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ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ 

ВИЯВЛЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО ВМІСТУ АНТИБІОТИКІВ 

ТЕТРАЦИКЛІНОВОЇ ГРУПИ В ЯЙЦЯХ З АРБІТРАЖНИМ МЕТОДОМ 

РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ З ПОДВІЙНИМ МАС-

СПЕКТРОМЕТРИЧНИМ ДЕТЕКТОРОМ 

 

Дослід проведений у виробничих умовах та спрямований на підтвердження 

чутливості мікробіологічного скринінг-методу виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

групи тетрациклінів в яйцях, отриманих від курей, яким випоювали доксициклін, порівняно із 

арбітражним методом РХ-МС/МС.  

Експериментальним шляхом доведено, що чутливість мікробіологічного скринінг-

методу виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи тетрациклінів в яйцях становить 

≤29,0 мкг/кг, що підтверджено арбітражним методом рідинної хроматографії з подвійним 

мас-спектрометричним детектором (РХ-МС/МС). 

Ключові слова: антибіотики тетрациклінової групи, доксициклін, мікробіологічний 

метод, метод рідинної хроматографії з подвійним мас-спектрометричним детектором, 

скринінг-метод. 

 

Вступ. В останні десятиріччя антибіотики широко використовуються у 

птахівництві з профілактичною та лікувальною метою, а третина їх, які 

застосовуються в Європі, призначені для призначення у ветеринарній медицині [1].  

При вирощуванні птиці антибіотики мають важливе значення для 

профілактики та боротьби з інфекційними хворобами [2, 3].  

Сучасні підходи, що застосовуються для виробництва продукції 

птахівництва, призвели до широко розповсюджених захворювань у всьому 

світі. Наприклад, інтенсивні умови вирощування з великою щільністю в 

пташниках створили ідеальні умови для прояву інфекційних хвороб.  Випадки 

захворювання не тільки почастішали, але й стали важко контрольованими. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627442/#B1-antibiotics-08-00069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627442/#B2-antibiotics-08-00069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627442/#B3-antibiotics-08-00069
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Найпоширенішими хворобами птиці є мікотоксикоз, кокцидіоз, сальмонельоз, 

ентерит, асцит, хвороба Ньюкасла, хвороба Марека, синдром гідроперикарда та 

хвороба Гамборо [4–6]. Доведено, що ці хвороби не тільки впливають 

негативно на вирощування птиці, але й призводять до економічних втрат через 

високу смертність стада [7–9].  

Антибіотики тетрациклінової групи використовуються для лікування 

бронхопневмонії, дизентерії, гастроентериту, аліментарної токсичної диспепсії, 

сепсису, інфекційних хвороб сечостатевих шляхів, кокцидіозу, пулорозу, 

пастерельозу та інших захворювань. 

Антимікробна бактеріостатична дія доксицикліну спрямована на 

грампозитивні та грамнегативні бактерії (Pasteurella spp., E. coli, 

Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Clostridium spp., 

Mycoplasma spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Bordetella bronchseptica, 

Brochyspira hyodysenteriae), що діє на рибосоми бактеріальної клітини та 

гальмує процес синтезу білка в них [10].  

Неправильне використання та застосування антибіотиків тетрациклінової 

групи в птахівництві, призводить до накопичення їх залишків у продукції 

птахівництва та розладів травлення, створює ризик появи негативного впливу 

на мікрофлору кишківника в людей, що в подальшому призводить появи в них 

токсичних алергічних явищ, а також до зниження імунітету [11–15].  

Тому залишковий вміст антибіотиків тетрациклінової групи у яйцях 

розглядається як небезпека для здоров’я населення України. 

Контроль залишкового вмісту антибіотиків тетрациклінової групи, 

зокрема доксицикліну, в яйцях в Україні регламентується наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 23.19.2019 р. №2646 «Про затвердження 

показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків 

діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного 

походження»» [16–17], який гармонізований з європейськими нормативними 

документами, такими як Регламент Комісії (ЄС) №37/2010, директивою Ради 

№96/23/СЕС, рішенням Комісії 2002/657/ЕС та Кодексом Аліментаріусом. 

