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Antibiotic resistance of the main causative agents of infectious diseases is one of the most important 

problems of modern human and veterinary medicine. One of the reasons for total spreading of this threaten-
ing phenomenon has been excessive and irrational applying of antibiotics in livestock farming. Consuming 
food products of animal origin contaminated with residual amounts of these preparations can result in dete-
riorating general health condition, allergic reactions and developing antibiotic resistance of major causative 
agents of infectious diseases. This problem necessitates controlling products of animal origin for the content 
of antibiotics residual amounts. The purpose of our research was to analyze and summarize the results of 
studies on exceeding the permissible levels of antibiotics residual amounts in products of animal origin, 
which were tested in State Scientific-Research Institute at the Laboratory of Diagnostics and Veterinary-
Sanitary Expertise during 2017–2019. The tests were conducted by enzyme-linked immune-sorbent assay 
(ELISA). The results analysis of the study conducted during 2017–2019 shows that residual amounts of anti-
biotics were found in livestock products manufactured in different regions of Ukraine. In some samples of 
products of animal origin, the concentrations of antibiotics residual amounts were found, which exceeded 
CCβ value (0.2–3.9 % of the total number of tested samples). In 2019, exceeding the value of CCβ was re-
vealed concerning chloramphenicol in pork samples (0.2 % of the total number of samples tested for this 
indicator), nitrofuran metabolites in rabbit meat samples (0.5 % of the total number of samples tested for 
these indicators). In addition,  exceeding the value of CCβ in egg samples was found as to the content of 
amoxicillin residual amounts – 0.5 %, enrofloxacin – 0.4 %, ciprofloxacin – 0.4 %, norfloxacin – 0.4 %, 
flumequine – 0.4 % and tylosin – 1.3 % of the total number of samples tested for these indicators. The pre-
sented results of scientific research highlight the necessity of controlling the content of residual amounts of 
the above mentioned preparations in food products of animal origin. 
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КОНТРОЛЬ ВМІСТУ ЗАЛИШКОВИХ КІЛЬКОСТЕЙ АНТИБІОТИКІВ У ПРОДУКТАХ 
ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
 
Н. І. Кляп, О. О. Крачковська, А. В. Маслюк, К. С. Мостіпан, Г. В. Київська 

 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної  
експертизи, м. Київ, Україна 

 
Антибіотикорезистентність основних збудників інфекційних захворювань – одна з найважливі-

ших проблем сучасної гуманної та ветеринарної медицини. Однією з причин тотального поширення 
цього загрозливого явища стало надмірне і нераціональне застосування антибіотиків у тваринницт-
ві. Споживання харчових продуктів тваринного походження, забруднених залишковими кількостями 
цих препаратів, може провокувати погіршення загального стану здоров’я, прояв алергічних реакцій 
та розвиток антибіотикорезистентності основних збудників інфекційних захворювань. Зазначена 
проблема зумовлює необхідність проведення контролю продукції тваринного походження за вмістом 
залишкових кількостей антибіотиків. Метою нашої роботи було провести аналіз та узагальнити 
результати досліджень щодо вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного 
походження, які надходили на випробування в ДНДІЛДВСЕ впродовж 2017–2019 років. Дослідження 
проводили методом імуноферментного аналізу (ІФА). Аналіз результатів дослідів, проведених упро-
довж 2017–2019 років, свідчить про те, що у продукції тваринництва, яка виробляється в різних об-
ластях України, виявлено залишкові кількості антибіотиків. У окремих пробах продуктів тваринно-
го походження визначали такі концентрації вмісту залишкових кількостей антибіотиків, що пере-
вищували значення CCβ (0,2–3,9 % від загальної кількості досліджуваних проб). 2019 року було вста-
новлено перевищення значення CCβ за вмістом хлорамфеніколу у пробах свинини (0,2 % від загальної 
кількості проб, досліджуваних на цей показник), метаболітів нітрофуранів у пробах м’яса кролів 
(0,5 % від загальної кількості проб, досліджуваних на ці показники). Крім того, визначали переви-
щення значення CCβ у пробах яєць за вмістом залишкових кількостей амоксициліну – 0,5 %, енрофло-
ксацину – 0,4 %, ципрофлоксацину – 0,4 %, норфлоксацину – 0,4 %, флюмеквіну – 0,4 % та тилозину – 
1,3 % від загальної кількості проб, досліджуваних на ці показники. Зазначені результати наукових 
досліджень актуалізують необхідність контролю вмісту залишкової кількості цих препаратів у ха-
рчових продуктах тваринного походження. 

