
Компонент

Материнські

Дочірні іони

іони
Енрофлоксацин

359,6

285,6; 341,4

Напруження

Енергія

на конусі

зіткнення

35

34; 21

Для дослідження від гомогенізованого зразка відбирали 2 см3 зразка. В
пробірку додавали 100 мм3 20 % розчину трихлороцтової кислоти, змішували
на вортексі, центрифугували протягом 10 хвилин при 4700 об/хв, за
температури 4 ˚С. Після цього відбирали супернатант у чисті пробірки на
15 см3. Твердофазна екстракція: готуювали картриджі для очистки, промивали
3 см3 метанолу, потім промивали 3 см3 деіонізованої води, пропускали
відібраний супернатант і промивали 3 см3 деіонізованої води, висушували
картридж протягом 10 хв. Після цього проводили елюювання зразка за
допомогою 3 см3 метанолу. Для твердофазної екстракції використовували
картриджі OASIS HLB. Далі випаровували вмістиме у тоці азоту до легкого
зволоження (важливо не пересушити) і перерозчинили в 500 мм3 10 % розчину
метанолу в 0,1 % розчині мурашиної кислоти. Фільтрували зразок через
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шприцевий фільтр 0,45 μm, переносили екстракт у віалу з інсьортами та
проводили дослідження [87].
Під час проведення досліджень було проаналізовано 3 серії по 6 аліквот
чистого матеріалу, який збагатили на рівні 50 мкг/кг, 100 мкг/кг, 150 мкг/кг.
Дослідження проводили на рідинному мас-спектрометрі Wаters TQD ACQITY
(США).
Обрахунок результатів дослідження для отримання валідаційних даних
проводять за допомогою таблиці Exel, відповідно до ISO 5725-2-2002,
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Результати обчислень у Excel
Підрахунок проводили за формулами:
Обчислювали середнє значення в кожній серії:
n

xj =

x
i =1

ij

n

=

659,45
= 109,908
6

=

619,86
= 103,31
6

n

x

j

=

x
i =1

n

ij
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n

x

j

x

=

ij

i =1

n

539,15
= 89,858
6

=

Обчислювали загальне середнє значення:
h

X
j =1

X=

j

=

h

103,31 + 109,908 + 89,858
= 101,026
3

Обчислювали відповідні дисперсії в кожній серії:
n

s =
2
j

 (x

− x j )2

ij

i =1

n −1
n

(x

s 2j =

i =1

ij

n −1
n

s 2j =

− x j )2

(x
i =1

ij

(106,48 − 101,31) 2 + (96,19 − 103,31) 2 + ... + (107,26 − 101,31) 2
=
= 23,866
6 −1

=

− x j )2

n −1

(117,19 − 109,908) 2 + (111,53 − 109,98) 2 + ... + (105,77 − 109,98) 2
= 23,549
6 −1

=

(89,995 − 89,858)2 + (82,16 − 89,858)2 + ... + (91,02 − 89,858)2
6 −1

Обчислювали дисперсію повторюваності:

h

s =
2
r

n

 ( x
j =1 i =1

ij

− x j )2

h  (n − 1)

(106,48 − 101,31) 2 + (96,19 − 103,31) 2 + ... + (107,26 − 103,31) 2
=
+
3  (6 − 1)

(117,19 − 109,908) 2 + (111,53 − 109,908) 2 + ... + (105,77 − 109,908) 2
+
+
3  (6 − 1)
(89,995 − 89,858) 2 + (82,16 − 89,858) 2 + ... + (91,02 − 89,858) 2
+
= 29,984
3  (6 − 1)

Обчислювали міжсерійну дисперсію:
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1  h
n ( x j − x) 2  − sr2

h − 1  i =1

sL2 =
=
n
1
6  ((103,31 − 101,026) 2 + (109,908 − 101,026) 2 + (89,858 − 101,026) 2 )
= 3 −1
= 99,589
6





Обчислювали

дисперсію

відтворюваності

(внутрішньолабораторної

відтворюваності за формулою:

s R2 = sr2 + s L2 = 29,984 + 99,589 = 128,568
За формулами обчислювали відповідні стандартні відхилення збіжності
(повторюваності)

та

відтворюваності

(внутрішньолабораторної

відтворюваності), обчислювали коефіцієнти варіації збіжності (повторюваності)
та відтворюваності (внутрішньолабораторної відтворюваності), відповідно:

sr =

sr2 =

29,984 = 5,384

sR =

s R2 = 128,568 = 11,339
s
5,384
CV r % = r  100% =
 100% = 5,3
101
,
026
x
s
11,339
CV R % = R  100% =
 100% = 11,2
101,026
x
Для речовин, для яких встановлено максимально дозволений рівень
аналіту

межу

рішення

та

спроможність

виявлення

обчислювали

за

відповідними формулами:
CCα = CMRL + 1,64 * SR MRL = 100+ 1.64*11.339 = 118.596
ССβ= CCα + 1.64 * SR = 118.596 + 1.64 * 11.339 = 137.19
Коефіцієнт

варіації

повторюваності

і

внутрішньолабораторної

відтворюваності згідно рівняння Хорвіца становить 5,3 та 11,2, що відповідно
до таблиці 3.4 є менше 22,6 (для концентрацій в межах 10–100 мкг/кг).
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Таблиця 3.4
Результати валідації дослідження енрофлоксацину у м’язах тварин
(яловичина, свинина, курятина)
Параметри
вілідаціі/Показник
Середнє значення,
Хсер. (М±m, n=18)
% повернення
Коефіцієнт варіації
повторюваності, (Sr),
CV%
Коефіцієнт варіації
внутрішньолабораторної
відтворюваності,
(SR), CV%
ССα
ССβ

50
мкг/кг
49,54±
0,81
99,1
6,0

7,3

Енрофлоксацин
100
мкг/кг
101,03±
2,35
101,0
5,3

11,2

150
мкг/кг
144,80±
2,88
96,5
6,2

9,2

9,76
15,71

Відповідно до таблиці 3.4 основні параметри валідаціїї є в допустимих
межах, що дає можливість використовувати її для проведення досліджень.
З урахуванням того, що енрофлоксацин не є забороненою речовиною і
було внесено зміни до Плану державного моніторингу залишків ветеринарних
препаратів та забруднювачів у живих тваринах і неперероблених харчових
продуктах тваринного походження було проведено додатково розрахунки
(табл. 3.5). За якими усі дані залишилися попередніми, окрім ССα та ССβ.
Таблиця 3.5
Результати валідації дослідження енрофлоксацину у м’язах тварин
відповідно до іншого розрахунку
Параметри вілідаціі/Показники
ССα
ССβ

Енрофлоксацин
118,59
137,19
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За Регламентом № 37/2010 від 22 грудня 2009 року по фармакологічно
активним речовинам і їх класифікації щодо максимальних меж залишкового
вмісту у харчових продуктах тваринного походжененя для енрофлоксацину
МДР в мʼязах тварин становить 100 мкг/кг то відповідно до нових розрахунків
ССα становить 118,59 мкг/кг, з урахуванням похибки та невизначеності у
вимірюваннях. І за одержання результату вищого за ССα зразок вважається
позитивним.
За подальшої роботи та розширення методу (розширено на такі показники
як: сарафлоксацин, оксалінова кислота, налідиксова кислота, марбофлоксацин,
флюмеквін, дифлоксацин, данофлоксацин, ципрофлоксацин), було проведено
повторно валідацію; розрахунки проводили з використанням програмного
забезпечення InterVal Software компанії quo data GmbH (Німеччина).
Дослідження проводили 2 дні двома операторами. Параметри визначали
за зразками, збагаченими аналізом на рівні 50 мкг/кг, 100 та 150 мкг/кг.
Попередньо було відібрано чисті від аналізу зразки.
Вміст енрофлоксацину вираховували за концентрацією навантажених
певною кількістю аналізу контрольних зразків. ССα та ССβ визначали за
калібрувальною кривою, побудованою за збагачення різними концентраціями
стандарту матриці.
В результаті проведеної валідації та розрахунків отримали ССα та ССβ,
що відображено в табл.3.6.
Таблиця 3.6
Результати валідації дослідження м’язів тварин з використанням
внутрішнього стандарту
Параметри вілідаціі/Показники
ССα
ССβ

Енрофлоксацин
128,45
>150,0
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Дані, щодо визначення повторюваності, внутрішньої лабораторної
відтворюваності, відсотку повернння для різних рівнів концентрацій зображено
у таблиці 3.7
Таблиця 3.7
Повторюваність, внутрішня лабораторна відтворюваність та
відсоток повернення для енрофлоксацину
Концентрація, Sr,

Rel.

Rel. Swr, Відсоток

мкг/кг

мкг/кг

%

мкг/кг

%

повернення, %

50

20,853

41,7

20,853

41,7

97,9

75

19,253

25,7

19,253

25,7

106,1

100

18,542

18,5

18,542

18,5

110,1

125

18,140

14,5

18,140

14,5

112,6

150

17,881

11,9

17,881

11,9

114,2

Sr, Swr,

Кількісне визначення енрофлоксацину проводили методом зовнішнього
стандарту

за

здійсненим

попередньо

калібруванням

хроматографа

з

використанням градуювальних розчинів. Ідентифікацію проводили за часом
утримання,

наявністю

відповідних

іонів

та

співвідношенням

їхньої

інтенсивності (рис. 3.2).
Отримані нами валідаційні дані під час проведення досліджень з
визначення

залишкової

кількості

антибактеріальих

препаратів

групи

фторхінолонів методом РХ/МС/МС свідчать про те, що ця методика є
придатною для дослідження продуктів тваринного походження і може успішно
використовуватися випробувальними і калібрувальними лабораторіями. Даний
метод є точним, практичним, універсальним, що підтверджується даними ССα
та відсотком повернення.
Універсальність та практичність методу ґрунтується на одночасному
виявленні фторхінолонової групи препаратів з іншими антибактеріальними
речовинами.
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Рис. 3.2. Хроматограма енрофлоксацину у мʼязах птиці
Точність методу додатково забезпечується використанням внутрішнього
дейтерованого стандарту. Ці результати задовольняють вимоги Регламенту
Комісії (ЄС) № 37/2010, де енрофлоксацин регламентується на рівні 100 мкг/кг.
Результати даного підрозділу опубліковано у науковій праці [71].
3.1.2. Валідація методики з кількісного визначення енрофлоксацину в
крові

та

посліді

птиці.

Оцінку

придатності

методики

визначення

енрофлоксацину в крові та посліді курчат-бройлерів проводили за тим же
принципом, що і у мʼязах, відповідно до Рішення Європейської Комісії
2002/657/ЄС від 12 серпня 2002 року. Відповідно до Регулювання 37/2010
енрофлоксацин у крові та посліді не регламентується. З урахуванням цих даних
та чутливості приладу у крові було проаналізовано 3 серії чистого матеріалу
(по 18 зразків у кожній), які збагатили на рівні 20 мкг/кг, 40 мкг/кг, 60 мкг/кг.
Дослідження

проводили

на

рідинному

мас-спектрометрі

Wаters.

Параметри введення даних для проведення досліджень на рідинному
хроматографі з подвійним мас-детектором залишилися такими як і для мʼязів.
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Вміст енрофлоксацину вираховували за концентрацією навантажених певною
кількістю аналіту зразків. ССα та ССβ визначали за калібрувальною кривою,
побудованою за збагачення різними концентраціями стандарту матриці
(табл.3.8).
Таблиця 3.8
Результати валідації методу визначення енрофлоксацину у крові
птиці
Параметри
вілідаціі/Показник
Середнє значення, Хсер.
(М±m, n=18)
% повернення
Коефіцієнт варіації
повторюваності, (Sr), CV%
Коефіцієнт варіації
внутрішньо-лабораторної
відтворюваності, (SR), CV%
ССα
ССβ

20
мкг/кг
20,539±
0,26
102,7
4,7
5,5

Енрофлоксацин
40
60
мкг/кг
мкг/кг
41,745±
63,781±
0,4
1,0
104,4
106,3
3,9
6,8
4,2

6,8

42,84
45,69

Відповідно до таблиці 3.8 основні параметри валідації є в межах норми,
що дозволяє використовувати цей метод для проведення досліджень у крові
птиці.
У посліді також було проаналізовано 3 серії чистого матеріалу (по 18
зразків у кожній), які збагатили на рівні 25 мкг/кг, 50 мкг/кг, 100 мкг/кг.
Під час розрахунку отримали дані, які висвітлені у табл. 3.9
Цей метод дає можливість з упевненістю визначати залишкові кількості
енрофлоксацину на рівні ССα.
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Таблиця 3.9
Результати валідації методу визначення енрофлоксацину у посліді
птиці
Параметри
вілідаціі/Показник
Середнє значення, Хсер.
(М±m, n=18)
% повернення
Коефіцієнт варіації
повторюваності, (Sr), CV%
Коефіцієнт варіації
внутрішньо-лабораторної
відтворюваності, (SR), CV%
ССα
ССβ

25
мкг/кг
26,432±
0,46
105,7

Енрофлоксацин
50
100
мкг/кг
мкг/кг
52,111±
98,504±
0,72
1,20
104,2
98,5

4,8

3,7

4,8

8,3

6,6

5,3

55,65
61,3

Отже, метод визначення енрофлоксацину у крові та посліді є чутливим та
специфічним і відповідає вимогам Європейського Союзу.
3.2. Аналіз моніторингу залишкового вмісту антибактеріальних
речовин в Україні за 2013–2019 роки
Проведено аналіз річних звітів за 2013 – 2019 роки щодо результатів
виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів
та забруднювачів у живих тваринах, необроблених харчових продуктах
тваринного походження відповідно до Директиви 96/23 Європейського Союзу
від 29 квітня 1996 року, Регламенту Комісії (ЄС) № 37/2010, у звʼязку з
підписанням Україною Угоди про асоціацію до вимоги ЄС і адаптацію
законопроекту. Виконання моніторингових досліджень щодо групи В1
(антимікробні препарати; що входять до Регламенту Європейської Комісії (ЄС)
№ 37/2010, щодо максимальних меж залишків фармакологічно активних
речовин та їх класифікація в харчових продуктах тваринного походження)
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здійснювали за допомогою аналітичних методів, таких як імуноферментний
аналіз (ІФА), високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ), рідинна
хроматографія

з

використанням

мас-спектрометричного

детектора

(РХ/МС/МС) з подальшою інтерпретацією результатів.
В Україні станом на 2019 рік є обов’язковим визначення залишкового
вмісту наступних препаратів: бензилпеніциліну, амоксициліну, ампіциліну,
флорфеніколу, тетрациклінів (тетрациклін, хлортетрациклін, окситетрациклін,
доксициклін),

аміноглікозидів

(канаміцин,

апраміцин,

стрептоміцин,

дигідрострептоміцин, неоміцин, гентаміцин, лінкоміцин, спектиноміцин),
фторхінолонів (енрофлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, флюмеквін),
тилозину,

еритроміцину,

сульфадиметоксин,

сульфаніламідних

сульфагуанідин,

препаратів

сульфадіазин,

(сульфатіазол,
сульфамеразин,

сульфаметазин, сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксазол, сульфаніламід,
триметоприм), клоксациліну, ністатину, колістину, цефалоспоринів (цефтіофур,
цефквіном,

цефалексин).

