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Нині значну роль у вирішенні проблеми забезпечення населення продуктами 

тваринного походження займає галузь рибництва [1]. Суттєвим чинником, який 
стримує розвиток рибництва є інфекційні захворювання, для лікування та 
профілактики, яких використовують антибактеріальні препарати (антибіотики, 
сульфаніламіди, нітрофурани, дезінфектанти, тощо) [2, 3]. Значне і необмежене 
застосування антибактеріальних препаратів, призводить до накопичення їх у водному 
середовищі, тканинах риби, і відповідно в рибних продуктах [4, 5]. Так, дослідники [5, 
6] виявляли антибактеріальні препарати різних груп у рибі в Україні, Китаї, Хорватії, 
Австралії. У дослідженнях проведених в [5] виявляли залишки антибактеріальних 
препаратів нітрофураного ряду, сульфаніламіди, антибіотики у рибі в різних регіонах 
України. При цьому тільки біля 40 % зразків сировини містили залишкові кількості 
сульфаніламідних препаратів в межах 50 – 70 % ГДК. Використання великої кількості 
антибіотиків може призвести до появи антибіотикорезистентних бактерій у водному 
середовищі аквакультури, збільшенні резистентності до антибіотиків у риб'ячих 
патогеннів, а також передачі детермінант резистентності патогенам людини [7, 8]   

Ринок морської риби в Україні представлений, в основному імпортною, яка 
поступає до нас в замороженому вигляді за температури – 12…– 18 °С. У той же час 
згідно «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та 
забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного 
походження», визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів 
передбачено у рибі власного виробництва згідно Регламенту ЄС 37/2010 «Про 
фармакологічно активні речовини та їх класифікація відносно максимальних 
допустимих кількостей в харчових продуктах тваринного походження». Заморожена 
риба, яка  імпортується в Україну не досліджується на наявність залишкових кількостей 
антибактеріальних субстанцій. 

Отже,  проблема залишкових кількостей антибактеріальних препаратів у 
сировині та харчових продуктах є актуальною не тільки в Україні, але і в цілому світі. 

Метою роботи було провести моніторингові дослідження замороженої риби на 
вміст залишків антибактеріальних субстанцій.  

Встановлено, що у торговельній мережі реалізується заморожена риба, яка у 
10,5±0,3 % містила залишки антибактеріальних субстанції. Найчастіше у імпортованій 
в Україну замороженій рибі виявляли протимікробні препарати із групи антибіотиків 
аміноглікозидів I-II покоління (апраміцин, канаміцин, гентаміцин, спектиноміцин, 
паромоміцин, дигідрострептоміцин) – 46,4±0,7 % випадків та надлидиксову кислоту в 
19,0±0,2 %. В 11 % випадків у замороженій рибі виявляли залишки сульфамідних 
протимікробних препаратів – сульфафеназол. Антибіотики пеніцилінового ряду: 
пеніцилін, амоксицилін і нафцилін, незважаючи на наявність протимікробної дії 
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переважно щодо грампозитивної мікрофлори, виявлялися у сумарній кількості 11,1±0,2 
% випадків. У найменшій кількості проб замороженої риби виявляли  антибіотик 
тетрациклінової групи – тетрациклін в 1,6±0,1 % випадків.   

У найбільшій кількості виявляли антибактеріальні субстанції від 11,2±0,2 до 
14,4±0,2 % у видів риби аргентина та камбала. У таких пелагічних видів риби, як 
лакерда, скумбрія, мойва і макрель виявляли антибіотичні препарати в однаковій 
кількості, приблизно в 10 % випадків досліджених проб. Практично 8 % проб такої 
замороженої риби, як салака і сайра містили антибактеріальні субстанції. Також 
порівну по 6,3±0,2 % досліджених проб, виявляли ветеринарні препарати, у таких 
океанічних риб, як оселедець і червоноока. У найменшій кількості до 5 % виявляли 
антимікробні субстанції у таких морських риб, як дорадо і горбуша.  

Виявлено наявність антибактеріальних субстанцій у досліджених пробах риби, 
визначення, яких не передбачено Регламентом ЄС № 37/2010. Отже, виникла 
необхідність передбачити у «Плані державного моніторингу залишкових кількостей 
ветеринарних препаратів, забруднювачів та токсикантів у продуктах тваринного 
походження» дослідження з визначення залишкових кількостей антибактеріальних 
субстанцій і антибіотиків для підвищення безпечності риби імпортованої в Україну.  
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