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У кількох дослідах вивчили вміст залишкової кількості цефтіофуру в органах і молоці після кур-

сового застосування нового препарату цефтіоклин. Його вводили 1 раз на день протягом 5 діб 
телятам підшкірно в дозі 1 мг цефтіофуру на 1 кг маси тіла. Максимальну кількість цефтіофуру 
виявили в печінці телят на 2-гу добу. Після застосування цефтіофуру дійним коровам підшкірно в 
дозі 1 мг на 1 кг маси тіла 1 раз на день протягом 3 діб, препарату в молоці не було виявлено. Всі 
отримані значення задовольняють вимогам про затвердження Державних санітарних норм та 
правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» 
від 9 січня 2013 р. за № 88/22620 за залишковим вмістом цефтіофуру на 2-гу добу після закінчення 
курсу. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. У ветеринарній практиці широко викори-
стовують антибіотики для лікування тварин при 
інфекціях бактеріальної етіології. Крім ефектив-
ності лікарських засобів ветеринарні лікарі акцен-
тують увагу на даних про можливі терміни вико-
ристання тваринної продукції після застосування 
цих препаратів. Залишковий вміст лікарських 
речовин регламентує документ про затвердження 
Державних санітарних норм та правил «Медичні 
вимоги до якості та безпечності харчових про-
дуктів та продовольчої сировини» від 9 січня 
2013 р. за № 88/22620 [4]. Терміни використання 
продукції тваринництва визначаються виробни-
ками в ході досліджень і наводяться в інструкціях 
на конкретні препарати. Ми вивчали термін ко-

ренції цефтіоклину з організму тварин. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В 

Україні зареєстровано декілька ветеринарних 
препаратів цефтіофуру. Один із них у вигляді 
суспензій для ін'єкцій при лікуванні свиней та 
великої рогатої худоби. Однак, терміни виведен-
ня із організму тварин для цих препаратів різні. 

Як видно з таблиці 1, продукти забою вели-
кої рогатої худоби можна використовувати в їжу 
через 2-8 діб після завершення курсу антибіоти-
котерапії. Для продуктів забою свиней даний по-
казник коливається в широких межах-від 2 до 71 
доби. Такі відмінності обумовлені складом препа-
ратів - деякі допоміжні речовини прискорюють 
вивільнення цефтіофуру з внутрішньом'язово-
го/підшкірного депо, інші, навпаки, уповільнюють. 

Таблиця 1. 
Строки використання тваринницької продукції  

після лікування препаратами на основі цефтіофуру різних виробників 
Препарат Виробник Кількість цеф-

тіофуру, % 
Період очікування, діб Посилання М’ясо ВРХ Молоко коров’яче М’ясо свиней 

Наксел Пфайзер (США) 10 - - 71 [5] 
Ексінел RTU Пфайзер (США) 5 8 0 5 [2] 
Тіеркал Інвеса (Іспанія) 5 8 0 5 [5] 
Іноксел RTU Ветанко (Аргентина) 5 8 0 5 [1] 
Ефікур Хіпра (Іспанія) 5 2 0 2 [3] 

 

В організмі тварин цефтіофур швидко мета-
болізується із втратою залишку фуроєвої кисло-
ти, переходячи в активний метаболіт десфурол 
цефтіофур [6]. Останній окислюється, внаслідок 
чого виникають дисульфідні зв'язки з цистеїнами, 
глутатіонами, SH - групами білків і пептидів, та-
кож можуть утворюватися його димери. 

Внаслідок унікальної лікарської композиції 
цефтіоклин 10%-ва суспензія для ін'єкцій не має 
аналога. При його створенні розробник (НВФ 
"Бровафарма") зробив акцент на прискорення 
вивільнення цефтіофура з депо. Цей препарат 
рекомендовано використовувати при респіратор-
них бактеріальних інфекціях, некробактеріозі, 
гострому ендометриті. 

Препарат рекомендовано застосовувати ве-
ликій рогатій худобі підшкірно в дозі 1 мл/100 кг 

маси тіла (еквівалентно 100 мг цефтіофуру ) 1 
раз на добу при респіраторних бактеріальних 
інфекціях (Pasteurella haemolytica, Pasteurella 
multocida, Haemophilus somnus ) протягом 3-5 діб 
поспіль, некробактеріозі, викликаному Fusobacte-
rium necroforum і Porphiromonas assacharolytica 
(Bacteroides melaninogenicus), - 3 доби; гострому 
ендометриті - 5 діб. 

Свиням його призначають при захворюван-
нях органів дихання, обумовлених Pasteurella 
haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus 
pleuropneumoniae и Streptococcus suis, Salmonella 
cholerasuis, Streptococcus suis внутрішньом'язово 
в дозі 1 мл на 32 кг маси тіла (еквівалентно 99,2 
мг цефтіофуру) 1 раз в день 3 доби поспіль. 