В

Україні

визначення

залишкового

вмісту

ветеринарних препаратів проводиться з 2004 року. Цей план постійно
оновлюється і удосконалюється згідно вимог ЄС і необхідністю, яка виникає в
нашій державі. Моя безпосередня участь у виконанні Плану державного
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих
тваринах,

необроблених

харчових

продуктах

тваринного

походження

станом

2019

розпочалася з 2009 року.
Згідно

Плану

державного

моніторингу

на

році

досліджуються такі матриці: яловичина, свинина, мʼясо курей, гусей, кролів,
індиків, аквакультури (риба); коровʼяче молоко, яйця курячі, мед [96– 102].
Кожного року План державного моніторингу може змінюватися у зв’язку
з використанням у тваринництві великого арсеналу препаратів, що вимагає
дотримання належного рівня контролю безпечності продуктів тваринного
походження. Згідно з даними, наведеними в табл. 3.10, більшість досліджень
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припадає на 2016 – 2019 роки, в тому числі на дослідження у мʼязах тварин, що
становить 58 % від усієї кількості проб.
Таблиця 3. 10
Аналіз кількості досліджуваних проб на наявність антимікробних
речовин групи В1 за 2013 – 2019 роки
Назва
матриці
Мʼязи
курчатбройлерів
Яйця
Гусятина
Свинина
Яловичина
Аквакультура
(риба)
Молоко
Мед
М'язи коней
М'язи кролів
М'язи баранів
М'язи індиків
Побічні
продукти
птахівництва
Всього

2013
45

2014
50

2015
50

Роки
2016
40

145
40
609
300
139

145
40
609
300
145

145
40
704
305
154

502
34
718
276
132

400
10
761
255
130

350
10
770
280
140

340
10
740
270
142

250
150
40

250
145
30

250
135
-

250
80
-

250
80
-

250
75
-

250
80
-

-

-

60
-

56
9
33
3

56
33
84

60
33
65

54
33
53

1718

1714

1843

2133

2094

2068

2022

2017
35

2018
35

2019
50

У 2013 році основну частину досліджень проводили методом РХ/МС/МС
на

такі

показники:

бензилпеніцилін,

амоксицилін,

ампіцилін,

група

тетрациклінів, стрептоміцин, тилозин, еритроміцин, сульфаніламідні препарати,
енрофлоксацин та норфлоксацин. У 2014 році проводили ті ж дослідження,
окрім гентаміцину. У 2015 році розпочато дослідження на наявність
стрептоміцину, тилозину. У 2017 році додано до Плану державного
моніторингу

дослідження

на

ципрофлоксацин,

колістин,

лінкоміцин,

гентаміцин. У 2018 році План державного моніторингу розширено на
флорфенікол, аміноглікозиди (канаміцин, апраміцин, дигідрострептоміцин,
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спектиноміцин, неоміцин), клоксацилін, флюмеквін. У 2019 році до Плану
державного моніторингу додано такі показники: триметоприм, цефалоспорини
(цефтіофур, цефквіном, цефалексин) [96– 102].
За досліджуваний період антибактеріальних речовин із групи В1 були
випадки перевищення МДР енрофлоксацину, флорфеніколу, амоксициліну в
курячих яйцях та меді. Найбільше серед проб в межах МДР у продуктах
твариннного походження за 2013 – 2019 роки виявлено енрофлоксацину, вміст
якого не перевищував МДР (табл. 3.11).
Таблиця 3.11
Залишковий вміст антибактеріальних препаратів групи В1 у
продуктах птахівництва (мʼясо та яйця) за 2013 – 2019 роки
Антибактеріальні
засоби

Кількість проб в
межах МДР

Амоксицилін
Флорфенікол
Гентаміцин
Тилозин
Енрофлоксацин
Норфлоксацин
Доксициклін
Окситетрациклін
Тетрациклін
Сульфатіазол

704
22
24
548
1753
378
1260
257
236
192

Відносно
загальної
кількості проб
досліджуваної
речовини, %
30,2
18,3
14,5
23,5
75,2
16,2
54
11
10,1
8,2

Кількість проб з
перевищенням
МДР

2
-

За результатами аналізу виконання моніторингу за 2013–2019 роки
виявлено 2 позитивних результати в яйцях курячих, що містили залишковий
вміст фторхінолонів. У 2016 році в яйцях курячих виявлено енрофлоксацин у
кількості 60,86 мкг/кг, у 2017 році – 114,2 мкг/кг (за ССά=14,01), що становить
0,2 % та 0,25 % від загальної кількості проб яєць. За інші роки позитивних
результатів не виявлено. Дослідження проводили методом імуноферментного
аналізу (ІФА), підтвердивши результати методом рідинної хроматографії з
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використанням мас-спектрометричного детектора (РХ/МС/МС). Також було
виявлено залишковий вміст у побічних продуктах птахівництва (у посліді).
При цьому не було виявлено жодного перевищення МДР енрофлоксацину
в мʼясі курчат-бройлерів та інших матрицях, що відповідає вимогам Регламенту
Комісїї (ЄС) № 37/2010. Згідно цього Регламенту вміст енрофлоксацину в
курячих яйцях не допускається, а в мʼясі птиці, великої рогатої худоби, свиней,
овець, риби, в молоці може становити не більше 100 мкг/кг.
З наведених вище даних у таблиці 3.11, можемо зробити висновок, що
антимікробні речовини активно використовуються у тваринництві, про що
свідчить наявність залишкового вмісту, що був в межах МДР. Серед
антимікробних речовин найбільше виявлено амоксициліну, флорфеніколу,
гентаміцину,

тилозину,

енрофлоксацину,

норфлоксацину,

доксицикліну,

окситетрацикліну, тетрацикліну, сульфатіазолу. Необхідно зазаначити, що у
птахівництві широко використовують наведені препарати. Крім того, із
досліджених 305 проб мʼяса у 74,4 % випадків було виявлено енрофлоксацин,
що не перевищував МДР. Проте наявність навіть незначного вмісту
антибактеріальних речовин у продуктах тваринництва можуть мати негативний
вплив на організм споживача.
Аналіз виконання Плану державного моніторингу залишкового вмісту
ветеринарних препаратів щодо групи В1 за 2013–2019 роки свідчить про
ефективність його проведення. Збільшення кількості досліджуваних показників
у групі В1 зумовлене широким використанням антибактеріальних речовин у
тваринництві та поступовим удосконаленням матеріально-технічної бази
лабораторій

Держпродспоживслужби.

Найбільше

випадків

щодо

енрофлоксацину виявлено у продуктах птахівництва. Встановлено позитивні
результати щодо групи фторхінолонів у курячих яйцях у 2015–2016 роках. У
зв’язку з цим необхідно ретельно перевіряти та належним чином фіксувати
використання ветеринарних препаратів цієї групи, а саме енрофлоксацину у
продуктах птахівництва.
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З проведеного аналізу можемо зробити висновок, що енрофлоксацин є
одним з найпоширеніших антибіотиків у птахівництві. З урахуванням того, що
є випадки перевищення його МДР є у курячих яйцях та наявність його у мʼясі,
вважаємо за потрібне контролювати енрофлоксацин (фторхінолони) у
продуктах птахівництва.
Результати цього пункту опубліковано у статті [70].
3.3. Вплив енрофлоксацину на клінічний стан і продуктивність
курчат-бройлерів
Випоювання розчину енрофлоксацину у терапевтичній концентрації не
впливало на клінічний стан та поведінку птиці.
На початку досліду жива маса курчат-бройлерів як у дослідної, так і
контрольної груп суттєво не відрізнялася. За результатами в табл. 3.12 слідує,
що між показниками маси тіла курчат-бройлерів дослідної і контрольної груп
статистично значимої різниці не встановлено.
Жива маса і середньодобові прирости маси тіла курчат-бройлерів під
впливом енрофлоксацину відповідала стандарту кросу «Cobb 500» (табл. 3.12).
Таблиця 3.12
Показники середньодобового приросту живої маси курчат-бройлерів за
застосування енрофлоксацину, М±m; n=5
Групи птиці

Доба досліду

Жива маса, г

Середньодобовий
приріст, г

1

2

3

4

Контрольна

1

980,00±87,46

5

1200,00±77,46

55,00±11,59

11

1620,00±182,76

73,33±26,14

17

2120,00±200,99

83,33±14,91
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Продовження табл. 3.12
1

2

3

4

Контрольна

19

2340,00±163,10

110,00±24,49

Дослідна

1

1060,00±102,96

5

1330, 00±62,45

67,50±14,58

11

1840,00±128,84

85,00±25,33

17

2400,00±70,71

93,33±11,30

19

2640,00±87,18

130,00±24,50

Проаналізувавши отримані результати за перші 5 діб, можемо отримати
висновок, що застосування енрофлоксацину не впливало на приріст живої маси
курчат-бройлерів.
На 11 добу досліду проведено зважування, яке показало, що маса курчатбройлерів дослідної групи вірогідно не відрізнялася від маси тіла птиці
контрольної групи.
Зважування курчат-бройлерів обох груп на 17 добу показало, що приріст
маси тіла курчат-бройлерів дослідної групи збільшувався у порівнянні з
контрольною групою, але при цьому результати були не вірогідними.
На 19 добу при зважуванні жива маса курчат-бройлерів дослідної групи,
що отримувала енрофлоксацин, вірогідно не відрізнялася від маси тіла птиці
контрольної групи. Між показниками маси тіла курчат-бройлерів дослідної і
контрольної груп статистично значимої різниці не встановлено. Жива маса і
прирости маси тіла курчат-бройлерів відповідали стандарту кросу «Cobb 500».
Проаналізувавши результати досліджень, можна зробити висновок, що
енрофлоксацин не впливає на клінічний стан курчат-бройлерів та прирости
маси тіла.
3.4. Якість і безпечність продуктів забою курчат-бройлерів у разі
застосування енрофлоксацину
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3.4.1. Аналіз передзабійного та післязабійного огляду продуктів забою
курчат-бройлерів.

Для

проведення

оцінки

впливу

на

організм

енрофлоксацину, було проаналізовано забійний вихід тушок. Забій птиці
проводили на 6, 12, 14 добу після останнього випоювання препарату. Під час
передзабійного огляду птиці досліджували такі клінічні показники: звертали
увагу на її поведінку, реакцію на зовнішні подразники, рухливість, активність,
споживання корму та води, положення тіла та голови, стан оперення, колір
шкіри, гребеня, кінцівок, дзьоба, слизових оболонок, витікання з очей, клоаки а
також характеристику посліду.
Передзабійний огляд курчат-бройлерів контрольної і дослідної груп
показав, що вони активно рухались, споживали корм і воду, реагували на
зовнішні подразники, мали природне положення тіла та голови як у стані
спокою, так і під час руху. Пір’я у птиці дослідної і контрольної групи було
чисте, сухе та охайне, прилягало до тіла, видимі слизові оболонки були блідорожевого кольору, дзьоб сухий, гребені також блідо-рожевого кольору,
витікання з очей відсутні, поверхні кінцівок сухі, без припухань та ушкоджень,
дихання без хрипів, температура тіла коливалась від 40,5 до 42 °С, послід
помірно густий. Під час проведення досліду випадків захворювання або
загибелі піддослідних тварин не виявлено.
Якість продуктів забою курчат-бройлерів визначали шляхом зовнішньої
оцінки тушок і продуктів забою. Звертали увагу на стан шкіри (колір, наявність
змін на шкірі та під шкірою), на стан дзьоба, розвиток м’язової, жирової
тканини, колір слизових оболонок ротової порожнини, очного яблука
(визначали колір, ступінь блиску, зволоженість), стан грудо-черевної серозної
оболонки, наявність крововиливів, набряків та травм. Після розрізу грудочеревної порожнини проводили ветеринарно-санітарний огляд внутрішніх
органів. Під час огляду продуктів забою птиці контрольної та дослідної груп,
патологічних змін не встановлено. Тушки курчат-бройлерів дослідних груп
мали загальний вигляд аналогічний тушкам птиці контрольної групи.
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Поверхня тушок курчат-бройлерів усіх груп була суха. Колір шкіри
курчат-бройлерів на усій поверхні в усіх групах – блідо-жовтий, дзьоб –
глянсовий. М’язи тушок птиці добре розвинені, підшкірний жир мав
локалізацію в ділянці нижньої частини живота та на спині у вигляді смужки. На
розрізі мʼязи злегка вологі, пружні, щільні. Під час натискання пальцем
утворюється ямка, яка швидко вирівнюється.
Слизова оболонка ротової порожнини курчат-бройлерів блискуча, блідорожева, помірно зволожена, очне яблуко – випукле. Серозна оболонка грудочеревної порожнини – волога і блискуча. Кіль груднини слабко виділяється,
форма груднина – округла.
Запах тушок курчат-бройлерів дослідної і конторольної груп був
специфічний, властивий даному виду мʼяса.
Забійний вихід тушок і їстівних субпродуктів курчат-бройлерів є одним із
показників якості м’яса, а також оцінки впливу на організм різних факторів, в
тому числі і залишковий вміст антибактеріальних речовин. Для проведення
оцінки впливу на організм енрофлоксацину, було проаналізовано забійний
вихід тушок.
Передзабійна