Ключові слова: контроль, антибіотики, продукти тваринного походження. 
 

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИКОВ В 
ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 
Н. И. Кляп, А. А. Крачковская, А. В. Маслюк, Е. С. Мостипан, А. В. Киевская 
 
Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-
санитарной экспертизы, г. Киев, Украина 

 
Антибиотикорезистентность основных возбудителей инфекционных заболеваний – одна из важ-

нейших проблем современной гуманной и ветеринарной медицины. Одной из причин тотального 
распространения этого опасного явления стали чрезмерное и нерациональное применение антибио-
тиков в животноводстве. Потребление пищевых продуктов животного происхождения, загрязнен-
ных остаточными количествами данных препаратов, может провоцировать ухудшение общего со-
стояния здоровья, проявление аллергических реакций и развитие антибиотикорезистентности осно-
вных возбудителей инфекционных заболеваний. Указанная проблема приводит к необходимости про-
ведения контроля продукции животного происхождения по содержанию остаточных количеств 
антибиотиков. Целью нашей работы было провести анализ и обобщить результаты исследований 
содержания остаточных количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения, ко-
торые поступали на исследования в ГНИИЛДВСЭ в течение 2017–2019 годов. Исследования прово-
дили методом иммуноферментного анализа (ИФА). Анализ результатов исследований, проведенных 
в течение 2017–2019 годов, свидетельствует о том, что в продукции животноводства, которая 
производится в различных областях Украины, выявлены остаточные количества антибиотиков.  
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В отдельных пробах продуктов животного происхождения определяли концентрации содержания 
остаточных количеств антибиотиков, превышающих значение CCβ (0,2–3,9 % от общего количест-
ва исследуемых проб). В 2019 году было установлено превышение содержания хлорамфеникола в 
пробах свинины (0,2 % от общего количества проб, исследуемых на этот показатель), метаболитов 
нитрофуранов в пробах мяса кроликов (0,5 % от общего количества проб, исследуемых на эти пока-
затели). Кроме того, установлено превышение значение CCβ в пробах яиц по содержанию остаточ-
ных количеств амоксициллина – 0,5 %, энрофлоксацина – 0,4 %, ципрофлоксацина – 0,4 %, норфлок-
сацина – 0,4 %, флюмеквина – 0,4 % и тилозина – 1,3 % от общего количества проб, исследуемых на 
эти показатели. Указанные результаты научных исследований актуализируют необходимость кон-
троля содержания остаточного количества данных препаратов в пищевых продуктах животного 
происхождения. 

Ключевые слова: контроль, антибиотики, продукты животного происхождения. 
 
Вступ 
Антибіотики вважаються найвидатнішим відкриттям у медицині ХХ сторіччя та універсальною 

зброєю проти більшості патогенних мікроорганізмів. Однак на сьогоднішній день антибіотикорезис-
тентність основних збудників інфекційних захворювань, без перебільшення, є однією з найбільших 
проблем сучасної гуманної та ветеринарної медицини. Швидкість, з якою формується і розповсю-
джується стійкість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, вражає. Ліки, які ще декілька 
років тому були ефективними, сьогодні втрачають свої позиції і їх застосування вимушено обмежу-
ється [1–3]. 