Постановка завдання. Мета роботи - 
визначити швидкість виведення вмісту це-
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фтіоклину з молоком і м’ясом після курсового 
застосування тваринам препарату цефтіофуру 
гідрохлорид 10% - ої суспензії для ін'єкцій. 

Виклад основних матеріалів. Матеріали і 
методи. На першому етапі досліджень препарат 
у дозі 1 мл (3 мг цефтіофур гідрохлориду на 1 кг 
маси тіла) вводили поросятам масою тіла 12-17 
кг глибоко внутрішньом'язово у стегнову частину 
лівої задньої кінцівки 1 раз на день протягом 5 
діб. Одному (контрольному) поросяті цефтіоклин 
не застосовували. Через 2, 5 і 8 діб після завер-
шальної ін'єкції проводили забій тварин і відбір 
проб м'язової тканини з місця ін'єкції та віддале-
ної ділянки тіла (правої задньої кінцівки), печінки, 
нирок, шкіри і жиру (пули з різних місць). Маса 
зразків становила 5-20 г. 

На другому етапі цефтіоклин вводили 5 те-
лятам масою тіла 50 кг підшкірно в ділянці се-
редньої третини шиї в дозі 1 мл препарату на 50 
кг маси тіла (1 мг цефтіофур гідрохлориду на 1 кг 
маси тіла) 1 раз на день 5 діб поспіль. Через 2, 5 і 
8 діб проводили забій тварин і відбирали у них 
матеріал (за винятком жиру), як і в досліді на 
поросятах. 

Чотирьом лактуючим коровам цефтіоклин 
ін'єктували підшкірно (в ділянці середньої трети-
ни шиї) в дозі 0,1 мл/ 10 кг маси тіла 1 раз в день 
3 доби поспіль. Зразки молока відбирали щодня з 
кожної дійки в період введення препарату і протя-
гом 2 діб після закінчення курсу. Молоко здоюва-
ли в окрему стерильну тару, з якої потім відбира-

ли зразок обсягом 10 мл.  
Вміст цефтіофур гідрохлориду в органах і 

молоці визначали методом високоефективної 
рідинної хроматографії (ВЕЖХ). Для цього в го-
могенізовані зразки додавали сильний відновник 
дисульфідних зв'язків дитеотриетол, переводячи 
всі метаболіти цефтіофур гідрохлориду в одну 
форму. Впливом йодацетаміду з відновленого 
цефтіофур гідрохлориду отримували стабільне 
з'єднання десфуроіл цефтіофурацетамид. Його 
очищували твердофазним екстрагуванням і ви-
являли за допомогою ВЕЖХ [6]. Цим методом 
можна виявити залишки цефтіофуру гідрохлорид 
в органах і молоці в межах 0,02 - 0, 04 мкг/г. 

Результати досліджень. На другу добу 
після завершальної ін'єкції препарату вміст це-
фтіофур гідрохлориду у всіх тестованих зразках 
від поросят і телят не перевищував максимально 
допустимих значень (табл.2). Концентрація цього 
метаболіту в м'язовій тканині в місці введення 
була в 5-10 раз вища, ніж в інших частинах тіла, 
але при цьому залишалася в межах, регламенто-
ваних Державними санітарними нормами та пра-
вилами «Медичні вимоги до якості та безпечності 
харчових продуктів та продовольчої сировини» 
від 9 січня 2013 р. за № 88/22620. Згідно з вимо-
гами Державних санітарних норм та правил сума 
всіх залишків, що містять структуру, предствале-
ну як цефтіофур гідрохлорид, становить не біль-
ше 1,0; 2,0 і 0,1 мкг/г для проб м'яса, печінки, 
нирок, жиру і молока відповідно. 

Таблиця 2. 
Залишковий вміст цефтіофур гідрохлориду в органах поросят, телят і молоці корів мкг/г 

Термін після 
введення препарату, 

доба 
Печінка Нирки Шкіра+жир 

М’язова тканина 
у віддаленні від 
місця ін'єкцій у місці введення 

Поросята 
2 1,300±0,622 0,520±0,057 0,080±0,028 0,060 0,775±0,205 
5 0,605±0,049 0,185±0,150 не виявлявся 0,025±0,015 0,270±0,257 
9 0,165±0,110 0,220±0,042 не виявлявся 0,020±0,018 0,060±0,014 

Телята (жир не досліджували) 
2 1,450±0,184 0,675±0,403 0,105±0,078 0,135±0,035 0,720±0,173 
5 0,490±0,400 0,400±0,180 не виявлявся не виявлявся 0,280±0,028 
8 не виявлявся 0,250 не виявлявся не виявлявся 0,090 

Молоко корів 
У молоці корів протягом експерименту і наступних 2-ох діб цефтіоклин не виявлявся. 