жива

маса

курчат-бройлерів

дослідної

групи,

що

отримувала енрофлоксацин, на початку періоду каренції (6 доба після
останнього випоювання препарату), по закінченню періоду каренції (12 доба
після останнього випоювання) вірогідно не відрізнялась від маси тіла птиці
контрольної групи. Через 2 доби, на 14 добу після останнього випоювання
енрофлоксацину передзабійна маса курчат-бройлерів дослідної групи була на
рівні маси тіла курчат-бройлерів контрольної групи.
Напівпатрана тушка – тушка птиці, у яких в результаті оглушення,
знекровлення та патрання видалено кишки з клоакою, наповнене воло і
яйцепровід. Маса напівпатраної тушок курчат-бройлерів дослідної групи на
початку періоду елімінації енрофлоксацину (на 6 добу) не перевищувала масу
тушок контрольної групи.
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Маса напівпатраних тушок курчат-бройлерів дослідної групи по
закінченню періоду каренції (на 12 добу після останнього випоювання
енрофлоксацину) також не перевишувала масу тушок контрольної групи.
Однак, через 2 доби (на 14 добу після випоювання енрофлоксацину) маса
напівпатраних тушок курчат-бройлерів дослідної групи перевищувала масу
тушок контрольної групи на 19,82 %.
Патрані тушки – тушки без внутрішніх органів, голови (між другим і
третім шийним хребцями), шиї, на рівні плечових суглобів, кінцівок до
заплюсневого суглоба чи нижче від нього (не більше ніж на 20 мм із
внутрішнім жиром). Маса патраної тушки курчат-бройлерів дослідної групи на
6 добу після останнього випоювання препарату та в кінці періоду каренції (на
12 добу після останнього випоювання енрофлоксацину) була на рівні маси
тушок контрольної групи. Після закінчення каренції (на 14 добу після
останнього випоювання енрофлоксацину) маса патраної тушки курчатбройлерів дослідної групи перевищувала аналогічний показник у контролі на
21,28 % (табл. 3.13).
Таблиця 3.13
Забійний вихід курчат-бройлерів, за застосування енрофлоксацину, М±m;
n=5
Показники

Період каренції Контрольна група

Дослідна група

енрофлоксацину
1

2

3

4

Передзабійна

6 доба

1566,67±148,77

1800,00±120,00

жива маса, г

12 доба

1950,00±128,84

2266,67±111,95

14 доба

2083,33±150,78

2450,00±140,71

Маса

6 доба

1250,00±119,16

1483,33±124,63

напівпатраної

12 доба

1683,33±127,80

2000,00±113,14

тушки, г

14 доба

1808,33±96,35

2166,67±83,27*
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Продовження табл. 3.13
1
Маса

2

патраної 6 доба

тушки, г
Забійний

4

1033,33±115,47

1233,33±100,66

12 доба

1450,00±119,16

1733,33±111,95

14 доба

1566,67±78,32

1900,00±89,44*

65,95

68,52

12 доба

74,36

76,47

14 доба

75,20

77,55

вихід, 6 доба

%

3

Примітка: * p≤0,05, порівняно з контролем
Дані, наведені в таблиці 3.13, свідчать про те, що за досліджуваними
показниками спостерігали достовірне збільшення маси напівпатраної тушки,
патраної тушки дослідної групи після періоду каренції (на 14 добу після
останнього випоювання препарату), у порівнянні з контрольною групою.
Водночас забійний вихід тушок курчат-бройлерів дослідної групи, що
отримувала антибіотик, на початку періоду каренції був на рівні контрольної
групи. Після закінчення періоду каренції забійний вихід тушок курчат
дослідної групи вірогідно не відрізнявся від виходу тушок контрольної групи.
На 14 добу після останнього випоювання енрофлоксацину забійний вихід
тушок дослідної групи на 3,13 % вищий за вихід тушок контрольної групи.
Отже, енрофлоксацин у терапевтичній концентрації сприяє збільшенню
показників забійного виходу курчат-бройлерів на 14 добу після його
випоювання.
3.4.2. Органолептичні, хімічні та мікроскопічні показники продуктів
забою курчат-бройлерів у разі випоювання енрофлоксацину. Після забою
курчат-бройлерів проведено органолептичні дослідження за допомогою органів
чуття: зору, нюху, дотику. Визначення органолептичних показників свіжості
включає визначення зовнішнього вигляду і кольору м’яса, поверхні туші, стан
м’язів на розрізі, його консистенції, запаху, стану жиру та сухожиль, а також
якості бульону в пробі варінням. Дослідження проводили за кімнатної
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температури в межах 15 – 20 ºС, в добре освітленому приміщенні з природним
освітленням. Зовнішній вигляд і колір тушки визначали оглядом. Мʼясо курчатбройлерів на розрізі було злегка вологе, не залишало вологої плями на
фільтрувальному папері. Колір мʼяса курчат-бройлерів після застосування
енрофлоксацину не відрізнявся від контрольної і був властивий даному виду
мʼяса – блідо-рожевий. На розрізі мʼясо, отримане від курчат дослідної і
контрольної груп щільне, пружне; ямка, що утворювалася під час натискання
пальцем, швидко вирівнювалася. Запах приємний, властивий даному виду
свіжого мʼяса. Бульйон отриманий з мʼяса курчат-бройлерів за застосування
енрофлоксацину під час їх вирощування не відрізняється від показників у
контролі і був прозорий, ароматний, краплі жиру на поверхні бульйону були
крупними.
Величина рН мʼяса залежить від вгодованості, віку, стану здоровʼя тварин
у період забою, від підготовки її до забою та умов зберігання мʼяса. Зазначені
фактори впливають на вміст у мʼязах глікогену та активність тканинних
ферментів, які сприяють розщепленню глікогену до молочної кислоти.
Накопичення молочної кислоти у мʼясі зумовлює підвищення концентрації
водневих іонів.
Суть реакції на пероксидазу полягає в тому, що мʼязова тканина здорових
тварин містить фермент пероксидазу, який здатний відщеплювати кисень від
перекису водню. Якщо до мʼясного фільтрату, що містить пероксидазу, додати
перекису водню і бензидину, то останній окислюється. При цьому утворюється
парахінондіамід, який з не окисленим бензидином дає сполуку, забарвлену в
блакитно-зелений колір, що переходить у бурий.
Проведені дослідження щодо впливу енрофлоксацину на біохімічні,
хімічні та мікроскопічні показники мʼяса курчат-бройлерів впродовж 2, 3 та 4
доби зберігання в охолодженому стані (табл. 3.14).
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Таблиця 3.14
Біохімічні, хімічні та мікроскопічні показники мʼяса курчатбройлерів за застосування енрофлоксацину, М±m; n=5
Показники

Термін

Період

зберігання за каренції

Контрольна
група

Дослідна група

4 – 5˚ С, діб
1

2

Величина рН 2

3

4

Реакція на

2

пероксидазу

3

4

Бактеріоскопія мазків
відбитків

2

3

4

5

6 доба

5,58±0,04

5,72±0,02*

12 доба

5,80±0,03

5,90±0,03

14 доба

5,82±0,04

5,94±0,02*

6 доба

5,90±0,04

6,12±0,04*

12 доба

5,98±0,04

6,16±0,04*

14 доба

6,14±0,02

6,22±0,02*

6 доба

6,14±0,02

6,20±0,03

12 доба

6,20 ±0,03

6,24±0,04

14 доба

6,22±0,02

6,32±0,02*

6 доба

+

+

12 доба

+

+

14 доба

+

+

6 доба

+

+

12 доба

+

+

14 доба

+

+

6 доба

+

+

12 доба

+

+

14 доба

+

+

6 доба

Поодинокі
Поодинокі
мікроорганізми мікроорганізми
Поодинокі
Поодинокі

12 доба

мікроорганізми мікроорганізми
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Продовження табл. 3.14
1

2

3

4

5

Бактеріоско-

2

14 доба

<10

<10

пія мазків

3

6 доба

<10

<10

12 доба

<10

<10

14 доба

<10

<10

6 доба

<10

<10

12 доба

<10

<10

14 доба

<10

>10

відбитків

4

Примітка: * p ≤ 0,05, порівняно з контролем
З отриманих даних, наведених в табл. 3.14 видно, що величина рН мʼяса
курчат-бройлерів як дослідної, так і контрольної груп знаходяться в межах
норми, проте впродовж усього терміну зберігання, не залежно від доби забою,
був вищий у витяжці з мʼязів курчат-бройлерів дослідної групи.
На 2 добу зберігання величина рН мʼяса курчат-бройлерів дослідної
групи на початку періоду каренції перевищував цей показник у контрольній
групі на 0,14 одиниць. По закінченню терміну каренції величина рН мʼяса
дослідної групи на 0,1 одиницю перевищувала величину рН контрольної групи.
На 14 добу величина рН мʼяса курчат-бройлерів дослідної групи перевищувала
на 0,12 одиниць показники величини рН мʼяса контрольної групи.
На 3 добу зберігання величина рН мʼяса дослідної групи курчатбройлерів на початку періоду каренції на 0,22 одиниці перевищував цей
показник контрольної групи. В кінці періоду елімінації величина рН мʼяса
дослідної групи перевищувала на 0,18 одиниць величину рН мʼяса контрольної
групи. Через 2 доби після періоду каренціїї величина рН мʼяса дослідної групи
курчат-бройлерів на 0,08 одиниць була більшою, ніж у контрольній групі.
На 4 добу зберігання величина рН мʼяса дослідної групи курчатбройлерів, отриманого на 6 та 12 добу після останнього випоювання
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енрофлоксацину, не перевищувала показників контрольної групи, а на 14 добу
– величина рН мʼяса дослідної групи на 0,1 одиницю перевищував показник
контрольної групи.
З наведених результатів видно, що за застосуваня енрофлоксацину у
терапевтичній дозі курчатам-бройлерам під час зберігання підвищує рН мʼяса і
реакція змінюється в лужний бік.
За результатами реакції з купруму сульфатом бульйон, приготовлений з
мʼяса курчат-бройлерів як контрольної, так і дослідної груп на 6, 12, 14 добу
після випоювання препарату під час зберігання на 2, 3, 4 доби був прозорим,
без осаду та пластівців, що вказує на його свіжість. Проте мʼясо, відібране від
тушок курчат-бройлерів на 14 добу після випоювання енрофлоксацину у
дослідній групі, на 4 добу зберігання за температури 4–5 º С було сумнівної
свіжості (бульйон був з легким помутнінням).
Під час проведення реакції мʼяса на пероксидазу в контрольній та
дослідній групі отримали розчин синьо-зеленого кольору, який через 1 – 2 хв
став буро-коричневим. Ця реакція на пероксидазу в обох групах є позитивною,
що свідчить про свіжіть.
За результатами реакції на аміак і солі амонію мʼясо курчат-бройлерів
дослідної групи було свіже впродовж 3 діб зберігання, так як витяжка набула
зеленувато-жовтого кольору із збереженням прозорості. При цьому на 4 добу
зберігання у мʼяса, відібраного на 14 добу після випоювання курчатамбройлерам енрофлоксацину, витяжка мала жовтий колір та спостерігали легке
помутніння, що свідчить про його сумнівну свіжість.
Під час проведення мікроскопії мазків-відбитків на другу добу зберігання
виявлено поодинокі мікроорганізми в мʼясі курчат-бройлерів обох груп. На 3 та
4 добу зберігання виявлено не більше 10 поодиноких мікроорганізмів кокової
форми в глибоких шарах. На 4 добу зберігання мʼяса курчат-бройлерів
дослідної групи, відібраного на 14 добу після останнього випоювання
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препарату, виявлено до 15 мікроорганізмів кокової форми у полі зору
(табл. 3.14).
Отже, біохімічні та хімічні показники мʼяса курчат-бройлерів дослідної і
контрольної груп під час його належного зберігання відповідають допустимим
нормам. Встановлено, що мʼясо птиці обох груп добре зберігається в
охолодженому стані до 4 доби. Але на 4 добу досліду у мʼясі підвищується
величина рН, а за біохімічними та хімічними реакціями мʼясо птиці дослідної
групи після закінчення терміну каренції на 4 добу зберігання сумнівної
свіжості. Величина рН мʼяса впродовж усього терміну зберігання та незалежно
від доби забою була більшою у витяжці з мʼяса курчат дослідної групи.
Виявлено, що застосування енрофлоксацину у терапевтичній дозі підвищує рН
мʼяса курчат-бройлерів.
3.4.3. Залишковий вміст енрофлоксацину в продуктах забою курчатбройлерів за його застосування. Відповідно до інструкції щодо застосування
енрофлоксацину забій птиці дозволяється через 11 діб після останнього
випоювання. Відповідно до цього було розплановано проведення досліджень
щодо виявлення залишкового вмісту енрофлоксацину в продуктах забою птиці.
Забій птиці з кожної групи по п’ять голів проводили після останнього
застосування препарату на 6, 12, 14 та 20 добу після припинення його
випоювання. Визначення залишкового вмісту енрофлоксацину проведено
методом

високоефективної

рідинної

хроматографії

з

подвійним

мас-

спектрометричним детектором (РХ/МС/МС) з використанням рідинного
хроматографа з подвійним мас-спектрометричним детектором «Waters».
Результати досліджень залишкового вмісту енрофлоксацину в продуктах
забою птиці на 6, 12, 14 та 20 добу після останнього випоювання препарату
наведено в табл. 3.15.
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Необхідно зазначити, що МДР енрофлоксацину для мʼязів та шкіри
становить 100 мкг/кг, для печінки – 200 мкг/кг, для нирок – 300 мкг/кг
відповідно до Регламенту 37/2010 ЄЕС.
Таблиця 3.15
Залишковий вміст енрофлоксацину в продуктах забою курчатбройлерів після випоювання енрофлоксацину в терапевтичній
концентрації, мкг/кг, M±m, n=5
Продукт
забою птиці
1

