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офіційного опонента на дисертаційну роботу Лінійчук Наталії Василівни 

«Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за 

застосування енрофлоксацину», представленої на здобуття наукового 

ступеня кандидата ветеринарних наук до спеціалізованої вченої ради Д 

26.004.14 за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно санітарна експертиза» 

 

Актуальність теми дисертації. Важливим і актуальним питанням 

сьогодення є вивчення  накопичення залишків антибіотиків продуктах 

тваринного походження з метою контролю їх безпечності.  

Серед антибіотиків, які застосовуються з терапевтичною метою у 

птахівництві є фторхінолони, зокрема, енрофлоксацин. Для визначення 

вмісту антибіотиків у продуктах забою використовують як скринінгові 

(мікробіологічний, імуноферментний аналіз (ELISA), так і підтверджуючі 

надточні методи (рідинна хроматографія, рідинна хроматографії з 

використанням мас-спектрометричного детектора (РХ/МС/МС).  

Дана дисертаційна робота спрямована на з’ясування кумулятивної 

здатності енрофлоксацину в окремих органах і тканинах курчат-бройлерів, у 

крові, посліді та оцінити придатність підтверджуючого методу виявлення 

його залишків. Це дозволить удосконалити систему моніторингу 

антибіотиків під час виробництва мʼяса курчат-бройлерів.  

Зв'язок 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 і 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 було вирішити ряд 

завдань: 

– 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; 

– 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 

курчат-бройлерів 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. 

Наукова цінність дисертаційної роботи. Вперше в Україні проведено 

оцінку придатності методики визначення енрофлоксацину у продуктах забою 

курчат-бройлерів, крові та посліді методом рідинної хроматографії з 

використанням мас-спектрометричного детектора та дано їй 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 курчат-бройлерів 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 курчат-

бройлерів 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». 

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 дисертації; 

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. 

Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації. Дисертаційна робота 

Лінійчук Н. В. базується на фактичному матеріалі, який отримано в 

результаті методично правильно проведених досліджень, а отримані 



результати оброблено статистично та підтверджена їх вірогідність. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується високим методичним рівнем поставлених експериментів, 

логічністю та послідовністю їх виконання, відповідністю методів досліджень 

до поставленої мети і завдань. 

Висновки і пропозиції виробництву логічно випливають із результатів 

досліджень, які відображають основний зміст роботи і відповідають шифру 

спеціальності дисертації та пропозиції виробництву, що вказує на практичну 

цінність даної роботи. 

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. Матеріали 

дисертаційних досліджень доповідалися на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 155 сторінках. 

Робота складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, результатів експериментальних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, 

списку використаних джерел літератури, додатків. Список використаних 

джерел налічує 177 найменувань, у тому числі 51 латиницею. Дисертація 

містить 21 таблицю, 12 рисунків. 

Загальна оцінка окремих розділів дисертації. 

Розділ «Вступ» (6 сторінок) написано відповідно до теми досліджень. 

Автор розкриває актуальність теми досліджень, наводить дані одержані 

іншими авторами. У вступі чітко і грамотно описано мету і завдання 

досліджень, об’єкт, предмет та методи досліджень, наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача, 

апробацію результатів дисертації, публікації автора. Елементи наукової 

новизни досить значні і достатні для кандидатської дисертації. 



Розділ Ӏ «Огляд літератури» (20 сторінки, 7 підрозділів), написаний 

відповідно до проведених досліджень, у ньому розкрито основний напрямок 

наукових досягнень. В кінці розділу оформлено висновок з огляду 

літератури, в якому акцентуються увага на напрямках наукових досліджень, 

які було виконано при підготовці дисертаційної роботи. 

В цілому розділ Ӏ свідчить про досить обізнаність дисертанта з станом 

вивченості проблеми, якій присвячені його власні дослідження. Такий аналіз 

літератури дозволив автору чітко визначити проблему і правильно 

сформулювати завдання для її вирішення. Даний розділ написано досить 

фахово, з використанням достатньої кількості першоджерел. 