На сьогоднішній день більшість державних лабораторій Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів (Держпродспоживслужба) для визначення залишкової кількості 

антибіотиків групи тетрацикліну використовують стару радянську методику 

дослідження «МУ №3049–84. Методические указания по определению 

остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства». Проте цією 

методикою можна визначити лише один антибіотик цієї групи – тетрациклін у 

кількості 0,01 ОД/г [18]. До того ж ця методика є досить трудомісткою, час на 

пробопідготовку складає 150 хв [19]. Ця методика не може забезпечити 
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виконання досліджень щодо цих критеріїв на вимогу сучасного національного 

законодавства. 

Згідно з новою скринінг методикою час на пробопідготовку скорочено до  

10 хв. При лабораторній оцінці розробленої методики встановлено, що нею у 

продукції можна виявити залишкові кількості всіх антибіотиків групи 

тетрациклінів [20]. 

Сучасний арбітражний (підтверджуючий) метод виявлення антибіотиків 

групи тетрациклінів із використанням рідинного хроматографу з мас-

спектрометричним детектором з двома квадруполями – високочутливий метод, 

проте потребує використання вартісного обладнання та є недоступним для 

лабораторій України [21]. 

Мікробіологічий метод є простим у виконанні, дешевим і таким, що не 

потребує, на відміну від інших, використання вартісного обладнання та дорогих 

розхідних матеріалів [20–21]. 

Тому актуальною проблемою лишається проведення рутинних масових 

досліджень щодо виявлення залишкових кількостей антибіотиків 

тетрациклінової групи простим, доступним для більшості лабораторій методом, 

який би відповідав вимогам, що висуваються до скринінгових методів 

лабораторних досліджень, з метою скорочення кількості зразків, які 

потребують проведення досліджень підтверджуючим методом. 

Метою роботи було порівняти ефективність розробленого 

мікробіологічного методу виявлення залишкового вмісту антибіотиків 

тетрациклінової групи в яйцях з арбітражним методом рідинної хроматографії з 

подвійним мас-спектрометричним детектором з метою впровадження його у 

виробничу практику як скринінгового методу.  

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведено на базі 

лабораторії мікробіологічних досліджень харчових продуктів та кормів 

науково-дослідного бактеріологічного відділу та лабораторії рідинної 

хроматографії науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу Державного 

науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи. 

Антибіотики тетрациклінової групи, а саме доксициклін, найчастіше 

використовують у птахогосподарствах для лікування птахів, тому для наших 

досліджень ми використали саме його. 

Дослідження проводили у виробничих умовах на курях-несучках породи 

Леггорн віком 35 тижнів на піку яйцекладки (90%), масою до 2 кг. Курей 

годували повнораціонним комбікормом, який забезпечував потребу птиці в 

поживних та біологічно активних речовинах. Доксициклін випоювали з водою 

індивідуально кожній птиці. За принципом груп-аналогів курей розділили на 
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контрольну та дослідні групи по 10 голів у кожній. Дослідній групі випоювали 

з водою доксициклін з терапевтичною метою у дозі 100 мг/кг упродовж 7 діб, 

контрольна група курей-несучок утримувалась на основному раціоні за тих же 

умов, але без антибіотиків. Упродовж 21 доби кожен день відбирали по три 

яйця (об’єднаний зразок) з трьох різних місць в курнику (три паралелі) від 

курей-несучок з кожної групи, які досліджували паралельно мікробіологічним 

методом та методом РХ-МС/МС на виявлення залишків доксицикліну. 

Під час роботи з птицею керувалися вимогами Українського 

міжнародного комітету з питань науки і культури при Національній академії 

наук України, вимогами статті 26 Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» [22], а також Європейською конвенцією про захист 

хребетних тварин, яких використовують для експериментальних та наукових 

цілей (Страсбург, 1985) [23], та ухвалою першого Національного Конгресу з 

біоетики (м. Київ, 2001). 

Для дослідження застосовували розроблений мікробіологічний метод, 

принцип якого полягає в здатності антибіотика зі зразка дифундувати в агар, 

тому за його наявності чутлива до цієї групи антибіотиків тест-культура 

Bacillus cereus ATCC 11778 не росте на поживному середовищі, а утворює зони 

інгібування [20]. 

Щодо арбітражного методу виявлення антибіотиків групи тетрациклінів, 

то застосовували рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором з 

двома квадруполями, електроспреєм з позитивною іонізацією та програмним 

забезпеченням для обчислення результатів MasіLynx 4.1 фірми «Waters 

Corporation» модель Xevo (США). Хроматограф був оснащений аналітичною 

колонкою ACQUITY UPLC® BEH C18, 1,7 мкм, 2,1 мм × 100 мм, що дозволило 

встановити точну концентрацію залишків доксицикліну у досліджуваних 

зразках яєць. 