Період каренції енрофлоксацину
6 доба
2

12 доба

14 доба

3

20 доба
4

5

М’язи шиї

73,47±2,48

59,76±3,17*

61,94±2,12*

-

Мʼязи крила

441,39±6,56

151,25±7,31*

90,11±2,33*,**

-

Мʼязи грудні

664,67±8,04

75,63±3,87*

46,57±1,61*,**

-

Мʼязи спини

730,09±7,07

58,71±3,87*

63,06±1,79*,**

-

Мʼязи стегна

304,04±7,67

141,99±8,06*

45,70±1,32*,**

-

Мʼязи

685,68±13,11 71,62±3,60*

55,69±2,37*,**

-

Нирки

55,82±2,64

48,76±4,01*

44,73±2,00*

-

Серце

40,34±1,45

41,04±2,60

30,96±1,00*,**

-

Печінка

202,43±2,55

52,43±2,04*

37,25±1,71*,**

-

Легені

17,39±0,65

44,26±2,59*

33,40±0,95*,**

-

Селезінка

42,54±1,06

40,89±2,61

28,55±0,90*,**

-

Шлунок

254,63±5,14

29,81±0,50*

29,53±1,04*

-

гомілки

мʼязовий
Шкіра

1016,5±55,02 742,23±14,78* 585,85±15,85*,** 92,28±5,72*,
**

* – р ≤ 0,05 порівняно з показниками на 6 добу, ** – р ≤ 0,05 порівняно з
показниками на 12 добу після припинення поювання
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На 6 добу після припинення випоювання курчатам енрофлоксацину у
мʼязах шиї та внутрішніх органах: нирках, серці, легенях, селезінці курчатбройлерів вміст енрофлоксацину був нижче МДР. Водночас виявлено
перевищення вмісту енрофлоксацину у мʼязах крил, грудних, спини, стегна,
гомілки, мʼязовому шлунку і печінці курчат-бройлерів. У мʼязах крила
визначено перевищення залишкового вмісту енрофлоксацину у 4,4 рази
порівняно з МДР, у грудних мʼязах – у 6,6 рази, у мʼязах спини – у 7,3 рази, у
мʼязах стегна – у 3 рази, у мʼязах гомілки – у 6, 9 рази. Внутрішні органи:
нирки, серце, легені, селезінка є безпечними за вмістом енрофлоксацину. У
мʼязовому шлунку курчат вміст енрофлоксацину перевищує МДР у 2,5 рази.
Печінка містить залишковий вміст, більший за МДР, на 2 мкг/кг. Найвищий
вміст енрофлоксацину виявлено у шкірі 1016,5±55,02, що у 10 разів перевищує
максимально допустимий рівень
На 12 добу після припинення випоювання енрофлоксацину курчатамбройлерам мʼязи шиї, грудні, спини, гомілки, нирки, серце, печінка, легені,
селезінка, шлунок мʼязовий є безпечними на вміст препарату. В свою чергу,
мʼязи крила мають перевищення вмісту у 1,5 рази, мʼязи стегна – у 1,4 рази.
Шкіра курчат на 12 добу після випоювання енрофлоксацину залишається
найбільш небезпечною щодо його залишків, які перевищують максимально
допустимий рівень у 7,4 раза.
На 14 добу після припинення випоювання енрофлоксацину його вміст у
всіх досліджуваних скелетних мʼязах та внутрішніх органах курчат-бройлерів,
був у межах МДР, окрім шкіри. Шкіра є небезпечним продуктом, так як має
перевищення щодо вмісту енрофлоксацину, у порівнянні з МДР, у 5,8 рази.
Результати проведених досліджень свідчать про те, що період каренції
енрофлоксацину для різних груп мʼязів та органів курчат-бройлерів є різний. З
органів і тканин птиці швидше виводиться енрофлоксацин.
Відповідно до результатів, наведених в таблиці 3.15, залишковий вміст
енрофлоксацину у мʼязах шиї курчат-бройлерів менша МДР і на 12 та 14 добу
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дещо зменшується, але не суттєво; у мʼязах крил виявлене зменшення вмісту
енрофлоксацину у 2,9 рази на 12 добу, у 4,9 рази – на 14 добу, порівняно із
показниками, отриманими на 6 добу після припинення випоювання. Грудні
мʼязи курчат на 6 добу мають високий вміст енрофлоксацину, який на 12 добу у
8,9 рази зменшується, на 14 добу – у 14,4 рази менше за 12 добу. У мʼязах
спини курчат-бройлерів вміст енрофлоксацину знижується на 12 добу і суттєво
не змінюється на 14 добу; у мʼязах гомілки вміст енрофлоксацину знижується
у 9,6 рази на 12 добу, у 12,4 рази на 14 добу після припинення його
випоювання.
У свою чергу у нирках, серці, селезінці курчат-бройлерів вміст
енрофлоксацину не перевищує МДР, а для серця і селезінки становить менше ½
МДР навіть на 6 добу після припинення випоювання. У легенях на 6 добу
виявлено досить низький вміст залишкового вмісту енрофлоксацину, а вже на
12 добу після припинення випоювання – збільшення його залишкового вмісту у
2,5 рази і незначне зниження – на 14 добу. Високий вміст енрофлоксацину
виявлений на 6 добу після його випоювання у мʼязовому шлунку курчат та
шкірі, в печінці – на межі з МДР. При цьому вміст енрофлоксацину у печінці
та шлунку курчат-бройлерів суттево знижується на 12 добу після припинення
випоювання і становить менше МДР. У шкірі курчат на 6 добу після
припинення випоювання відзначено високий вміст енрофлоксацину, який
знижується у 1,7 рази на 14 добу.
Результати, наведені в табл. 3.15, свідчать про те, що найбільший вміст
енрофлоксацину виявлено у мʼязах крил, грудних, мʼязах спини, стегна,
гомілки

та

шкірі

курчат-бройлерів.

Через

6

діб

після

застосування

енрофлоксацину курчатам-бройлерам відзначено також його залишкову
кількість у печінці та шлунку. Крім того, необхідно зазначити, що навіть на 12
добу після застосування препарату перевищення його вмісту виявлено у мʼязах
крил, стегна та шкірі курчат. Тільки на 14 добу після застосування препарату в
мʼязах птиці виявлено залишкову кількість енрофлоксацину, нижчу за МДР,
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окрім шкіри. Вміст енрофлоксацину в шкірі у межах МДР виявлено лише на 20
добу після останнього випоювання препарату. Це свідчить про те, що забій
птиці після застосування енрофлоксацину необхідно проводити не раніше 20
доби після його останнього застосування.
Отже, найбільший вміст енрофлоксацину після закінчення терміну
каренції виявлено в шкірі, що вказує на ризик надходження цього антибіотику з
продуктами забою курчат-бройлерів в організм споживача і передбачає
необхідність обовʼязкового дослідження шкіри на залишковий його вміст.
Результати цього пункту опубліковано у статті [74].
3.4.4. Вміст енрофлоксацину у крові та посліді курчат-бройлерів за
його застосування. Визначення вмісту енрофлоксацину у крові методом
рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектором показало, що
найбільша його концентрація була виявлена з другої по пʼяту добу досліду. З
кожною добою вміст енрофлоксацину у крові курчат-бройлерів знижувався.
Найбільший вміст енрофлоксацину у посліді курчат-бройлерів виявлений
з третьої по шосту добу застосування препарату. В подальшому його вміст у
посліді знижувався, але залишався високим упродовж 16 діб (табл. 3.16).
Таблиця 3.16
Залишковий вміст енрофлоксацину у крові та посліді курчат-бройлерів,
M±m, n = 15
Доба досліду

Залишковий вміст енрофлоксацину, мкг/кг
кров

послід

1

2

3

2

1091,56±13,91

-

3

1914,45±23,68

7431,70±85,74

4

1722,40±43,74

3203,75±47,28

5

1531,59±21,07

2181,18±57,57
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Продовження табл. 3.16
1

2

3

6

981,82±10,22

1940,88±9,57

7

780,49±10,09

1117,75±21,03

8

458,69±6,92

945,05±5,13

9

304,54±3,71

699,77±13,17

10

218,41±2,76

619,48±6,23

11

166,75±3,37

509,49±11,65

12

145,99±4,53

432,32±7,04

13

123,57±1,99

401,81±2,3

14

119,05±2,09

254,11±3,03

15

105,36±2,26

184,88±3,48

16

96,32±1,82

131,15±3,23

17

72,89±1,52

104,08±1,31

18

62,30±2,94

96,44±1,64

19

46,87±1,05

79,71±0,55

Попри те, що антимікробні засоби, зокрема, й енрофлоксацин не є
регламентованими у крові та посліді, вміст енрофлоксацину за його
випоювання у терапевтичній концентрації у крові залишався вище 100 мкг/кг
до 15 доби досліду, у посліді – до 17 доби досліду з початку застосування
препарату.
Отже, доведено, що застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам у
терапевтичній концентрації сприяє його накопиченню у крові, посліді, при
чому в крові високий вміст енрофлоксацину виявляється до 15 доби, а у
посліді – до 17 доби досліду з початку застосування препарату Це необхідно
враховувати з метою удосконалення методів моніторингу забруднення
побічних продуктів цим антибіотиком.
Результати цього пункту опубліковано у статті [74].
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3.4.5.

Токсико-біологічна

оцінка

мʼяса

курчат-бройлерів

за

надходження енрофлоксацину. Оцінити безпосередній вплив токсичних
речовин на живі організми дозволяє біотестування. Застосування біотестування
є особливо важливим під час дослідження мʼяса і мʼясопродуктів, отриманих
від птиці, якій використовували лікарські засоби. Це повʼязано з тим, що під
час біотрансформації в організмі можуть утворюватися більш токсичні
речовини.
У попередніх дослідженнях щодо ризику накопичення енрофлоксацину в
м’язах курчат-бройлерів встановлено, що найбільший вміст енрофлоксацину
виявлено в мʼязах крил, грудних мʼязах, мʼязах спини, стегна, гомілки та шкірі.
З урахуванням отриманих результатів попередніх досліджень для токсикобіологічної оцінки використовували мʼязи грудні, стегна та гомілки, крил та
шкіру.
Токсичність проб мʼяса курчат-бройлерів визначали за наявністю
неживих інфузорій, зміни їх форми, пригнічення росту, характеру руху
Tetraсhimena pyriformis. Наявність мертвих клітин, уповільнення чи зміна руху,
пригнічення росту та розмноження інфузорій, порівняно з контрольною
групою, свідчить про токсичність досліджуваних мʼязів чи іншого матеріалу.
Відсутність загибелі та патологічних форм інфузорій Tetraсhimena pyriformis за
24 години спостереження свідчить про відсутність гострої та підгострої
токсичності досліджуваного матеріалу.
Отримані результати свідчать про те, що експозиція Tetraсhimena
pyriformis в грудних мʼязах, мʼязах стегна та мʼязах гомілки, крил та шкірі
курчат-бройлерів контрольної групи не змінювала їх стан та поведінку: вони
були активні та рухливі, неприродних рухів, пригнічення росту, патологічних
змін форми та загибелі не виявили.
Експозиція тест-культури Tetraсhimena pyriformis у витяжці з грудних
мʼязів, стегна, гомілки курчат-бройлерів дослідої групи у різні періоди каренції
енрофлоксацину не викликала патологічної зміни інфузорій. Їх рух був
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поступальним,

колоподібним,

манежних

чи

коливальних

рухів

не

спостерігалося. Будова тіла клітин була природна, випукла.
У мʼязах крил курчат-бройлерів дослідної групи на початку періоду
каренції загибель інфузорії Tetraсhimena pyriformis становила близько 15 %, з
неприродніми рухами – 63 %, активних та рухливих клітин виявлено близько
22 %. На 12 добу після випоювання енрофлоксацину у мʼязах крил курчатбройлерів виявляли загибель інфузорії Tetraсhimena pyriformis близько 11 %,
загальмування рухів – 70 % особин, активних та рухливих – 19 %,. Патологічні
форми інфузорій були відсутні. На 14 добу після випоювання енрофлоксацину
у мʼязах крила курчат-бройлерів було виявлено мертвих особин близько 8 %,
з неприродніми рухами – 77 %, активних та рухливих клітин – 17 %, порівняно
з контролем.
В

шкірі

курчат-бройлерів,

яким

випоювали

енрофлоксацин

у

терапевтичній концентрації на початку періоду каренціїї (на 6 добу після
випоювання енрофлоксацину) виявляли неживих клітин близько 20 %, з
неприродніми рухами – 72 %, активних і рухливих клітин – близько 8 %.
Проведені дослідження на 12 добу після випоювання енрофлоксацину
показали, що загибель інфузорії Tetraсhimena pyriformis склала близько 15 %,
виявлено загальмування рухів у 79 % особин, активних та рухливих клітин у
шкірі було близько 6 %. На 14 добу після випоювання енрофлоксацину в шкірі
виявлено близько 12 % неживих, з неприродніми рухами – 83 %, активних та
рухливих клітин –5 %.
Отже, мʼязи грудні, стегна, гомілки курчат-бройлерів у разі застосування
енрофлоксацину вже на 6 добу після останнього випоювання не токсичне для
інфузорії Tetraсhimena pyriformis, а мʼязи крил та шкіра є слаботоксичні.
Встановлено, що відносна біологічна цінність мʼязів стегна, крил та шкіра
курчат-бройлерів дослідної групи на 6 добу після випоювання енрофлоксацину
була нижча, відповідно, на 10,76 %, 34,76 та 60, 00 %, порівняно з контрольною
групою. На 12 добу після застосування енрофлоксацину відносна біологічна
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цінність мʼязів стегна, крил та шкіра курчат-бройлерів була на 2,76 %, 17,1,
48,34 % нижча, порівняно з контролем. На 14 добу після випоювання
енрофлоксацину відносна біологічна цінність грудних мʼязів, гомілки, стегна у
птиці дослідної групи не відрізнялася від контрольної, тоді як цей показник у
мʼязах крил був нижчий на 4,97 %, шкірі – на 37,57 %, порівняно з контролем.
Результати дослідження мʼязів курчат-бройлерів на біологічну цінність
наведені в табл. 3.17.
Таблиця 3.17
Відносна біологічна цінність мʼяса курчат-бройлерів, M ±m, n=5
Група