Розділ ӀӀ «Матеріали та методи досліджень» (7 сторінок). У даному 

розділі автором викладено обґрунтовані шляхи до досягнення поставленої 

мети. Дисертаційна робота виконувалась протягом 2010–2021 років на кафедрі 

ветеринарно-санітарної експертизи (нині –ветеринарної гігієни імені 

професора А. К. Скороходька) Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Окремі дослідження проведено на базі 

Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і 

ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) у науково-дослідному хіміко-

токсикологічному відділі; лабораторії рідинної хроматографії, лабораторії 

ELISA-тест та визначення мікотоксинів; науково-дослідному 

бактеріологічному відділі; а також у навчальній лабораторії патоморфології 

кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.  Г. 

Касьяненка Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Дотримуючись методичної і логічної послідовності, дисертант 

розробив схему проведення експериментальних досліджень. Для виконання 

роботи автор використав сучасні та класичні методи лабораторних 

досліджень, які уміло поєднав із проведенням експериментів. 

Даний розділ містить 2 підрозділи, які висвітлюють: методологію 

проведення експериментів. Таким чином, для виконання роботи здобувачем 



використано методи досліджень, застосування яких зумовлюється 

необхідністю реалізації поставлених до виконання завдань. 

Розділи 3 та 4 «Власні дослідження» – викладено на 48 сторінках та 

включає чотири головних пункти. У цих розділах подані усі одержані 

автором результати лабораторних та виробничих досліджень, їх аналіз, 

узагальнення та обговорення. 

Перший пункт (розділ 3) включає 2 підпункти. Результати досліджень 

починаються з оцінки придатності методу визначення енрофлоксацину у 

мʼясі птиці та валідація методики з кількісного визначення енрофлоксацину в 

крові та посліді. У підрозділі 3.2 наведено дані аналізу моніторингу 

залишкового вмісту антибактеріальних речовин в Україні за 2013 – 2019 роки, 

а у підрозділі 3.3 висвітлено вплив енрофлоксацину на клінічний стан і 

продуктивність курчат-бройлерів. 

Підрозділ 3.4 широко представлені результати щодо якості і безпечності 

продуктів забою курчат-бройлерів у разі застосування енрофлоксацину, що 

містить у собі 7 підпунктів. 

В них висвітлені результати: аналіз передзабійного та післязабійного 

огляду продуктів забою курчат-бройлерів; органолептичні, хімічні, 

мікроскопічні показники продуктів забою курчат-бройлерів; залишковий 

вміст енрофлоксацину в продуктах забою курчат-бройлерів за його 

застосування; вміст енрофлоксацину у крові та посліді курчат-бройлерів за 

його застосування; токсико-біологічна оцінка мʼяса курчат-бройлерів, 

мікробіологічні показники мʼяса курчат-бройлерів, мікроскопічні зміни у 

мʼязах курчат-бройлерів з найбільшим вмістом енрофлоксацину. 

Останній Розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» 

досить об’ємний (15 сторінок). В цьому розділі автором проведено аналіз 

одержаних результати власних досліджень та їх узагальнення і порівняння з 

іншими дослідниками, що займалися проблемою виявлення антибіотиків, в 

тому числі фторхінолонів, валідуванням їх методів визначення, 

використовуючи сучасні методи досліджень, та їх впливу на організм людей і 

тварин та продукти тваринного походження. 



У цілому цей розділ викладено досить грамотно, автор провів логічно 

побудований аналіз і обговорення, що характеризує здобувача як всебічно 

підготовленого та ерудованого науковця.  

Висновки (2 сторінки) добре сформульовані, логічно випливають із 

поставленої мети і завдань проведених дисертантом досліджень. 

Висловлюють найбільш вагомі результати, одержані дисертантом і 

ґрунтуються на наведених у дисертації даних. Висновки складаються із 8 

пунктів. В цілому вони, як було зазначено вище, випливають із суті 

виконаної роботи. 

Пропозиції виробництву (1 сторінка) оформлені належним чином, 

документально підтверджені та складаються з 4 пунктів. Вони 

експериментально обґрунтовані. 

Список літератури достатнього обсягу, містить 177 найменувань, у 

тому числі 51 – авторів з далекого зарубіжжя. Перелік використаних джерел 

стосується всіх аспектів, які розглядаються у дисертації. 

