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офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Лінійчук Наталії Василівни

за темою «Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою 
курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину», 

поданої до захисту в спеціалізовану вчену раду Д 26.004.14 у 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за 
спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза».

Актуальність виконаних наукових досліджень. Серед медико- 

ветеринарних і соціально-економічних проблем особливу актуальність 

набуває системне використання антибіотиків у сфері ветеринарної медицини 

та технологіях годівлі тварин. Постійно діючим і недостатньо керованим 

залишається ланцюг руху антибактеріальних препаратів: лікувально- 

профілактичні препарати та антибактеріальні мікродобавки до корму - 

організм тварин — харчові продукти контаміновані біопрепаратами - здоров я 

споживача. Антибіотичні речовини, що поступили в організм споживача 

можуть стати патогенами віддаленої дії обумовлюючи: стерильність 

макроорганізмів щодо життєнеобхідних бактерій, алергенність, 

тератогенність, токсигенність, порушення обмінних та імуногенних і інших 

біологічних процесів.

Виконані Наталією Василівною дослідження мали профілактичну 

спрямованість з’ясування кумулятивної здатності антибактеріальних 

препаратів, зокрема енрофлоксацину, в організмі курчат-бройлерів, 

удосконаленні методу їх виявлення в продуктах забою курчат та поліпшення 

системи виробництва безпечних харчових продуктів, що є запорукою 

збереження здоров’я споживачів. Тому дані дослідження дозволили 

вдосконалити систему виявлення антибіотиків під час виробництва продуктів 

забою курчат-бройлерів та розробити методи індикації препаратів в 

продуктах забою курчат-бройлерів.
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Авторка роботи, що винесена на захист обрала об’єктом для 

досліджень антибіотик енрофлоксапин, який широко використовується в 

тваринництві різних країн, особливо у птахівництві для профілактики 

бактеріальних інфекцій та використання в кормовиробництві. Одним із 

факторів, що обумовлює звернути увагу до цього препарату у більшості країн 

світу є його здатність, у підвищених залишкових кількостях у харчових 

продуктах негативно впливати на здоров’я споживачів і довкілля.

У зв’язку з цим застосування запропонованих методів дослідження, а 

також ретельний моніторинг за використанням вказаних препаратів є 

актуальним для гарантування безпечності харчових продуктів.

Зв’язок роботи з науковими програмами. 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.).

Наукова новизна і практична цінність роботи. Вперше в Україні 

здійснено 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. Встановлено закономірності акумуляції 

енрофлоксацину в різних групах м’язів і продуктах забою курчат-бройлерів 

та посліді.

Доведена доцільність для визначення залишкового вмісту 

енрофлоксацину в продуктах забою курчат-бройлерів - використовувати для 

досліджень шкіру та м’язи крил і стегна. З’ясовано особливості виведення 

енрофлоксацину з організму курчат-бройлерів з послідом.
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Практичне значення одержаних результатів досліджень полягає у:

- по перше - застосування розробленої методики визначення 

вмісту енрофлоксацину у продуктах забою курчат-бройлерів методом 

рідинної хроматографії з використанням мас-спектрометричного детектора;

- по-друге - за результатами проведеної валідацїї показник вмісту 

енрофлоксацину у продуктах забою курчат-бройлерів включено до Плану 

державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів 

у живих тварин і необроблених харчових продуктах тваринного походження;

- по-третє - результати дослідження ввійшли в складову 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.).

Окремої уваги наукової та практичної ветеринарної медицини 

заслуговують результати вивчення кумулятивної дії та періоду каренції у 

органах курчат-бройлерів, що дає змогу забезпечити безпечні для споживача 

харчові продукти.

Ступінь обґрунтованості і достовірність основних наукових 

положень, висновків і рекомендацій сформульованих у дисертації. 

Дисертаційна робота Лінійчук Наталії Василівни базується на фактичному 

матеріалі, який одержано 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 завдання та вірогідністю отриманих результатів.

Матеріали дисертаційних досліджень апробовані та отримали 

позитивну оцінку на наукових конференціях різного рівнів: XV Міжнародній
з



науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та 

аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції 

тваринництва» (м. Київ, 2016 р.); XVI Міжнародній науково-практичній 

конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів 

«Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (м. Київ, 2017 р.); 

II Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине 

здоров’я» (м. Київ, 2017 р.); III 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 науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

ветеринарної освіти та науки» (м. Київ, 2019 р.).