Мʼязи курчатбройлерів

Кількість клітин

Біологічна

Tetrachimena pyriformis в

цінність мʼяса

1 мл середовища х 104

відносно
контролю, %

1

3

4

Грудні м'язи

48,661±0,154

100

Мʼязи стегна

48,333±0,126

100

Мʼязи гомілки

48,716±0,205

100

Мʼязи крила

48,333±0,187

100

Шкіра

48,267±0,182

100

Дослідна

Грудні мʼязи

48,233±0,131

99,12

6 доба

Мʼязи стегна

46,133±0,165*

89,24

Мʼязи гомілки

48,250±0,181

99,04

Мʼязи крила

31,533±0,192*

65,24

Шкіра

19,267±0,153*

39,92

Дослідна

Грудні м'язи

48,649±0,108

99,97

12 доба

Мʼязи стегна

47,000±0,239*

97,24

Мʼязи гомілки

48,689±0,139

99,94

Мʼязи крила

40,067±0,206*

82,90

Шкіра

24,933±0,206*

51,66

Контрольна

2
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Продовження табл. 3.17
1

2

3

4

Дослідна

Грудні м'язи

48,661±0,076

100

14 доба

Мʼязи стегна

48,133±0,133

99,58

Мʼязи гомілки

48,711±0,160

99,59

Мʼязи крила

45,933±0,206*

95,03

Шкіра

30,133±0,165*

62,43

Примітка: * – р ≤ 0,05, порівняно з контролем
Отже, відносна біологічна цінність дослідної групи грудних мʼязів,
гомілки

курчат-бройлерів

на

6,

12

та

14

добу

після

випоювання

енрофлоксацином була близька за значенням і вірогідно не відрізнялася.
Водночас біологічна цінність мʼязів стегна, крил та шкіра була знижена,
залежно від доби каренціїї, і становила для мʼязів стегна – від 89,24 до 99,58,
мʼязів крил – від 65,24 до 95,03, для шкіри – від 39,92 до 62,43 %.
Отже, виявлено вплив енрофлоксацину на відносну біологічну цінність
мʼяса курчат-бройлерів дослідної групи, залежно від термінів його каренції.
Мʼясо та шкіра курчат-бройлерів з високим вмістом енрофлоксацину
проявляло токсичну дію на тест-організми інфузорії Tetraсhimena pyriformis, що
повʼязано з наявністю токсичних сполук, в результаті яких мʼязи крил та шкіра
курчат дослідної групи виявилися слаботоксичними.
На підставі проведених досліджень встановлено, що мʼязи птиці та шкіра
з високим залишковим вмістом енрофлоксацину, порівняно з контролем, є
слаботоксичні, що дає підставу заборонити їх використовувати з харчовою
метою.
Результати даного підрозділу опубліковані в науковій праці [73].
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3.4.6.

Мікробіологічні

показники

мʼяса

курчат-бройлерів

за

застосування енрофлоксацину. Відповідно до сучасних вимог з менеджменту
безпечності та якості продуктів харчування тваринного походження необхідно
постійно контролювати мікробну контамінацію сирих і готових харчових
продуктів. Встановлено, що сирі продукти тваринного походження

часто

бувають контаміновані небезпечною для споживача мікрофлорою.
Найбільш часто в продуктах птахівництва виявляють бактерії групи
кишкових паличок (БГКП), сальмонели, золотистий стафілокок тощо. Також
важливе значення має загальна контамінація мікроорганізмами (МАФАнМ), яка
є основним фактором псування сирих і готових харчових продуктів.
Дослідження

мікробіологічних

показників

включає

наявність

або

відсутність 4-х груп мікроорганізмів: мезофільних аеробних і факультативноанаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ), умовно-патогенних мікроорганізмів,
зокрема,

бактерій

мікроорганізмів,

групи

кишкових

паличок

(БГКП)

та

зокрема,

сальмонел,

коагулазопозитивних

патогенних
стафілококів

(Staphylococcus aureus); мікроорганізмів псування – в основному, це дріжджі і
плісеневі гриби.
Для отримання достовірних результатів за остаточний результат
приймали середнє арифметичне значення підрахунку мікробного обсіменіння у
пробах, відібраних від курчат-бройлерів контрольної та дослідної груп під час
забою.
У попередніх дослідженнях щодо накопичення енрофлоксацину в м’язах
курчат-бройлерів

встановлено,

що

найбільша

залишкова

кількість

енрофлоксацину виявлена в мʼязах крил, грудних м´язах, м'язах спини, стегна,
гомілки, задньої частини тушки та у шкірі. З урахуванням отриманих раніше
результатів, для мікробіологічної оцінки використовували мʼязи грудні, стегна,
гомілки і крил (табл. 3.18).
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Таблиця 3.18
Показники мікробного обсіменіння мʼязів курчат-бройлерів, за
випоювання енрофлоксацину, М ± м; n = 5
Групи

КМАФАнМ, КУО/г

Дослідна

Контрольна

6 доба

12 доба

14 доба

Грудні мʼязи

(2,3±0,51) ×103

(2,8±0,38) ×103

(3,4±0,42) ×103

Мʼязи крила

(3,5±0,4) ×103

(3,7±0,34) ×103

(3,8±0,34) ×103

Мʼязи гомілки

(2,8±0,34) ×103

(3,2±0,34) ×103

(3,8±0,24) ×103

Мʼязи стегна

(3,6±0,33) ×103

(3,7±0,29) ×103

(3,9±0,47) ×103

Грудні мʼязи

(1,8±0,34) ×103

(1,9±0,42) ×103

(2,3±0,31) ×103

Мʼязи крила

(2,1±0,32) ×103*

(2,5±0,28) ×103*

(3,1±0,37) ×103

Мʼязи гомілки

(2,0±0,49) ×103

(2,2±0,48) ×103

(2,8±0,28) ×103*

Мʼязи стегна

(2,8±0,36) ×103

(3,0±0,34) ×103

(3,4±0,38) ×103

Примітка: * - р ≤ 0,05, порівняно з контролем
Дані, наведені в табл. 3.18, свідчать про те, що кількість МАФАнМ у
мʼязах курчат-бройлерів дослідної групи є меншою, порівняно з контрольною
групою. В свою чергу, мʼязи крил курчат-бройлерів дослідної групи, забитих на
6 добу після випоювання, були на 40 % менше контаміновані МАФАнМ,
порівняно з контрольною групою; на 12 добу після припинення випоювання
енрофлоксацину – на 32,4 %. На 14 добу забою мʼязи гомілки курчат-бройлерів
дослідної групи, порівняно з контрольною, також мали меншу кількість
МАФАнМ на 26,3 %. При цьому можемо зазначити, що кількість МАФАнМ
збільшується в усіх групах мʼязів курчат-бройлерів, залежно від доби забою
Отримані

результати

можна

пояснити

тим,

що

бактеріологічні

дослідження проводили до закінчення терміну каренціїї та в незначний термін
по його завершенню, в результаті чого у мʼязах птиці залишилася певна
кількість антибіотику, що спричинило бактерицидну дію, яка і позначилася на
результатах досліджень.
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Згідно Наказу МОЗ України № 548 від 19.07.2012 «Мікробіологічні
критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів» та
«Обовʼязкового мінімального переліку…», максимально допустимий рівень
(МДР) для МАФАнМ становить не більше 1х105 КУО/г. Згідно отриманих
даних, наведених у табл. 3.18, в мʼязах контрольної та дослідної груп
перевищення кількості МАФАнМ не виявлено.
Результати проведених досліджень свідчать про те, що БГКП і бактерії
роду Proteus, Salmonella, Listeria, Staphylococcus не виявлено в мʼясі птиці, що
відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів.
Дослідження мікробіологічних показників показали, що застосування
енрофлоксацину курчатам-бройлерам не вплинуло на рівень та видовий склад
мікрофлори в досліджуваних мʼязах птиці. оскільки мікробіологічні показники
відповідали вимогам чинних нормативно-правових актів.
Результати даного підрозділу опубліковані в науковій праці [72].
3.4.7. Мікроскопічні зміни у мʼязах курчат-бройлерів з найбільшим
вмістом енрофлоксацину. З урахуванням отриманих раніше результатів для
дослідження

відбирали

мʼязи

з

найвищим

залишковим

вмістом

енрофлоксацину: мʼязи крила, грудні мʼязи, мʼязи стегна, мʼязи гомілки
(двоголовий мʼяз плеча, великий грудний мʼяз, двоголовий мʼяз стегна,
литковий мʼяз).
Під

час

проведення

гістологічних

досліджень

курчат-бройлерів

контрольної групи мікроскопічна будова великого грудного м’язу та
двоголового мʼяза плеча, двоголового мʼяза стегна і литкового мʼяза була
подібною. Встановлено, що м’язові волокна грудного м’язу та м’язів крила,
стегна і гомілки у курчат-бройлерів контрольної групи на поперечному перерізі
мали різну форму (рис. 3.3; 3.4).
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Рис. 3.3. Великий грудний м’яз курчати-бройлера контрольної групи:
1 – поперечно-посмуговане м’язове волокно; 2 – пучок м’язових волокон;
3 – ендомізій; 4 – перимізій; 5 – пухка волокниста сполучна тканина.
Гематоксилін Караці та еозин, х 100.
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Рис. 3.4. Двоголовий мʼяз стегна курча-бройлера контрольної групи:
1 – поперечно-посмуговане м’язове волокно; 2 – пучок м’язових волокон;
3 – ендомізій; 4 – перимізій; 5 – пухка волокниста сполучна тканина.
Гематоксилін Караці та еозин, х 50.
Саркоплазма кожного міосимпласта грудного м’язу і м’язів крила в усіх
досліджених нами курчат-бройлерів контрольної групи зафарбовувалась
еозином досить однорідно (рис. 3.5). Натомість саркоплазма кожного
міосимпласта м’язів стегна і гомілки в усіх досліджених нами курчат-бройлерів
контрольної групи зафарбовувалась еозином неоднорідно (рис. 3.6). Ймовірно,
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така різниця зафарбовування могла бути замовлена різним функціональним
навантаженням на ці м’язи.
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Рис. 3.5. Великий грудний м’яз курча-бройлера контрольної групи:
1 –міосимпласт; 2 – ядро міосимпласта; 3 – сарколема міосимпласта; 4 –
ендомізій; 5 – пучки колагенових волокон ендомізію; 6 – фібробласти
ендомізію. Гематоксилін Караці та еозин, х 400.
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Рис. 3.6. Двоголовий мʼяз стегна курча-бройлера контрольної групи:
1 міосимпласт; 2 – міосателітоцит; 3 – сарколема міосимпласта; 4 – ендомізій;
5 – пучки колагенових волокон ендомізію; 6 – фібробласти ендомізію; 7 –
перимізій; 8 – пучки колагенових волокон перимізію; 9 – фібробласт перимізію.
Гематоксилін Караці та еозин, х 400.
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Спочатку

саркоплазма

м’язового

волокна

починала

нерівномірно

зафарбовуватись еозином. Надалі на поперечних зрізах м’язового волокна в
його саркоплазмі виявлялись інтенсивно червоні фрагменти міосимпласта
округлої форми (рис. 3.7). На нашу думку, такі фрагменти відповідали окремим
пучкам міофібрил. З розвитком процесу послідовно відбувались розволокнення
міосимпласта, його частковий лізис і руйнування м’язового волокна (рис. 3.8).

2

1

Рис. 3.7. Литковий мʼяз курча-бройлера на 6 добу після застосування
енрофлоксацину: 1 – нерівномірне зафарбовування саркоплазми; 2 – інтенсивно
червоні фрагменти міосимпласта округлої форми. Гематоксилін Караці та
еозин, х 400.
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Рис. 3.8. Двоголовий м’яз плеча курчати-бройлера на 6 добу після
застосування енрофлоксацину: 1 – інтактне м’язове волокно; 2 – розволокнення
міосимпласта; 3 – частковий лізис міосимпласта; 4 – руйнування м’язового
волокна. Гематоксилін Караці та еозин, х 400.
Проте мікроскопічні зміни у мʼязах курчат-бройлерів на 12 добу після
застосування енрофлоксацину значно відрізнялись від таких, встановлених
нами на 6 добу. Початкові зміни м’язових волокон у вигляді нерівномірно
зафарбованих еозином ділянок саркоплазми та інтенсивно червоних фрагментів
міосимпласта округлої форми не реєструвались. Також не виявлялись і кінцеві
зміни м’язових волокон – їх руйнування. Натомість нами було встановлено
лише наявність м’язових волокон з частково зруйнованим міосимпластом та
виразно атрофованих м’язових волокон (рис. 3.9).
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Рис. 3.9. Великий грудний м’яз курчати-бройлера на 12 добу після
застосування енрофлоксацину: 1 – інтактне м’язове волокно; 2 – атрофоване
м’язове волокно; 3 – м’язове волокно з частково зруйнованим міосимпластом.
Гематоксилін Караці та еозин, х 400.
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Такі мікроскопічні зміни свідчать про зменшення ступеню пошкодження
скелетних м’язів та закінчення патологічного процесу в частини м’язових
волокон, оскільки атрофія цих волокон є вже наслідком дії на них
пошкоджуючого фактору.
На 14 добу після застосування енрофлоксацину, як і на 12 добу, в курчат
у всіх скелетних м’язах (грудний м’яз, м’язи крила, стегна й гомілки) також
реєструвались мікроскопічні зміни (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Великий грудний м’яз курчати-бройлера на 14 добу після
застосування енрофлоксацину: 1 – інтактне м’язове волокно; 2 – атрофоване
м’язове волокно. Гематоксилін Караці та еозин, х 400.
Такі зміни були подібними в усіх досліджених м’язах. При цьому на
окремих, невеликих за розмірами ділянках м’язів виявлялися розкидані без
будь-якої помітної закономірності вогнища змінених м’язових волокон.
Проте мікроскопічні зміни на 14 добу після застосування енрофлоксацину
кардинально відрізнялись від таких, встановлених нами на 12 добу. Зміни
м’язових волокон у вигляді нерівномірно зафарбованих еозином ділянок
саркоплазми та інтенсивно червоних фрагментів міосимпласта округлої форми
не реєструвались. Також не виявлялись часткове руйнування міосимпласта і
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руйнування м’язових волокон. Лише подекуди між незміненими м’язовими
волокнами виявлялись виразно атрофовані м’язові волокна (рис. 3.10). Такі
зміни свідчили про закінчення патологічного процесу в усіх м’язових волокнах
на 14 добу після застосування енрофлоксацину Отже, попередніх змін вже не
реєстрували, окрім атрофованих мʼязових волокон, що свідчить про кореляцію
мікроскопічних змін у мʼязах із хімічними показниками, токсико-біологічній
оцінці та залишковим вмістом енрофлоксацину в них.
Таким