Однією з причин тотального поширення цього загрозливого явища стали надмірне і нераціональне 
застосування антибіотиків у тваринництві. У господарствах практикується застосування цих препара-
тів із лікувально-профілактичною метою. Окрім бактеріостатичної та бактерицидної дії, антибіотики 
можуть стимулювати окремі біохімічні процеси в організмі тварин, що призводить до покращення їх 
загального стану, прискорення росту та підвищення продуктивності. Загрозу створює використання 
продуктів тваринництва, забруднених залишковими кількостями антибіотиків, що може бути причи-
ною алергічних захворювань у людей, а також розвитком антибіотикорезистентних мікроорганізмів, 
унаслідок чого у разі призначення антибактеріальних препаратів людині, вони виявляються неефек-
тивними [4–9]. Зазначена проблема зумовлює необхідність проведення контролю продукції тварин-
ного походження за вмістом залишкових кількостей антибіотиків.  

Метою наших досліджень було провести аналіз та узагальнити результати досліджень щодо пере-
вищення допустимих норм вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного похо-
дження, що надходили на випробування в ДНДІЛДВСЕ впродовж 2017–2019 років. 

 
Матеріали і методи досліджень 
Аналіз отриманих даних проводили на підставі результатів досліджень вмісту залишкової кількос-

ті антибіотиків у пробах продуктів тваринного походження, що надходили на випробування до лабо-
раторії визначення ветеринарних препаратів та забруднювачів науково-дослідного хіміко-
токсикологічного відділу ДНДІЛДВСЕ впродовж 2017–2019 років. Визначення вмісту залишкової 
кількості антибіотиків у пробах продуктів тваринного походження проводили методом імунофермен-
тного аналізу (ІФА) на імуноферментному аналізаторі Sunrice.  

Досліджуючи проби тваринного походження на вміст антибіотиків, для яких не встановлено нор-
мативної межі, брали до уваги значення CCβ – найменший вміст досліджуваної речовини, який мож-
на виявити кількісно у пробі з імовірністю похибки β. Тобто, значення CCβ – це найменша концент-
рація досліджуваної речовини, що ідентифікується цим скринінговим методом зі статистичною ймо-
вірністю, що дорівнює 1-β. 

Статистичну обробку отриманого цифрового матеріалу проводили за допомогою статистичних 
програм Microsoft Exсel. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Результати досліджень з визначення залишкової кількості антибіотиків, проведених методом ІФА 

впродовж 2017–2019 років згідно з «Планом державного моніторингу залишків ветеринарних препа-
ратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походжен-
ня», свідчать, що у продукції тваринництва, яка виробляється в різних областях України, було вияв-
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лено залишкові кількості препаратів. В окремих пробах продуктів тваринного походження концент-
рація вмісту антибіотика перевищувала значення CCβ (табл. 1).  

1. Результати аналізу даних щодо перевищення концентрації антибіотиків значень CCβ  
у пробах продуктів тваринного походження, що надходили на дослідження методом ІФА  

в ДНДІЛДВСЕ у 2017–2019 роках  

Вид  
продуктів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

досліджено 
зразків  

перевищено 
значення 

CCβ 

досліджено 
зразків  

перевищено 
значення 

CCβ 

досліджено 
зразків  

перевищено 
значення 

CCβ 
Свинина 1585 1 1864 2 1554 1 

Яловичина 707 0 827 0 664 0 
М’ясо 
птиці 274 1 274 4 236 0 

М’ясо 
кролів 141 3 77 3 130 4 

Яйця 1300 3 407 7 946 8 
Молоко 
сире 896 0 283 5 727 0 

Риба 194 0 104 0 300 0 

Мед 156 2 120 1 115 0 
 
Як свідчать результати наших досліджень, перевищення значень CCβ залишкової кількості анти-

біотиків у продуктах тваринного походження 2017 року частіше виявляли у пробах яєць, меду і м’яса 
кролів – 0,23 %, 1,28 % та 2,13 % від кількості досліджуваних проб, відповідно. 2018 року переви-
щення значень CCβ цього показника частіше визначали у пробах яєць (1,72 %), сирого молока 
(1,77 %), м’яса птиці (1,46 %) та м’яса кролів (3,9 %), а у 2019 році – у пробах яєць (0,85 %) і м’яса 
кролів (3,08 %). 