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.

Отже, результати досліджень достатньо висвітлені у наукових працях, 

що вказують на наукову новизну, практичне застосування цих даних у 

практиці ветеринарної медицини.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновки та рекомендації 

високо об’єктивні.

Обсяг і структура роботи та її методичний рівень. Дисертаційна 

робота оформлена згідно рекомендованої структури та об’єму. Дисертаційна 

робота викладена на 155 сторінках комп’ютерного тексту і складається з 

анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, 

результатів експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних джерел літератури, що нараховують 177 найменувань, у тому 

числі 51 латиницею, додатків. Дисертаційна робота містить 21 таблицю і 12 

рисунків.
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Дисертаційна робота містить розділи, передбачені п. 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів» ДАК України. У вступі описано мету і 

завдання досліджень, а також об’єкт і предмет досліджень, охарактеризовані 

практичне значення одержаних результатів та особистий внесок здобувана. 

Необхідно зазначити, що матеріал дисертації описано в логічній 

послідовності.

В першому розділі «Огляд літератури» подано результати 

аналітичних узагальнень матеріалів публікацій за темою дисертації в 

лаконічній формі подані за спрямуваннями: впливу залишків антибіотиків у 

продуктах тваринного походження на здоров’я споживачів; використання 

антибіотиків у тваринництві; впливу антибіотиків на безпечність продуктів 

забою курчат-бройлерів; використання фторхінолинів у птахівництві та 

методи їх визначення у продуктах тваринного походження; аналізу 

результатів плану моніторингу залишкового вмісту ветеринарних препаратів 

у харчових продуктах в країнах ЄС та Україні. Прикінцевим текстом цього 

розділу є узагальнення результатів аналітичних досліджень матеріалів 

публікацій.

У розділі 2 «Матеріали та методи досліджень» наведена інформація 

щодо методології побудови трьох етапних досліджень: оцінки придатності 

методу (валідація) визначення енрофлоксацину за допомогою рідинного 

хроматографа з використанням мас-спектрометричного детектора 

(РХ/МС/МС); аналіз результатів державного 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; а також методологічні підходи щодо вивчення 

накопичення в продуктах забою та посліді курчат-бройлерів 

енрофлокасацину за умов застосування в терапевтичній дозі та динаміку 

виведення препарату з організму птиці.
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Об’єктами досліджень були: санітарно-гігієнічна оцінка продуктів 

забою курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину. Для виконання 

поставлених завдань авторка провела теоретичні обґрунтування та 

експерименти, використавши сучасні та класичні методи досліджень: хіміко- 

токсикологічні, клінічні, хімічні, біохімічні, мікроскопічні, мікробіологічні 

гістологічні, статистичні.

Аналізуючи результати власних досліджень дисертаційної роботи 

(Розділ 3) приходимо до висновку, що досліди виконано цілеспрямовано та 

раціонально. Достатньо логічно представлений аналіз результатів 

досліджень, що дало змогу автору зробити відповідні висновки та пропозиції 

виробництву.

Матеріали представлені в цьому розділі поділяються на дві частини: 

перша - оцінка 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; друга - оцінка особливості накопичення 

енрофлоксацину в різних групах м’язів і продуктах забою птиці в часі. 

Наталією Василівною експериментально доведено нерівномірне накопичення 

та виведення із різних органів і тканин препарату. Встановлено що для 

об’єктивного визначення залишкового вмісту енрофлоксацину в продуктах 

забою курчат-бройлерів необхідно відбирати шкіру та м’язи крил і стегна. 

Виявлено особливості виведення енрофлоксацину з організму курчат- 

бройлерів з послідом.

Четвертий розділ «Аналіз і узагальнення результатів досліджень». 

В ньому дисертантка узагальнює результати власних досліджень у 

порівнянні з даними публікацій.

Висновки та пропозиції виробництву. На основі матеріалів власних 

досліджень авторка формує вісім науково-обґрунтованих висновків, три 

пропозиції та одну науково-практичну рекомендацію.
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Зміст автореферату відображає основні положення дисертації. У 

дисертації та авторефераті вступна частина, висновки та пропозиції 

виробництву ідентичні.

Додатки до дисертаційної роботи вміщують: список опублікованих 

праць за темою дисертації, матеріали та акти впровадження наукового і 

практичного використання результатів досліджень.

Оцінюючи дисертаційну роботу в цілому - позитивно, втім виявлені 

певні недоліки та виникла потреба зробити зауваження, побажання та 

поставити запитання дисертантці.