 

Висновки. 1. Після курсу введення препарту 
цефтіоклин найбільшу концентрацію цефтіофуру 
гідрохлорид реєстрували на 2-у добу в печінці 
телят і поросят (1,450±0,184 мкг/г та 1,300±0,622 
мкг/г) відповідно. В нирках і об'єднаній пробі шкі-
ри і жиру (для телят тільки шкіри) залишковий 
вміст антибіотику у телят і поросят був нижчий і 
становив 0,675±0,403 мкг/г і 0,105±0,078 мкг/г  і 
0,520±0,057 і 0,080±0,028 мкг/г відповідно.  

2. Концентрація цефтіоклину в м'язовій тка-
нині поросят з місця ін'єкцій в 5-10 разів 
(0,775±0,205 мкг/г) перевищувала таку в окремих 
ділянках тіла, але була не вище норми, затвер-

дженої Державними санітарними нормами та 
правилами «Медичні вимоги до якості та безпеч-
ності харчових продуктів та продовольчої сиро-
вини» від 9 січня 2013 р. за № 88/22620.  

3. Продукти забою свиней та великої рогатої 
худоби, яких лікували цефтіоклином, можна ви-
користовувати вже через 2 дні після завершення 
курсу лікування. 

4. У молоці корів протягом експерименту і 
наступних 2-ох діб після завершеня курсу ліку-
вання цефтіоклин не виявляли, що дозволяє не 
обмежувати термін використання молока. 
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Левченко А. Г. ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦЕФТИОФУРА ГИДРОХЛОРИД ПОСЛЕ ВВЕДЕ-

НИЯ ПРЕПАРАТА ЦЕФТИОКЛИН 
В нескольких опытах изучили содержание остаточного количества цефтиофура в органах и 

молоке после курсового применения нового препарата цефтиоклин. Его вводили 1 раз в день в 
течение 5 суток телятам подкожно в дозе 1 мг цефтиофура на 1 кг массы тела. Максимальное 
количество цефтиофура обнаружили в печени телят на 2-е сутки. После применения цефтиофу-
ра дойным коровам подкожно в дозе 1 мг на 1 кг массы тела 1 раз в день в течение 3 суток, препа-
рата в молоке не был обнаружен. Все полученные значения удовлетворяют требованиям Об 
утверждении Государственных санитарных норм и правил «Медицинские требования к качеству и 
безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья» по остаточному содержанию 
цефтиофура на 2-е сутки после окончания курса. 

Ключевые слова: корова, молоко, остаточное содержание, продукты убоя, телята, це-
фтиофур. 

 
Levchenko A.G. THE RESIDUAL CONTENT OF CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE AFTER INTRO-

DUCTION OF THE DRUG CEFTIOKLIN 
A series of studies of ceftiofur residues in organs and milk, after a course of new drug Ceftioklin-

wascarried out.The drug is administered on calves at a dose of 1 mg ceftiofur SC per 1 kg per day for 5 
days. The maximum concentration of ceftiofur from all organs were determined in the liver of calves on the 
second day. After treatment for dairy cows at a dose of 1 mg ceftiofur SC per 1 kg per day for 3 days, ceftio-
fur in milk mas not detected. All values satisfy On approval of the State sanitary norms and rules "Medical 
requirements for quality and safety of food products and food raw materials" the residual content of ceftiofur 
on the second day after the drug course. 

Key words: cows, milk, residual quantity, slaughter products, calves, ceftiofur. 
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ЕПІЗООТИЧНА СИТУАЦІЯ ЩОДО ЕЗОФАГОСТОМОЗУ СВИНЕЙ 
В ГОСПОДАРСТВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Ю. Б. Манойло, аспірант, Полтавська державна аграрна академія 
 
Наведено епізоотологічні дані щодо паразитозів свиней, які найчастіше реєструвалися на те-

риторії Полтавської області за 2003-2013 роки згідно статистичних даних Головного управління 
ветеринарної медицини. Встановлено, що упродовж 2006-2013 років кількість свинопоголів’я на 
території Полтавської області зросла на 59,4 %  (з 127 тис. до 313 тис. голів). Разом з тим, ваго-
ма частка з інвазій (аскароз, еймеріоз та ізоспороз, езофагостомоз) свиней припадає на езофагос-
томоз (екстенсивність інвазії становила від 3,2 % до 12,9 %). 

Ключові слова: епізоотична ситуація, свині, езофагостомоз, паразитози, екстенсивність ін-
вазії. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок з важливими науковими 
завданнями. Світова практика свідчить, що 
створення м'ясного балансу в країні неможливе 

без інтенсивного розвитку свинарства. Серед 
причин, що стримують розвиток галузі – парази-
тарні хвороби, які завдають значних економічних 
збитків. Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній 
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