2017 року методом ІФА, згідно з Планом державного моніторингу, було досліджено 5253 зразки 
продуктів тваринного походження, з яких 11,21 % складає визначення вмісту хлорамфеніколу, 
29,09 % – метаболіти нітрофуранів (AHD, AMOZ, AOZ, SEM), 22,27 % – фторхінолони (енрофлок-
сацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин), 10,87 % – аміноглікозиди (стрептоміцин, дигідрострептомі-
цин, гентаміцин), 14,1 % – макроліди (тилозин, еритроміцин), 6,85 % – колістин, 7,42 % – лінкоміцин. 

З 2018 року згідно з Планом державного моніторингу до обов’язкового переліку досліджень було 
додано сім видів  антибіотиків: бензилпеніцилін, флорфенікол, амоксицилін, ампіцилін, флюмеквін, 
спектиноміцин та неоміцин. Отже, станом на сьогодні контроль продуктів тваринного походження за 
вмістом залишкових кількостей антибіотиків здійснюється за 22 показниками (табл. 2). 

Результати досліджень свідчать про те, що, незважаючи на постійне проведення державного конт-
ролю за вмістом залишків антибіотиків у харчових продуктах тваринного походження, впродовж 
2019 року було встановлено перевищення значень CCβ майже всіх видів антибіотиків.  

Згідно з даними, наведеними в табл. 2, на вміст залишкової кількості хлорамфеніколу було дослі-
джено 406 проб продуктів тваринного походження та встановлено перевищення значення CCβ при 
випробуванні проб м’яса свинини (0,2 % від загальної кількості проб, досліджуваних на цей показ-
ник). Загалом, значення вмісту залишків хлорамфеніколу у пробах свинини, яловичини та м’яса птиці 
становили 0,0004–0,420 мкг/кг (CCβ становить 0,18 мкг/кг), яєць – 0,001–0,017 мкг/кг (CCβ становить 
0,18 мкг/кг), молока – 0,004–0,101 мкг/кг (CCβ становить 0,15 мкг/кг), меду – 0,002–0,029 мкг/кг (CCβ 
становить 0,15 мкг/кг). Використання хлорамфеніколу для лікування продуктивних тварин забороне-
но, оскільки наявність його залишків у продуктах харчування може провокувати тяжкі захворювання 
кровотворної системи в людей з підвищеною чутливістю до цього антибіотику [10–14].  
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2. Загальна кількість досліджень по визначенню залишкових кількостей антибіотиків  
у продуктах тваринного походження методом ІФА (2019 рік) 

Показник 

Загальна 
кількість 

дослі-
джених 

проб 

Мед Сви-
нина 

Ялови-
чина 

М’ясо 
птиці 

М’ясо 
кролів Риба Яйця Молоко 

сире 

Хлорамфенікол 406 27 45 38 36 12 30 102 116 
AHD 216 4 28 29 16 12 10 83 34 
AMOZ 216 4 28 29 16 12 10 83 34 
AOZ 216 4 28 29 16 12 10 83 34 
SEM 216 4 28 29 16 12 10 83 34 
Бензилпеніцилін 174 0 82 30 0 7 28 0 27 
Флорфенікол 195 12 82 30 9 7 28 0 27 
Амоксицилін 205 0 82 30 9 0 0 57 27 
Ампіцилін 139 0 82 30 0 0 0 0 27 
Енрофлоксацин 243 0 82 30 11 6 29 57 28 
Ципрофлоксацин 243 0 82 30 11 6 29 57 28 
Норфлоксацин 243 0 82 30 11 6 29 57 28 
Флюмеквін 243 0 82 30 11 6 29 57 28 
Стрептоміцин 151 11 82 30 0 0 0 0 28 
Дигідрострептоміцин 151 11 82 30 0 0 0 0 28 
Спектиноміцин 151 0 82 30 11 0 0 0 28 
Неоміцин 201 14 83 30 10 6 29 0 29 
Гентаміцин 158 0 83 30 10 6 0 0 29 
Лінкоміцин 243 0 83 30 10 6 29 56 29 
Колістин 215 0 82 30 11 7 0 57 28 
Еритроміцин 220 12 82 30 11 0 0 57 28 
Тилозин 227 12 82 30 11 7 0 57 28 