чином,

можемо

зробити

висновок,

що

енрофлоксацин

у

терапевтичній концентрації викликає у курчат-бройлерів патологічні зміни у
мікроструктурі різних груп мʼязів, що характеризувалися ділянками змінених
волокон: розволокнення міосимпласта, лізис, руйнування. Рівень вираженості
даних патологічних змін у мікроструктурі мʼязів курчат зменшувався із
збільшенням терміну каренції енрофлоксацину.
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РОЗДІЛ 4
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Україна

є

одним

із

світових

лідерів

з

експорту

продуктів

агропромислового комплексу. В той же час за експортом мʼяса птиці Україна
займає сьоме місце у світі.
У 2019 році обсяги експорту продуктів мʼясної групи збільшилися проти
показників 2018 року на 10 % і становили 712 млн. доларів. У 2020 році
найбільше вітчизняних м’ясопродуктів було експортовано до країн Євросоюзу,
Близького Сходу та СНД. При цьому частка країн ЄС у вартісному вимірі
склала 28%.
У 2019 році на зарубіжні ринки було вивезено 329 тис. т українського
мʼяса курчат-бройлерів, збільшивши обсяги експортних поставок на 25,8% —
до 414 тис. т м’яса птиці на суму $579 млн [89].
Експорт м’яса птиці з початку 2020 року з України склав за обсягом в сумі
223,5 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, пише
agronews.ua. З початку 2020 року Україна експортувала 175 тис. тонн мʼяса
курчат-бройлерів, загальною вартістю 223,5 млн дол. Порівняно з аналогічним
періодом минулого року поставки українського мʼяса курчат-бройлерів за
кордон у грошовому вираженні зросли на 25% [17].
Україна перебуває на шляху інтенсифікації птахівництва [113]. У
птахівництві

антибактеріальні

профілактичною
Антибіотики,

метою

окрім

для

речовини
контролю

бактеріостатичної

застосовують
багатьох
та

із

лікувально-

інфекційних

бактерицидної

дії,

хвороб.
можуть

стимулювати окремі біохімічні процеси в організмі тварин та птиці, що
призводить до покращення їх загального стану, прискорення росту, підвищення
продуктивності. Загрозу створює використання продуктів птахівництва,
забруднених залишковим вмістом антимікробних препаратів, що може бути
причиною захворювань у людей, а також розвитком антибіотикорезистентних
мікроорганізмів. Антибіотики можуть проявляти токсичну дію, призводити до
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алергічних реакцій, дисбактеріозів та багатьох інших негативних для організму
процесів [2, 20, 21, 32, 45, 46, 64, 78, 93, 109, 114, 115].
У всіх країнах світу виробники намагаються збільшити поголівʼя тварин
та птиці, у звʼязку з чим зростає вірогідність виникнення захворювань, а,
відповідно, і збільшення застосування антибактеріальних речовин [113]. В свою
чергу, широке застосування антибіотиків за інфекційних хвороб птиці за умов
переробки і зберігання продуктів птахівництва може призвести до забруднення
залишковим вмістом протимікробних преператів продуктів харчування.
Наявність навіть незначного вмісту цих речовин у мʼясі та субпродуктах може
негативно вливати на здоровʼя людини [141, 146]. Різноманітність препаратів
спонукає науковців до дослідження їх наявності у продуктах тваринного
походження та, відповідно, обовʼязкової розробки методів визначення їх
залишків [115, 117, 122].
Птахівництво зіштовхується з різними хворобами птиці. Антибіотики у
птахівництві використовуються як для лікування, так і профілактики
захворювань, а також інколи як засіб для стимуляції росту. Наявність залишків
антибиотиків у мʼясі птиці отримало значну увагу у всьому світі зі сторони
органів охорони здоровʼя. Це повʼязано із впливом залишків антибіотиків у
харчових продуктах для здоровʼя населення у разі недотримання терміну
каренції і зловживання чи неправильного використання різних лікарських
засобів, що призводить до утворення залишкового вмісту в продуктах
тваринного походження. Для попередження наявності залишкового вмісту
антимікробних речовин у мʼясі тварин необхідно знати період виведення
препарату та максимально допустимі рівні його залишкового вмісту [23, 27,
159, 141].
Залишковий вміст цих потенційно небезпечних речовин у готових до
споживання харчових продуктах не повинен бути вище максимально
допустимих рівнів, визначених чинними нормативно-правовими актами
[88, 133].

Знизити

ризик

забруднення

харчових

продуктів

і

кормів
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антибіотиками можна лише за ефективної системи контролю на всіх стадіях −
від виробництва до реалізації. Внаслідок цього до методів дослідження
шкідливих сполук у продуктах тваринного походження висуваються жорсткі
вимоги − вони повинні забезпечувати високу чутливість, специфічність,
достовірність і відтворюваність отримуваних результатів [48].
Нині широко використовують аналітичні методи визначення вмісту
антибіотиків, які відрізняються за чутливістю і складністю. Вони поділяються
на скринінгові та підтверджуючі. Серед скринінгових найпопулярніші є
мікробіологічний та імуноферментний аналіз. Останній є досить швидким,
чутливим, але затратним і часто потребує окрему тест-систему на кожен
досліджуваний окремий показник

[8, 16, 20, 121, 122]. Метод ВЕРХ у

поєднанні з мас-спектрометрією – найменш вимогливий, універсальний,
швидкий, точний і дозволяє за одне дослідження виявити ряд сполук [5, 9, 16,
86].
У країнах Європейського Союзу допустимий вміст залишків антибіотиків
у

продуктах

тваринного

походження

регламентовано

максимально

допустимими рівнями (MДР). У разі лікування або профілактики захворювань
тварин і птиці виробники сільськогосподарських продуктів зобовʼязані
дотримуватися «періоду виведення» (каренції), після закінчення якого можна
гарантувати, що вміст залишків антибіотиків у продуктах тваринного
походження не перевищує MДР. Максимально допустимий рівень −
максимально можлива концентрація залишків препаратів у продуктах
тваринного походження, що виникає після застосування офіційно дозволених
лікарських

речовин

відповідно

до

законодавства

Євросоюзу.

МДР

встановлюють для того, щоб звести до мінімуму ризик для здоровʼя людини.
Згідно Регулювання ЄС 37/2010 визначається порядок встановлення МДР для
залишкового вмісту ветеринарних препаратів [133].
На шляху до гармонізації законодавчої бази Україна повинна створити
власні заходи перевірки за залишками антиботиків, удосконалити національний
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план моніторингу залишків ветеринарних препаратів у харчових продуктах
тваринного походження згідно з європейськими нормативами, посилити
загальноєвропейські нормативні вимоги на національному рівні, а, за
необхідності, переглянути методики щодо визначення залишкового вмісту
антибіотиків.
Актуальність питання полягає в тому, що інформація щодо залишків
антибіотиків та аналіз їх використання у тваринництві України є недостатнім.
Визначення залишкового вмісту антибактеріальних речовин на високому
рівні дозволить випускати безпечні та якісні продукти відповідно до вимог
чинних нормативно-правових актів.
З літературних джерел відомо, що найчастіше у продуктах птахівництва
виявляють наступні антибіотики: β-лактами, фторхінолони, тетрацикліни,
поліміксини, лінкозаміди, похідні тіамфеніколу, макроліди, аміноглікозиди,
плевромутиліни, сульфамідні препарати [20, 154].
Забруднення продуктів тваринного походження залишковим вмістом
ветеринарних препаратів, зокрема, фторхінолонами, є важливою проблемою
безпечності продуктів тваринництва, що викликає науковий інтерес [109, 159].
Метою першого етапу дисертаційної роботи було провести оцінку
придатності методу визначення енрофлоксацину в мʼязах птиці за допомогою
рідинної хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора.
Вибір цього антибіотику був наслідком проаналізованих даних та аналізу
проведення державного плану моніторингу.
Проведенню оцінки придатності методу визначення антибактеріальних
речовин, зокрема, і енрофлоксацину у мʼясі птиці присвячено ряд наукових
публікацій [3, 7, 8, 47, 86, 105, 129, 177].
Метод РХ/МС/МС є регламентованим для застосування як офіційний
метод у країнах Європейського союзу [131]. РХ/МС/МС – це хімічний метод, в
якому комбінуються можливості фізичного розділення рідинної хроматографії з
можливостями аналізу маси певних молекул методом мас-спектрометрії; це
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потужний високочутливий та вибірковий метод, застосовання якого дозволяє
отримувати величезний масив даних для визначення та ідентифікації хімічних
сполук в субстратах, що складаються з безлічі інших речовин [22].
За отриманими результатами багатьох науковців метод РХ/МС/МС є
достатньо точним для кількісного визначення енрофлоксацину в зразках
печінки та шкірі з охопленням широкого діапазону концентрацій близько
прийнятного значення МДР.
Підтверджуючий метод був валідований у відповідності до Рішення
Єврокомісії 2002/657/ЕС [131]. Методика є досить ефективна для дослідження
фторхінолонів в тканинах курчат-бройлерів.
Під час процедури валідації встановлено такі параметри: специфічність,
селективність, точність, лінійність, внутрішньо-лабораторна відтворюваність,
відсоток повернення, межа прийняття рішення (ССα) та здатність виявлення
(ССβ).
ССα є важливим показником для оцінювання придатності підтверджуючих
методів, а ССβ – для скринінгових. ССα – межа рішення, вище якої можна
прийти до висновку з імовірністю помилки α, що зразок є невідповідним. ССβ –
це

найменший

вміст

досліджуваної

речовини,

який

можна

виявити,

ідентифікувати або визначити кількісно у пробі з імовірністю похибки β.
Точність методу оцінювали за підрахунком середньостатистичного відхилення
результатів, отриманих для кожної концентрації. Витяг вираховували за
концентрацією навантажених певною кількістю аналіту контрольних зразків.
ССα

та ССβ визначали за калібрувальною кривою, побудованою при

збагаченні різними концентраціями стандарту матриці [7, 85, 86, 124, 131, 138].
З метою отримання валідаційних характеристик щодо залишкового вмісту
енрофлоксацину у мʼязах птиці було досліджено 3 серії зразків по 6 аліквот
чистого матеріалу, який збагатили на рівні 50 мкг/кг, 100 мкг/кг, 150 мкг/кг.
Акредитовані вітчизняні лабораторії ветеринарної медицини, в основному,
визначають

показники

безпеки

необроблених

харчових

продуктів
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тваринного походження скринінговими методами. 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, яким і є валідований
нами метод [51].
Оцінку придатності методу визначення енрофлоксацину у крові та посліді
курчат-бройлерів проводили відповідно до Рішення Євопейської Комісії
2002/657/ЄС. З урахуванням того, що енрофлоксацин у крові та посліді не
регламентується та з урахуванням чутливості приладу, з метою отримання
валідаційних характеристик щодо енрофлоксацину у крові птиці, було
досліджено 3 серії зразків по 6 аліквот чистого матеріалу (по 18 зразків у кожній
серії), який збагатили на рівні 20 мкг/кг, 40 мкг/кг, 60 мкг/кг. У посліді птиці
було проаналізовано 3 серії чистого матеріалу (по 18 зразків у кожній серії), який
збагатили на рівні 25 мкг/кг, 50 мкг/кг, 100 мкг/кг. Вміст енрофлоксацину
вираховували за концентрацією навантажених певною кількістю аналіту
відповідних зразків [131].
Своєчасне виявлення залишкового вмісту антибіотиків у харчових
продуктах здійснюється в Україні у межах заходів державного контролю
шляхом здійснення державного моніторингу. ДНДІЛДВСЕ надані відповідні
повноваження і він виконує План моніторингу залишків ветеринарних
препаратів та забруднювачів у продуктах птахівництва, зокрема, і у мʼязах
птиці [51]. Тому другим завданням було дослідити вміст залишкового вмісту
антимікробних препаратів у продуктах забою птиці згідно Плану державного
моніторингу

за

2013–2019

роки

[96–102].