Результати досліджень та їх обговорення. Як відомо, доксициклін часто 

використовують у птахівництві з метою лікування бактеріальних захворювань 

птиці. У разі застосування антибіотика у профілактичній дозі період його 

каренції для яєць складає 15 діб, при застосуванні з терапевтичною метою – 

16 діб (100 мг/кг впродовж 7 діб). Антибіотик виділяється через жовч, послід та 

яйця.  

За результатами досліджень зразків яєць, одержаних від контрольної 

групи курей-несучок упродовж 21 доби від початку досліду, не було виявлено 

залишкового вмісту від доксицикліну як мікробіологічним методом, так і 

методом РХ-МС/МС (табл. 1), що вказувало на відсутність сторонніх домішок 

антибіотиків даної групи у кормах, що задавалися птиці. 
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Таблиця 1 

Результати досліджень за застосування скринінгового мікробіологічного 

методу та методу рідинної хроматографії з мас-спектрометричним 

детектуванням на залишковий вміст доксицикліну 

 

День 

досліду 

Отримані результати досліджень 

РХ-МС/МС, мкг/кг 
Мікробіологічний скринінг-

метод, зони інгібування, мм 

Контрольна 

група 

Дослідна група, паралельні 

об’єднані проби 
Контрольна 

група 

Дослідна група, 

паралельні 

об’єднані проби 

1 2 3 1 2 3 

1 0 450,025 347,473 346,965 0 18,0 18,0 18,0 

2 0 900,368 846,781 734,532 0 19,0 19,0 19,0 

3 0 305,462 251,432 208,681 0 18,0 17,0 17,0 

4 0 426,781 500,391 587,723 0 18,0 18,0 18,0 

5 0 2025,783 1768,292 1624,931 0 23,0 22,0 21,0 

6 0 469,353 578,15 412,092 0 18,0 18,0 17,0 

7 0 1255,205 1167,525 980,746 0 20,0 20,0 19,0 

8 0 202,145 104,559 34,417 0 17,0 16,0 15,0 

9 0 33,350 36,814 18,294 0 17,0 17,0 17,0 

10 0 125,885 129,969 116,299 0 17,0 17,0 17,0 

11 0 186,95 177,955 211,133 0 17,0 16,0 16,0 

12 0 134,826 85,023 113,235 0 17,0 16,0 16,0 

13 0 60,947 65,961 45,597 0 16,0 16,0 16,0 

14 0 ≤29,0 ≤29,0 ≤29,0 0 15,0 15,0 15,0 

15 0 ≤29,0 0 0 0 15,0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Проаналізувавши отримані результати досліджень зразків яєць, 

одержаних від дослідної групи курей (табл. 1), встановлено, що впродовж 

першого тижня залишковий вміст доксицикліну був виявлений 

мікробіологічним методом в усіх зразках, оскільки навколо дисків, просочених 

рідиною зразків, спостерігались чіткі зони інгібування тест-культури Bacillus 

cereus ATCC 11778, діаметр яких коливався від 18,0 мм до 23,0 мм, що повністю 

відповідало встановленим параметрам для оцінки цього методу для 

позитивного результату. Методом РХ-МС/МС також підтверджено залишковий 

вміст доксицикліну в цих же зразках на рівні від 208,681 мкг/кг до 

2025,783 мкг/кг, що свідчило про перевищення максимально допустимих рівнів 

(МДР), встановлених нормативними документами України. 



ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 40, 2022 

 

14 

Встановлено, що випоювання птиці доксицикліну у терапевтичних дозах 

спричинило збільшення залишкового вмісту цього антибіотику в яйцях на 2, 4, 

5 та 7 добу його застосування, пік залишкового вмісту доксицикліну відмічали 

на 5 добу. Після чого відбулося поступове зниження залишкового вмісту 

доксицикліну в яйцях, а повна відсутність залишків цього антибіотика була 

відмічена на 16 добу з моменту початку досліду.  