 
До переліку показників, які підлягають обов’язковому контролю, відносяться антибіотики групи 

нітрофурани – це синтетичні антибіотики, що швидко метаболізують. Період напіврозпаду in vivo для 
нітрофуранів становить 7–63 хв. Однак метаболіти цих препаратів є досить стійкими і можуть збері-
гатися в організмі тварин тривалий час за рахунок ковалентного зв’язування з білковими структурами 
[15, 16]. Зважаючи на це, методи визначення антибіотиків групи нітрофурани базуються на виявленні 
їх метаболітів: AHD, AMOZ, AOZ, SEM. Упродовж 2019 року у ДНДІЛДВСЕ методом ІФА було дос-
ліджено 216 зразків на вміст AHD, AMOZ, AOZ, SEM. Було встановлено перевищення значень CCβ 
для цих показників у зразках м’яса кролів (0,5 % від загальної кількості проб, досліджуваних на ці 
показники).  

Уживання в їжу таких продуктів може бути небезпечним для людського здоров’я, адже метаболіти 
нітрофуранів проявляють канцерогенні властивості [15, 17, 18]. Водночас науковці довели високу 
стабільність цих аналітів навіть після термічної обробки продуктів харчування. Концентрація мета-
болітів нітрофуранів навіть після зберігання замороженого зразка більше 6 місяців, істотно не змен-
шилась. Автори дослідження встановили, що після розморожування та проведення термічної обробки 
– нагрівання в мікрохвильовій печі, смаження, варіння – вміст аналітів залишився на рівні 67–100 % 
від вихідної кількості [19–21].  

Аналіз отриманих даних вказує на те, що 2019 року було встановлено перевищення значень CCβ у 
пробах яєць за вмістом залишкових кількостей амоксициліну – 0,5 %, енрофлоксацину – 0,4 %, цип-
рофлоксацину – 0,4 %, норфлоксацину – 0,4 %, флюмеквіну – 0,4 % та тилозину – 1,3 % від загальної 
кількості проб, досліджуваних на ці показники.  

Проведений аналіз даних з визначення залишкових кількостей антибіотиків у пробах продуктів 
тваринного походження, які досліджувалися 2017–2019 років, підтвердив попередній висновок, що 
частина зразків продуктів тваринного походження містить залишкові кількості антибіотиків. Встано-
влено перевищення значень CCβ за вмістом антибіотиків у продукції тваринництва в 0,2–3,9 % від 
загальної кількості проведених досліджень. Отже, зазначені результати наукових досліджень підтве-
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рджують необхідність контролю вмісту залишкової кількості препаратів у харчових продуктах тва-
ринного походження. 

 
Висновки  
Аналіз результатів досліджень, проведених упродовж 2017–2019 років, свідчить про те, що у про-

дукції тваринництва, яка виробляється в різних областях України, виявлено залишкові кількості ан-
тибіотиків. У окремих пробах продуктів тваринного походження визначали перевищення значень 
CCβ (0,2–3,9 % від загальної кількості досліджуваних проб) за вмістом залишкових кількостей анти-
біотиків. 2019 року було виявлено перевищення значення CCβ за вмістом хлорамфеніколу у пробах 
свинини (0,2 % від загальної кількості проб, досліджуваних на цей показник), метаболітів нітрофура-
нів у пробах м’яса кролів (0,5 % від загальної кількості проб, досліджуваних на ці показники). Крім 
того, встановлено перевищення значень CCβ у пробах яєць за вмістом залишкових кількостей 
амоксициліну – 0,5 %, енрофлоксацину, ципрофлоксацину, норфлоксацину та флюмеквіну – 0,4 %, 
тилозину – 1,3 % від загальної кількості проб, досліджуваних на ці показники. Встановлено, що існує 
необхідність дослідження показників згідно з «Планом державного моніторингу залишків ветеринар-
них препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного 
походження» для державного контролю за виробництвом і використанням антибактеріальних препа-
ратів у господарствах. 

Перспективи подальших досліджень. Майбутні дослідження стосуватимуться вивчення і порів-
няння результатів випробувань вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного 
походження з різних областей України. 
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