Дослідження

проводили

з

використанням скринінгового методу ІФА та підтверджуючого – РХ/МС/МС.
За результатами аналізу виконання моніторингу за ці роки всього виявлено
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лише 2 позитивних результати в яйцях курячих, що містили залишковий вміст
фторхінолонів. У мʼязах було виявлено залишковий вміст антибактеріальних
речовин, але вони не перевищували МДР. Проте навіть незначний вміст
антибактеріальних речовин у продуктах тваринництва можуть мати негативний
вплив на організм та здоровʼя людини.
Згідно Регламенту Комісії (ЄС) № 37/2010 вміст енрофлоксацину в
курячих яйцях не регламентується, а у мʼязах становить не більше 100 мкг/кг
[133, 150].
З урахуванням проведених досліджень за Планом державного моніторингу
за 2013–2019 роки, крім висновків у разі заборони чи обмеження використання
ветеринарних препаратів у птахівництві існує необхідність внести зміни щодо
видачі позитивних результатів досліджень, де виявлено вміст антибіотиків у
продуктах нижче МДР. Це необхідно для того, щоб мати змогу реально
оцінювати ситуацію в Україні щодо використання антимікробних препаратів та
мати змогу контролювати операторів ринку.
Після проведення вище викладеної низки випробувань було здійснено
визначення якості і безпечності продуктів забою курчат-бройлерів у разі
застосування енрофлоксацину.
Для наукового досліду було враховано наукові літературні дані щодо
споживання мʼяса курчат-бройлерів в різних країнах. Відомо, що мʼясо птиці є
альтернативним джерелом червоного мʼяса (яловичини і баранини) в багатьох
країнах Азії, які в значній мірі залежать від використання мʼяса птиці в якості
джерела тваринного білка. Вирощування курчат-бройлерів є популярною і
прибутковою справою за рахунок швидкого терміну зростання курчатбройлерів до товарної маси [154, 155].
Одним із актуальних питань сьогодення є забезпечення населення якісним
та безпечним мʼясом. На його вирішення спрямовані зусилля і засоби багатьох
високорозвинених країн. Одним із пріоритетних напрямів державної політики
щодо здорового харчування населення вважається забезпеченя безпечності
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харчових продуктів. При цьому враховуються особливості їх складу, оскільки,
крім пластичного матеріалу і біологічно активних речовин, мʼясо може містити
багато контамінантів, зокрема, антимікробні препарати [2, 68, 142].
За результатами впливу енрофлоксацину на продуктивність курчатбройлерів необхідно зазначити, що маса тіла курчат-бройлерів дослідної групи
є вищою, порівняно з контрольною групою. Але при цьому між показниками
маси тіла курчат-бройлерів дослідної і контрольної груп статистично значимої
різниці не встановлено.
В результаті отриманих даних дійшли до висновку, що жива маса птиці і
прирости відповідали стандарту курчат-бройлерів американського кросу
«Cobb 500».
Для більш детального вивчення впливу енрофлоксацину на організм
курчат-бройлерів було проаналізовано забійний вихід тушок. За результатами
аналізу передзабійного огляду та ветеринарно-санітарної оцінки продуктів
забою курчат-бройлерів у разі застосуваня енрофлоксацину встановлено, що у
контрольної та дослідної груп патологічних змін не встановлено, тушки курчатбройлерів дослідних груп мали загальний вигляд аналогічний тушкам птиці
контрольної групи [124, 125].
Передзабійна жива маса курчат-бройлерів дослідної групи на 6, 12 та 14
добу після останнього випоювання препарату вірогідно не відрізнялася від маси
тіла птиці контрольної групи. Маса напівпатраних тушок курчат-бройлерів на
початку періоду елімінації енрофлоксацину (на 6 добу) та 12 добу після
випоювання не відрізнялася між собою, а на 14 добу –

на 19,82 %

перевищувала масу тушок птиці конрольної групи. Маса патраної тушки на 6 та
12 добу після випоювання енрофлоксацину була в межах контролю, а на 14
добу – перевищувала цей показник на 21,28 %.
Аналіз даних свідчить про те, що енрофлоксацин у терапевтичній
концентрації сприяє збільшенню показників забійного виходу курчат-бройлерів
на 14 добу після його випоювання.
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Пояснити отримані результати (збільшення показників забійного виходу)
можна тим, що енрофлоксацин, як і багато інших антибактеріальних речовин,
поліпшує обмінні процеси і має стимулюючу дію на організм птиці [52, 57,
151].
З урахуванням отриманих даних і доказів інших авторів зазначаємо, що
використання антибіотиків як стимуляторів росту допомагає тваринам більш
ефективніше перетравлювати їжу, отримати максимальні прирости і сприяє
розвитку сильного та здорового стада. Термін антибіотик-стимулятор росту
застосовують до будь-яких антибактеріальних препаратів, які інгібують
розвиток бактерій або їх інактивують повністю [52, 61, 137].
Крім того, було проведено дослідження щодо впливу енрофлоксацину на
біохімічні, хімічні та мікроскопічні показники мʼяса курчат-бройлерів [49].
На 2, 3, 4 добу зберігання продуктів забою курчат-бройлерів у разі
застосування енрофлоксацину за 4–5 ºС величина рН мʼяса, незалежно від доби
забою, була вищою у витяжці з мʼязів курчат-бройлерів дослідної групи. За
результатами

рН

мʼяса

курчат-бройлерів

видно,

що

застосування

енрофлоксацину у терапевтичній дозі сприяє його підвищенню і реакція
змінюється в лужний бік. Це можна пояснити тим, що величина рН залежить
від вмісту глікогену та активності ферментів, які і спричиняють розщеплення
глікогену до молочної кислоти, накопичення якої зумовлює підвищення
концентрації водневих іонів [83, 153].
За результатами реакції з купруму сульфату на 2 та 3 добу зберігання
мʼясо курчат-бройлерів було свіжим, а на 4 добу – сумнівної свіжості.
Пояснити це можна, спираючись на літературні дані, що в бульйоні із
несвіжого м’яса залишаються первинні продукти розпаду білків м’яса (пептони,
поліпептиди), які можна виявити шляхом осадження купруму сульфату [12].
За результатами реакції на пероксидазу отримали позитивну реакцію як в
дослідній, так і контрольній групах, що вказує на свіжість мʼяса. Суть реакції
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полягає в тому, що у мʼязовій тканині здорових тварин міститься фермент
пероксидаза, який здатний відщеплювати кисень від пероксиду водню.
За результатами реакції на аміак і солі амонію мʼясо дослідної групи
птиці є свіжим. Але на 4 добу зберіганя виявили легке помутніння, що
вказувало на сумнівну свіжість мʼяса. Реакція базується на тому, що аміак
накопичується в м’ясі за розпаду білку, а реактив Несcлера реагує з вільним і
зв’язаним аміаком [12].
Під час проведення мікроскопії мазків-відбитків на другу добу зберігання
виявлено поодинокі мікроорганізми в обох групах, на 3 та 4 добу – виявлено не
більше 10 поодиноких мікроорганізмів кокової форми. На четверту добу
зберігання мʼяса курчат-бройлерів дослідної групи в полі зору мікроскопа
виявлено не більше 10 поодиноких мікроорганізмів кокової форми, а після
закінчення терміну каренції (на 14 добу після останнього випоювання
препарату) було виявлено до 15 поодиноких мікроорганізмів кокової форми у
полі зору. Ознак розпаду мʼязової тканини у обох груп не виявлено [12, 49, 80].
В результаті проведеного досліду на курчатах-бройлерах, шляхом
випоювання еннрофлоксацину та забоєм птиці на 6, 12, 14 добу після
останнього

випоювання

було

встановлено

вірогідно

менший

вміст

енрофлоксацину на 12 добу після застосування ветеринарного препарату,
порівняно з 6 добою, та вірогідно менший його вміст на 14 добу, порівняно з 12
добою після останнього випоювання препарату. На 6 добу після припинення
випоювання мʼязи шиї та внутрішні органи: нирки, серце, легені, селезінка
були безпечними щодо вмісту енрофлоксацину. Але мʼязи крил, грудні, спини,
стегна, гомілки, мʼязовий шлунок, печінка та шкіра мають завищений вміст
відповідно до Регламенту № 37/2010. При цьому на 12 добу після припинення
випоювання енрофлоксацину мʼязи крил, стегна мають перевищення, порівняно
з МДР, а шкіра – у 7,4 раза. На 14 добу після припинення випоювання
курчатам-бройлерам енрофлоксацину мʼязи та органи є безпечними за вмістом
антибіотику, окрім шкіри. За нашими дослідженням найвищий вміст
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енрофлоксацину було вивлено в мʼязах крил, грудних мʼязах, мʼязах спини,
стегна, гомілки та шкірі курчат-бройлерів за його застосування у терапевтичній
дозі. При цьому навіть на 14 добу після останнього застосування препарату
виявлено залишковий вміст, більший за МДР, у шкірі.
Ці результати можна пояснити науковими даними, що енрофлоксацин
володіє високою абсорбцією і високою біодоступністю з гарним проникненням
в органи і тканини [56, 62, 152].
Ветеринарні препарати, зокрема енрофлоксацин, що мають ліпофільну
природу, володіють високою здатністю до проникнення в різні тканини
організму, включаючи легені, печінку, нирки, мʼязи і шкіру [176]. Через
довготривалий період напіврозпаду цих препаратів вони зберігаються в
тканинах впродовж довготривалого періоду. Залишки цих препаратів в
кінцевому результаті небезпечні для здоровʼя, складають загрозу для людей під
час

вживання

продуктів

тваринного

походження,

зокрема,

і

мʼяса.

Наголошуємо на тому, що залишковий вміст препарату може виявлятися у разі
недотримання інструкції з його використання та періоду каренції. В свою чергу,
період каренції енрофлоксацину для різних груп мʼязів та органів курчатбройлерів є різний [144–146].
Багатьма вченими було приділено увагу вивченню наявності залишків
антибактеріальних речовин у продуктах тваринного походження, зокрема, і у
продуктах забою курчат-бройлерів [124, 142, 144, 145, 158, 177, 157, 161, 174],
зокрема, у нирках, печінці, шлунку, серці, мʼязах, шкірі. Через складність
біологічних матрицьпопередня обробка і концентрування зразків є ключовим
моментом під час визначення антибіотиків у різних тканинах тіла тварин.
Результати

досліджень

показали

високі

результати

накопичення

енрофлоксацину в шкірі. При цьому вони не були виявлені в зразках шлунка,
серця [127, 140, 142, 155, 174].
Отримані результати наводять на те, що у птахівництві необхідно надавати
науково обгрунтовану інформацію про період каренції під час введення
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антибіотика до забою тварини. Також організації, відповідальні за контроль
безпечності харчових продуктів повинні проводити більш серйозну інспекцію
[174].
За науковими даними для отримання безпечних продуктів тваринного
походження необхідно враховувати час припинення дачі препарату, так як
залишковий вміст ветеринарних препаратів вище МДР є важливою проблемою
та існує необхідність вивчення визначення залишків у продуктах харчування
тварин, особливо птиці [65, 174].
Науковими

дослідженнями

були

отримані

результати

визначення

енрофлоксацину у шкірі тварин та її похідних. Були отримано високі
концентрації енрофлоксацину в пірʼї [139]. Причиною такого результату не
може бути кровоносне русло, так як судинна сітка досягає лише нижньої
частини пера. І так як енрофлоксацин – речовина з високою розчинністю, що
повʼязано з гіпотезою того, що енрофлоксацин потрапляє за рахунок секреції
урогенітальних залоз. Шкіра та її похідіні є ще не досить вивчені тканини щодо
залишкового вмісту антибактеріальних речовин, зокрема, енрофлоксацину.
Тому необхідно ідентифікувати залишковий вміст енрофлоксацину в
шкірі та його похідних для того, щоб уникнути накопичення залишкового
вмісту в різних органах і тканинах та попередити його потрапляння до
харчового ланцюга. Також ці дослідження розкривають новий та ефективний
метод аналізу на недостатньо вивчену матрицю, щоб надати нові можливості
для майбутніх досліджень антибіотиків у продуктах птахіництва [139].
На відміну від мʼязової тканини, кров легко доступна у всієї птиці на
початку переробки і може використовуватися для визначення вмісту
ветеринарних препаратів у всіх тушках птиці.
За даними наукових статей під час застосування ветеринарного препарату
залишковий вміст виявляється як у мʼязах, так і крові, що свідчить про те, що
аналіз крові може бути ефективною стратегією для визначеня енрофлоксацину
у птиці. Окрім того, отримані дані двох матеріалів показало аналогічну картину
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з можливістю кількісної оцінки рівня препарату в мʼязах і крові. При цьому
можливість скринінгу великої кількості тушок птиці з використанням крові
буде вигідніше, ніж відбір проб невеликої частини тушок на предмет
контамінації мʼязів. Використання зразків крові в якості скринінгу для
виявлення залишкового вмісту ветеринарних препаратів в продуктах забою
птиці може представляти собою простий і недорогий варіант для виявлення
небезпечних харчових продуктів. Більш того, якщо звʼязок між кровʼю і
мʼязами може бути встановлено для інших антибіотиків та ветеринарних
препаратів, то цей підхід може збільшити кількість тварин, які будуть
тестуватися на виробництві, і, таким чином, підвищити ефективність
визначення їх залишкового вмісту. Нині проводиться ряд додаткових
досліджень щодо можливого застосування співвідношення мʼязів до крові у
птахівництві [156, 171].
Під час визначення енрофлоксацину у крові курчат-бройлерів у разі його
застосування найвищу концентрацію було виявлено впродовж перших діб
застосування

ветеринарного

препарату.