Однак після того, як припинили випоювати доксициклін, на 8 день 

досліду концентрація його залишкового вмісту почала поступово зменшуватися 

до 34,417–202,145 мкг/кг, про що свідчать результати дослідження яєць 

методом РХ-МС/МС (табл. 1). Дослідження, які проведені мікробіологічним 

методом, демонстрували все ще позитивний результат щодо наявності 

залишкового вмісту доксицикліну в усіх досліджуваних зразках яєць. 

Різке зменшення концентрації антибіотиків на 8–9 добу після припинення 

застосування антибіотика птиці із різким зростанням його залишків на  

10–12 добу пов’язано із особливостями обміну речовин та динамікою 

доксицикліна в організмі курей [14–15]. 

Слід відмітити, що на 12 добу досліду залишковий вміст доксицикліну 

становив 85,023–134,826 мкг/кг, що відповідає ½ МДР, встановленого 

нормативно-правовими актами, проте тест-культура Bacillus cereus ATCC 11778 

все ще проявляла чутливість до залишків доксицикліну, наявних у дослідних 

зразках, оскільки навколо всіх луночок із дисками, просоченими рідиною 

зразка, спостерігались чіткі зони інгібування, діаметр яких становив  

16,0−17,0 мм. 

На 14 добу досліду концентрація залишкового вмісту доксицикліну в 

яйцях дослідної птиці знизилась до 21,97±3,86 (≤29,0) мкг/кг за результатом, 

одержаним методом РХ-МС/МС, і була нижчою за межу детектування, 

встановлену для цього методу, але ця концентрація антибіотику все ще 

уловлювалася мікробіологічним методом, так як тест-культура все ще давала 

чіткі зони інгібування на рівні 15,0 мм, що відповідало нижчій межі параметру 

оцінки методу, за якою зразки вважалися позитивними.  

На 15 добу досліду залишковий вміст доксицикліну було виявлено двома 

методами лише в одному зразку яєць. Концентрація залишкового вмісту 

доксицикліну за даними методу РХ-МС/МС становила 25,433 мкг/кг.  

Висновки і перспективи подальших досліджень: 

1. У виробничих умовах доведено, що чутливість мікробіологічного 

скринінг методу щодо виявлення залишкового вмісту антибіотиків групи 

тетрациклінів, зокрема доксицикліну, становить 50 мкг/кг. 

2. Підтверджено 100% узгодженість між результатами досліджень, 

отриманими за використання мікробіологічного методу виявлення залишкового 
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вмісту антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та арбітражним методом 

РХ-МС/МС.  

3. Доведено, що розроблений мікробіологічний метод виявлення 

залишкового вмісту антибіотиків групи тетрацикліну на рівні ½ встановлених 

нормативно-правовими актами МДР відповідає вимогам, які висуваються до 

скринінгових методів та може використовуватися при проведенні рутинних  

досліджень для цілей державного контролю. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ АНТИБИОТИКОВ 

ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ ГРУППЫ В ЯЙЦАХ С АРБИТРАЖНЫМ МЕТОДОМ 

ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С ДВОЙНЫМ МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ / Азыркина И.М., Гаркавенко Т.А., 

Доброжан Ю.В., Киевская А.В. 

 

Опыт проведен в производственных условиях и направлен на подтверждение 

чувствительности микробиологической скрининг методики выявления остаточного 

содержания антибиотиков группы тетрациклинов в яйцах, полученных от кур, которым 

выпаивали доксициклин, по сравнению с арбитражным методом ЖХ-МС/МС.  

Экспериментальным путем доказано, что чувствительность микробиологического 

скриннинг-метода определения остаточного содержания антибиотиков группы 

тетрациклинов в яйцах составляет ≤29,0 мкг/кг, что подтверждено арбитражным 

методом жидкостной хроматографии с двойным масс-спектрометрическим детектором 

(ЖХ-МС/МС).  

Ключевые слова: антибиотики тетрациклиновой группы, доксициклин, 

микробиологический метод, метод жидкостной хроматографии с масс-

спектрометрическим детектированием, скрининг-метод. 

 

COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF THE MICROBIOLOGICAL METHOD 

FOR DETERMINING THE RESIDUAL CONTENT OF ANTIBIOTICS OF THE 

TETRACYCLINE GROUP IN EGGS WITH THE ARBITRATE METHOD OF LIQUID 

CHROMATOGRAPHY WITH A DUAL MASS-SPECTROMETRIC DETECTOR / 

Azyrkina I.M., Garkavenko T.A., Dobrozhan Yu.V., Kyivska G.V. 