На жаль у рукопису дисертаційної роботи мають місце ряд 

недорочностей на які необхідно акцентувати увагу дисертантки.

В розділі 1 зазначено:

- «поняття «антибіотик» в сучасному розумінні ввів Ваксман, який 

писав: «Антибіотики є продуктом обміну речовин живої клітини, який в дуже 

малих концентраціях пригнічує ріст і знищує мікроорганізми», посилання на 

літературне джерело № 4. Однак за вказаним номером автором публікації є 

Алехін Е.К. Чи не вважає дисертантка, що потрібно було, посилаючись на 

публікацію Ваксмана написати: Алехин Е.К. вказує, що термін «антибіотик» 

в сучасному розумінні ввів Ваксман.....» (с. 26);

- на наш погляд вислів: «Невідповідні результати було виявлено за 

такими показниками як дифлоксацин, тилозин, амоксицилін.......» не є

цілком вдалим (с. 41).

В розділі 2, підрозділ 2.2. вказано:

- «Залишковий вміст енрофлоксацину визначали в продуктах 

забою курчат-бройлерів методом хроматографії з мас-спектрометричним 

детектором «Waters» (США)» (с. 50). Залишається не зрозумілим за яким 

методом визначали вміст енрофлоксацину в посліді курчат-бройлерів і за 

яким методом фарбували мазки-відбитки?

В розділі 3 зазначено:
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- підрозділ З.1., с. 53: «Розробка універсального та швидкого 

способу одночасного виявлення залишкового вмісту антибактеріальних 

речовин різних класів», однак не знаходимо в тексті дисертації сутності 

вказаного способу досліджень;

- підрозділ. 3.4, с. 74. Залишається незрозумілим за якого віку 

відбувався забій курчат-бройлерів на 6, 12, 14 добу після останнього 

випоювання препарату?

- підрозділ. 3.4, с. 77. Авторка вказує, що енрофлоксацин у 

терапевтичній концентрації сприяє збільшенню показників забійного виходу 

курчат-бройлерів на 14 добу після його випоювання, в той час дані таблиці 

3.13 свідчать, що забійний вихід збільшується поступово (6, 12 доба після 

випоювання), а на 14 добу сягає максимального збільшення.

- підрозділ 3.4, с. 78, останній абзац - слід вказати, що тушки 

курчат-бройлерів зберігалися протягом 2, 3, 4 діб після забою.

Є питання до дисертантки:

- чим можна пояснити підвищення значення pH у м’ясі курчат- 

бройлерів у дослі дній групі порівняно з контролем?

- чим можна пояснити, що за реакцією на пероксидазу м'ясо 

дослідних курчат-бройлерів залишається свіжим на 4 добу зберігання після 

забою, а за результатами реакцій на аміак і солі амонію та з купруму 

сульфатом - сумнівної свіжості?

В розділі 4. -

- Як слід розуміти твердження «В свою чергу широке застосування 

антибіотиків при інфекційних захворюваннях птиці, за умов зберігання і 

переробки продукції птахівництва може призвести до забруднення 

залишковим вмістом продуктів харчування»? (с. 102).

- Прикро, що в розділі «Аналіз і узагальнення результатів 

досліджень» авторка приділила більше уваги публікаціям ніж аналізу даних 

власних досліджень.

Додатки:
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При узагальненні результатів досліджень дисертантці слід було надати 

пояснення чим обумовлені відмінності назви дисертаційної роботи поданої 

до захисту «Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за 

застосування енрофлоксацину» від назви зазначеної в акті 

провадження/використання результатів досліджень - «Удосконалення 

методів виявлення антибіотиків у продукції птахівництва» (дод. Г, с.152, 

153).

Необхідно зазначити, іцо відзначені зауваження, недоліки та дискусійні 

положення не знижують високий науково-методичний рівень та практичну 

значимість дисертаційної роботи.

Загальний висновок про дисертаційну роботу. Дисертаційна робота 

Лінійчук Наталії Василівни «Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою 

курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину» є завершеною науковою 

працею, яка за актуальністю, науково-методичним рівнем проведених 

досліджень, науковою новизною, теоретичною та практичною значимістю 

відповідає вимогам «Порядку про присудження наукових ступенів» 

(постанова Кабінету міністрів України від 24.07.213 р., № 567), а її автор - 

Лінійчук Наталія Василівна заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно- 

санітарна експертиза».
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