Додатки. У цьому розділі дисертант помістив копії своїх здобутків та 

акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат дисертації викладений на 23 сторінках 

комп’ютерного тексту та оформлений згідно чинних вимог. Зміст 

автореферату ідентичний дисертації, у достатньому обсязі відображає 

основні положення дисертаційної роботи. Наукові положення, висновки, 

пропозиції дисертації та автореферату ідентичні. 

Результати проведених досліджень є вірогідними. Їх вірогідність 

підтверджена достатньою кількістю матеріалу, використанням сучасних 

методів досліджень. Результати досліджень, одержані автором, статистично 

оброблені, проаналізовані, а зроблені висновки і пропозиції виробництву 

логічно і послідовно розкривають основні завдання досліджень.  

Обґрунтованість наукових положень автора, висновків та рекомендацій 

виробництву, представлених в дисертації, їх достовірність та новизна не 

викликають сумніву. 



Стосовно оформлення дисертаційної роботи та автореферату зазначу, 

що вони написано грамотно державною мовою та ідентичні за змістом у 

відповідності з чинними вимогами. Наведене вище є підставою для 

позитивної оцінки дисертаційної роботи.  

 

Оцінюючи дисертаційну роботу позитивно, слід звернути увагу на 

деякі дискусійні положення, зауваження і побажання та отримати на них 

пояснення: 

1.На стр. 3 автореферату, перше речення пункту «Наукова новизна 

одержаних результатів», викладено в наступній редакції «Вперше в Україні 

проведено оцінку придатності методики визначення енрофлоксацину у 

продуктах забою курчат-бройлерів, крові, та посліді птиці за допомогою 

методу рідинної хроматографії з використанням мас-спектрометричного 

детектора …», проте в завданнях наведено наступне «Провести оцінку 

придатності методу визначення залишкового вмісту енрофлоксацину у 

продуктах забою курчат-бройлерів, крові, посліді методом рідинної 

хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора». То це 

був «метод визначення залишкового вмісту енрофлоксацину» чи 

«методика визначення енрофлоксацину» 

2. На стр. 3 автореферату, перше речення пункту «Практичне значення 

одержаних результатів», викладено в наступній редакції «Практична цінність 

роботи полягає у застосуванні розробленої методики визначення вмісту 

енрофлоксацину у продуктах забою курчат-бройлерів методом рідинної 

хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора..». На 

стор. 58 дисертації, перше речення другого абзацу зверху «Принцип 

розробленого методу полягає в ...». То метод «розробляли», чи «проводили 

його оцінку»? 

3. На стр. 93 дисертаційної роботи зазначено, що «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.» Але в наказі МОЗ України № 548 

занначено, лише відсутність Salmonella spp у 25 г об'єднаної вибірки шийної 

шкіри (як для критерію безпечності  м'ясних напівфабрикатів з м'яса птиці, 

так і для гігієнічного критерію технологічного процесу) і жодного слова про 

МАФАнМ. Проте, в іншому зазначеному вище нормативному документі, цей 

показник дійсно є.  

 

Також є ряд дискусійних питань. 

1. Які корма використовували для птиці? Чи вони містили цей чи інші 

антибіотики? 

2. Що таке препарат  Байтрил 10 %? Як його застосовують в тваринництві 

та птахівництві? Яка мета його використання в даній дисертаційній роботі? 

Чому для досліджень було обрано саме його? 

3. З чим Ви пояснюєте накопичення даного антибіотика саме в шкірі та 

м’язах крил і стегна птиці? 

4. За результатами даної дисертації, встановлено, що високий залишковий 

вміст енрофлоксацину виявлено в посліді птиці у перші дні його 

застосування, а в подальшому вона знижувалась, але залишалася високою 

впродовж 16 діб. Як бути з таким послідом? Як його знешкоджувати, аджеє 

великий ризик потрапляння великої кількості антибіотика в навколишнє 

середовище? 

5. У висновку 6 зазначено, що «використання продуктів забою курчат-

бройлерів є відносно безпечним…». Що мається на увазі, «відносно 

безпечним»? 

6. Який метод (класичний як контрольний) застосовували для 

підтвердження дитекційної спроможності методу рідинної хроматографії з 

використанням мас-спектрометричного детектора? 

 

 

 

 