 

Introduction. In recent decades, antibiotics have been widely used in poultry for preventive 

and curative purposes, and a third of them used in Europe are intended for veterinary use. For 

poultry farming, antibiotics are important for the prevention and control of infectious diseases. 

Antibiotics of the tetracycline group are used to treat bronchopneumonia, dysentery, 

gastroenteritis, alimentary toxic dyspepsia, sepsis, urinary tract infections, coccidiosis, pulorosis, 

pasteurellosis and other diseases. Improper use of tetracycline antibiotics in poultry, leads to the 

accumulation of its residues in poultry products causing digestive disorders, creates a risk of 

adverse effects on the intestinal microflora in humans, which further leads to toxic allergic 

reactions and reduced immunity. 

Therefore, the residual content of tetracycline antibiotics in eggs is considered a danger to 

the health of the population of Ukraine. 

The goal of the work was to compare the effectiveness of the developed microbiological 

method for detecting the residual content of tetracycline antibiotics in eggs with the arbitration 

method of liquid chromatography with a double mass spectrometric detector. 

Materials and methods. The study was performed in production conditions on Leghorn 

laying hens aged 35 weeks at the peak of egg laying (90%), weighing up to 2 kg. The chickens were 

fed with complete feed. Doxycycline was administrated with water individually to each bird. 

According to the principle of analogue groups, chickens were divided into control and experimental 

groups of 10 heads each. The experimental group was fed doxycycline with water for therapeutic 
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purposes at a dose of 100 mg / kg for 7 days, the control group of laying hens was kept on the main 

diet under the same conditions, but without antibiotics. For 21 days, three eggs (pooled sample) 

were collected daily from three different locations in the henhouse (three parallels) from laying 

hens from each group, which were tested in parallel by microbiological and LC-MS / MS for 

doxycycline residues. 

For the study, the developed microbiological method was used, the principle of which is the 

ability of an antibiotic from a sample to diffuse into agar, therefore, if it is present, the Bacillus 

cereus ATCC 11778 test culture sensitive to this group of antibiotics does not grow on a nutrient 

medium, but forms zones of inhibition. As for the arbitration method for the detection of antibiotics 

a liquid chromatograph with a two-quadrupole mass spectrometric detector, positive ionization 

electrospray, and Xevo Waters Corporation's MasiLynx 4.1 software was used. The chromatograph 

was equipped with an ACQUITY UPLC® BEH C18 analytical column, 1.7 μm, 2.1 mm x 100 mm, 

which allowed to determine the exact concentration of doxycycline residues in the tested egg 

samples. 

Results of research and discussion. After analyzing the results of studies of egg samples 

obtained from the experimental group of hens, it was found that during the first week the residual 

content of doxycycline was detected by the microbiological method in all egg samples (yolks), since 

clear zones of inhibition of test cultures of Bacillus cereus ATCC 11778 were observed around the 

disks soaked in the liquid of the samples, which diameter ranged from 18.0 to 23.0 mm, which fully 

complied with the established parameters for evaluating this method for a positive result. The LC-

MS/MS method also confirmed the residual content of doxycycline in the same samples at a level of 

208.681 µg/kg to 2025.783 µg/kg, which indicated that the maximum allowable levels (MAL) 

established by the regulatory documents of Ukraine were exceeded. 

The lowest level of doxycycline residues by LC-MS/MS was detected on the 13th day of the 

experiment (45.597 μg/kg), results below the detection limit of the method (≤29.0 μg/kg) were 

obtained on the 14th day of the experiment, however, Bacillus cereus ATCC 11778  still gave clear 

zones of growth inhibition with a diameter of 15.0 mm, which indicated the presence in the studied 

egg samples of the residual content of antibiotics of the tetracycline group. 

Conclusion and prospects further research: 

1. 100% agreement was confirmed between the results of studies obtained using the 

microbiological method for detecting the residual content of tetracycline antibiotics in eggs (yolks) 

and the LC-MS/MS arbitration method. 

2. It has been proven that the developed microbiological method for detecting the residual 

content of antibiotics of the tetracycline group at the level of ½ of the MAL established by 

regulatory legal acts meets the requirements for screening methods and can be used for the 

purposes of state control. 

Keywords: antibiotics of the tetracycline group, doxycycline, microbiological method, liquid 

chromatography method with a double mass spectrometric detector, screening method. 
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