З

кожною

наступною

добою

концентрація енрофлоксацину у крові курчат-бройлерів знижувалася, але
залишалася на рівні вище 100 мкг/кг впродовж 14 діб з початку застосування
антибіотику.
У посліді найбільший вміст енрофлоксацину було виявлено у перші дні
застосування препарату, а в подальшому його вміст знижувався, але залишався
високим впродовж 16 діб, що повʼязано з його поступовим виведенням з
організму курчат-бройлерів [144].
Особливо важливим для дослідження мʼяса є біотестування, що повʼязано
з тим, що під час біотрансформації можуть утворюватися більш токсичні
продукти [15, 34, 35, 50, 69, 79, 91, 94, 59, 123]. Під час проводення токсикобіологічної оцінку мʼяса з використанням інфузорії Tetrachimena pyriformis
(експрес метод) встановлено, що мʼязи крил та шкіра курчат-бройлерів,
порівняно з контрольною групою, є слаботоксичні. Водночас мʼязи грудні,
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гомілки, стегна курчат-бройлерів, яким застосовували енрофлоксацин на 6, 12 та
14 добу після останнього випоювання було нетоксичне для тест-культури
Tetrachimena pyriformis.
Під час дослідження мʼязів курчат-бройлерів на біологічну цінність
втановлено, що мʼязи стегна, крил та шкіра курчат-бройлерів дослідної групи на
6 добу після випоювання енрофлоксацину була нижча, відповідно, на 10,76 %,
34,76 та 60 %, порівняно з контрольною групою. На 12 добу після застосування
енрофлоксцину відносна біологічна цінність мʼязів стегна, крил та шкіра курчатбройлерів була на 2,76 %, 17,1 та 48,34 %, порівняно з контролем. На 14 добу
після випоювання енрофлоксацину відносна біологічна цінність мʼязів крил була
нижча на 4,97 %, шкіри – на 37,57 %, порівняно з контролем. Отже, виявлено
вплив енрофлоксацину на відносну біологічну цінність мʼяса курчат-бройлерів,
залежно від термінів каренції. Мʼясо і шкіра курчат-бройлерів з високим
умістом антибіотику проявляло токсичну дію на тест-організм інфузорії
Tetrachimena pyriformis.
Під час оцінки безпечності харчових продуктів, насамперед, визначають
їх мікробіологічний стан [90, 126]. Дослідження мікробіологічних показників
показали, що застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам не вплинуло
на рівень і видовий склад мікрофлори в досліджуваних зразках мʼяса птиці,
оскільки мікробіологічні показники у дослідних групах відповідали вимогам
чинних нормативно-правових актів [37 – 42, 80, 84].
Кількість МАФАнМ у мʼязах курчат-бройлерів дослідної групи була
меншою, порівняно з контрольною групою. При цьому можемо відзначити, що
кількість МАФАнМ збільшується в усіх групах мʼязів, залежно від доби забою.
Отримані результати можна пояснити тим, в результаті проведеного досліду у
мʼязах птиці залишився залишковий вміст антибіотику, що спричинило
бактерицидну дію, яка і позначилась на результатах дослідження [173].
Під час проведення гістологічного дослідження мʼязів птиці з найбільшим
вмістом енрофлоксацинубуло встановлено, що на 6 добу після останнього
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застосування енрофлоксацину в усіх досліджених нами скелетних мʼязах курчат
виявлені мікроскопічні зміни. На окремих ділянках мʼязів спостерігали вогнища
змінених мʼязових волокон. З розвитком процесу послідовно відбувалося
розволокнення міосимпласта, його частковий лізис, руйнування мʼязового
волокна. На 12 добу після останнього застосування препарату виявляли подібні
явища, проте мікроскопічні зміни не мали руйнування мʼязового волокна та
нерівномірного забарвлення. Натомість, було встановлено лише наявність
часткового руйнування міосимпласта. На 14 добу після останнього застосування
препарату зміни мʼязових волокон у вигляді нерівномірно зафарбованих
еозином ділянок саркоплазми та інтенсивно червоних фрагментів міосимпласта
округлої форми не реєструвалися, не було руйнування мʼязового волокна, лише
подекуди виявляли виразно атрофовані мʼязові волокна, що свідчить про
кореляцію мікроскопічних змін у мʼязах із хімічними показниками та
залишковим вмістом енрофлоксацину в них [104, 149].
У разі застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам найвищий його
вміст після закінчення періоду каренції виявлено у мʼязах крил, стегна, шкірі.
На нашу думку, така особливість накопичення та зміни у відповідних
мʼязах пов’язані з функціональним навантаженням на ці групи м’язів і малою
руховою активністю птиці та особливістю накопиченням енрофлоксацину у
шкірі та її похідних. В результаті цього слід переглянути вимоги щодо відбору
проб для контролю згідно Плану державного моніторингу. Необхідно чітко
вказувати, які частини тушки підлягають дослідженню [48].
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ВИСНОВКИ
У дисертації вирішується важлива наукова проблема щодо розробки і
введення в практику сучасних науково обґрунтованих методів оцінки якості і
безпечності

продуктів

забою

курчат-бройлерів

та

побічних

продуктів

птахівництва з використанням рідинного хроматографа з мас-спектрометричним
детектором для визначення залишкового вмісту енрофлоксацину.
Метод апробовано у проведенні санітарно-гігієнічної оцінки якості і
безпечності продуктів забою курчат-бройлерів, вирощених у виробничих умовах
з використанням енрофлоксацину у терапевтичній концентрації. Використано
комплексний

підхід

з

використанням

органолептичних,

мікроскопічних

(гістологічних), хімічних, біохімічних, мікробіологічних методів досліджень та
методу визначення залишкового вмісту енрофлоксацину.
1.

За результатами апробації та оцінки придатності нового методу з

визначення енрофлоксацину у м’ясі птиці, крові та посліді методом рідинної
хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора отримано
наступні валідаційні характеристики: для мʼязів ССα=118,59 мкг/кг, ССβ =
137,19 мкг/кг, для крові - ССα = 42,85 мкг/кг, ССβ=45,69, для посліду – ССα=
55,65, ССβ=61,3 мкг/кг.
2.

Аналізом проведеного моніторингу в Україні за 2013–2019 роки щодо

визначення антибактеріальних речовин групи В1 виявлено 74,4 % проб мʼяса
курчат-бройлерів із залишковим вмістом енрофлоксацину в межах МДР.
Перевищення МДР виявлено у двох пробах курячих яєць.
3.

Застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам не впливає на

клінічні та забійні показники птиці, але має вплив на свіжість мʼяса; за
органолептичними,

хімічними,

біохімічними,

мікроскопічними

та

мікробіологічними показниками мʼясо курчат-бройлерів, яким випоювали
енрофлоксацин у терапевтичній дозі, впродовж 3-х діб зберігання за
температури 4–5 °С зберігає властивості свіжого мʼяса, відповідно до чинних
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вимог; на 4 добу мʼясо вже має сумнівну свіжість, в той час як мʼясо
контрольної групи залишається свіжим.
4.

Найбільший вміст енрофлоксацину після випоювання препарату

курчатам бройлерам у терапевтичній концентрації виявлено у шкірі, мʼязах
крила, стегна. Зниження вмісту препарату в шкірі до максимально допустимого
рівня виявлено лише на 20 добу.
5.

Значний вміст енрофлоксацину виявлено у крові та посліді курчат-

бройлерів після його застосування у терапевтичній концентрації, що необхідно
враховувати під час виявлення його залишкого вмісту у продуктах забою та
побічних продуктах птахівництва.
6.

Використання

продуктів

забою

курчат-бройлерів

є

відносно

безпечним, окрім шкіри, через 14 діб після останнього застосування препарату,
оскільки залишковий вміст енрофлоксацину вже не перевищує максимально
допустимий рівень для продуктів забою птиці відповідно до вимог Регламенту
Європейського Союзу 37/2010 року.
7.

За токсико-біологічною оцінкою з використанням тест-культури

інфузорій Tetrachymena pyriformis мʼязи курчат-бройлерів з високим умістом
енрофлоксацину

після

останнього

використання

енрофлоксацину

у

терапевтичній дозі протягом 5 діб проявляють токсичну дію, знижують його
відносну біологічну цінність, характерну для слаботоксичного мʼяса.
8.

Застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам у терапевтичній

концентрації викликає патологічні зміни у мікроструктурі різних груп мʼязів,
які

характеризувалися

ділянками

змінених

волокон:

розволокнення

міосимпласта, лізис, руйнування. Рівень вираженості даних патологічних змін у
мікроструктурі м’язів курчат-бройлерів зменшувався в міру збільшення періоду
виведення енрофлоксацину.
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
1.

Рекомендовано для випробувальних і калібрувальних лабораторій

використовувати науково-практичні рекомендації «Визначення антибіотиків у
продукції тваринного походження за допомогою рідинного хроматомасспектрометра».
2.

З метою моніторингу залишкового вмісту енрофлоксацину у продуктах

забою курчат-бройлерів рекомендовано використовувати метод рідинної
хроматографії з мас-спектрометричним детектором.
3.

З метою об’єктивного виявлення залишків енрофлоксацину у продуктах

забою птиці для дослідження необхідно відбирати шкіру, мʼязи крил та стегна.
4.

Рекомендовано здійснювати забій курчат-бройлерів та реалізацію

необроблених продуктів забою не раніше 20 доби після останнього застосування
енрофлоксацину у терапевтичній концентрації.
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Додаток А
CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях України:
1.

Лінійчук Н. В. Оптимізація методики визначення фторхінолонів у

продуктах тваринного походження. Тваринництво України. 2014. № 8-9. С. 50–
54. (Здобувачем удосконалено методику, проведено дослідження, отримано
валідаційні дані, підготовлено матеріали до друку).
2.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М., Галка І. В. Особливості

накопичення енрофлоксацину в організмі курчат-бройлерів. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія
Ветеринарна медициа, якість і безпека продукції тваринництва. 2017. Вип. 273.
С. 115–122. (Здобувачем проведено дослідження мʼязів, крові та посліду на
вміст

залишкової

кількості

енрофлоксацину,

узагальнено

отримані

результати, підготовлено матеріали до друку).
3.

Лінійчук Н. В. Аналіз контолю залишків антибактеріальних

речовин в Україні. Ветеринарна біотехнологія. 2018. № 32 (2). С. 322–327.
(Здобувач провела аналіз результатів державного моніторингу в Україні щодо
визначення антибактеріальних речовин, підготувала матеріали для статті).
4.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Токсико-біологічна оцінка мʼяса

курчат-бройлерів за застосування препарату Байтрил 10 %. Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія:
Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. 2018. Вип.
285. С. 388– 394. (Здобувачем проведено токсико-біологічні дослідження мʼяса
курчат-бройлерів,

проаналізовано

отримані

результати,

підготовлено

матеріал до друку).
5.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Мікробіологічні показники мʼязів

курчат-бройлерів у разі застосування Байтрил 10 %. Наукові доповіді
Національного університету біоресурсів і природокористування України.. URL:
http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/dopovidi2019.04.006
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(Здобувачем проведено мікробіологічні дослідження, проаналізувано отримані
результати, підготовлено статтю до друку).
Патенти України на корисну модель:
6.

Новожицька Ю. М., Лінійчук Н. В., Іванова О. В., Ступак О. М.

Патент України на корисну модель 92150. МПК А61D99/00 (2014.01). Спосіб
визначення антибактеріальних речовин в продукції тваринного походження за
допомогою РХ/МС/МС: заявник і патентовласник Державний науководослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи. № u 2013 11321; заявлено 24.09.2013; опубліковано 11.08.2014.
Бюл. № 15. (Здобувачем взято участь у розробленні принципу корисної моделі,
дослідженнях, підготовлено матеріали до патентування).
Науково-методичні рекомендації:
7.

Новожицька Ю.М., Іванова О. В., Ступак О.М., Василюк В.В.,

Лінійчук Н.В., Коростинська Н.В. Визначення антибіотиків у продукції
тваринного походження за допомогою рідинного хроматомас-спектрометра. К.,
2014. 28 с. (Розглянуто та схвалено Вченою радою Державного науководослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (протокол №6 від 31.10. 2013 р.). Здобувачем проведено розроблення
методики, валідування і оформлення рекомендацій).
Тези наукових доповідей:
8.

Лінійчук

Н.

В.,

Якубчак

О.

М.

Оцінювання

придатності

підтверджуючих методів. Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки
продукції тваринництва. XV Міжнародна науково-практична конференції
професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів. м. Київ., 2016 року:
тези доповіді. К., 2016. С. 64 – 66. (Здобувачем проаналізовано проведення
оцінки підтверджуючих методів та підготовлено тези доповіді).
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9.

Байєр О. В., Новожицька Ю. М., Лінійчук Н. В., Визначення 70

антибактеріальних препаратів в мʼязах скринінговим методом за допомогою
РХ/МС/МС. Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине
здоровʼя». м. Київ, 24 – 28 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 152.
(Здобувачем

проведено

розроблення

та

валідацію

визначення

антибактеріальних препаратів у мʼязах методом РХ/МС/МС та підготовлено
тези доповіді).
10.

Лінійчук Н. В., Новожицька Ю. М. Особливості накопичення

енрофлоксацину в мʼязах та органах курчат-бройлерів. Регіональний науковий
симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоровʼя». м. Київ, 24 – 28 квітня 2017
року: тези доповіді. К., 2017. С. 93. (Здобувачем проведено дослід та його аналіз,
узагальнено та підготовлено тези до друку).
11.

Лінійчук Н. В., Ступак О. М., Байєр О. В. Розробка методу

одночасного визначення хінолонів в продуктах тваринного походження.
Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров҆я». м. Київ,
16 – 18 квітня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 110 (Здобувачем проведено
розроблення методу та його аналіз, підготовлено тези до друку).
12.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Аналіз моніторингу залишкових

кількостей антибактеріальних речовин групи В1 в Україні. Контроль безпечності
харчових продуктів. Україна – ЄС: невирішені питання: Міжнародна науковопрактична конференція в рамках реалізації проєкту за підтримки програми Жана
Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», присвячена 120-річчю
Національного університету біоресурсів і природокористування України, м.
Київ, 19–20 квітня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 45 – 46. (Здобувачем
проведено аналіз державного моніторингу в Україні та підготовлено матеріали
до друку).
13.

Лінійчук Н. В., Якубчак О. М. Мікробіологічні показники мʼязів

курчат-бройлерів у разі застосування Байтрил 10 %. Сучасні тенденції
ветеринарної освіти та науки: Всеукраїнська науково-практична конференція
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присвячена 100-річчю факультету ветеринарної медицини Національного
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 09 жовтня
2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 120–121. (Здобувачем проведено
мікробіологічні дослідження мʼязів курчат-бройлерів, здійснено їх аналіз,
підготовлено матеріал до друку).
14.

Лінійчук Н. В, Якубчак О. М. Вплив застосування курчатам-

бройлерам Байтрилу 10% на мікробіологічні показники мʼяса. Освітньо-наукові
аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні: Міжнародна науковопрактична конференція. м. Київ, 28 листопада 2019 року: тези доповіді. К., 2019.
С. 4 – 5.(Здобувачем проведено дослідження, їх аналіз та підготовлено тези до
друку).
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