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Апстракт
Млекото е биолошка течност со доста сложен состав, жолто бела боја и
карактеристичен вкус и мирис која го лачи млечната жлезда на женките кај
цицачите, определено време по пораѓањето. Општо познато е дека млекото е
намирница која се консумира секојдневно и во поголем процент од
останатите млечни производи и тоа во сите старосни групи, вклучувајќи ги и
бебињата и децата и притоа тоа треба да се земе предвид квалитетот и
безбедноста на истото. Како резултат на тоа, целта на нашето истражување
беше да се утврди присуството на бета-лактамската група на антибиотици во
сурово кравјо млекото кои се користат при терапии за бактериски инфекции
кај добитокот, особено за третман на маститис. Од добиените резултати може
да се забележи дека во млекото не е детектирано присуство на истите  односно
се почитува каренцата на секој ветеринарен лек кој се употребува на фармата
како следење на добрите ветеринарски пракси.

Клучни зборови: сурово кравјо млеко, резидуи, бета (β) лактамски
антибиотици, Beta star screening kit.

Вовед
Антибиотиците се примарни алатки за лекување на заразните болести кои ги
предизвикуваат бактериите. Во 1940-тите, воведувањето на антибиотици го
забрзува развојот на медицината односно ги спаси животите на милиони луѓе,
а подоцна и на животните. За жал, набрзо по воведувањето на секој нов вид на
антибиотик, бактериите се развиваа и станаа способни да го издржат ефектот
и присуството на антибиотик кој претходно ги убивал и истите продолжуваат
да се размножуваат односно стануваат отпорни. Денес, отпорноста на
одредени антибиотици како својство на бактериите е значаен и растечки
проблем за јавното здравство на меѓународно ниво (Светска Здравствена
Организација, 2011).
Во најважната група на антибиотици (бета – лактамски), основниот
антибиотичен ефект го има бета – лактамскиот прстен. Оваа основна молекула
на бета – лактам може да се модифицра со замена и супституција со различни
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радикали, со што се намалуваат негативните својства – како што е
чувствителноста на хидролитичките ензими – бета-лактамази и се зголемува
отпорноста  кон  кисела реакција и  овозможува орална администрацијна на
овие лекови (Laloshevich, 2011).
Бета-лактамската група на антибиотци (пеницилин, ампицилин, амоксицилин,
клоксацин и цепапирин) е причината за околу 95% од вкупните контаминации
на млекото како резултат на примена на антибиотиците (Movassag and Karami,
2011).
Во изминатите неколку години е забележан зголемен притисок врз
производителите на млеко со цел да го зголемат нивното производство, а тоа
кај животните резултира со зголемен број на инфекции (најчесто маститис)
односно зголемена употреба на антибиотици за спречување на инфекциите
(Danziger and Neuhauser, 2011).
Па, за да се справат со опасноста од резидуи од бета-лактамските антибиотици
во хранта од животинско потекло (млеко, месо и нивни производи), голем број
на меѓународни организации како што се Кодекс Алиментариус, Европска
економска заедница, Светска Здравствена Организација и Организација за
храна и земјоделство предложиле максимални нивоа на резидуи во храната од
животинско потекло, врз основа на редовни програми за следење, контрола и
надзор со цел минимизирање по здравјето на луѓето. Воспоставувањето на
регулаторни стандарди и добри практики (хигиенска и производствена) го
намалуваат  ризикот  од резидуи  од антибиотици во  суровото  кравјо  млеко
(Priyanka et аl., 2007).

Табела 1.  MRL примери за млеко во Европа и Кодекс Алиментариус
(Movassag and Karami, 2011)

Фамилија Молекули МRL EU MRL CODEX Толерантност
Betastarkit

Бета
лактамски

антибиотици

ПеницилинG 4 4 5
Ампицилин 4 - 10

Амоксицилин 4 - 10
Клоксацилин 30 - 10
Цефапирин 60 - 10

Доколку е неопходно користење на антимикробни средства (вклучувајќи ги и
бета – лактамските антибиотици): тоа мора да биде врз основа на точна
ветеринарна дијагноза, треба да се избегнува рутинска профилакса и лечење
на цело стадо, примарниот избор да бидат антимикробни средства со тесен
спектар и антимикробните средства треба да   се употребуваат според
упатствата дадени од производот (Агенција за храна и ветеринарство, 2018).

Материјали и методи
Предмет на анализа на ова истражување беа шест примероци на пресно
измолзено кравјо млеко, земени индивидуално од секоја крава, од фарми во
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Пелагонискиот регион, од крави третирани со бета лактамски антибиотици.
Пет  од примероците на млеко беа земени од здрави крави по зваршената
каренца, додека шестиот примерок беше земен во текот на каренцата на бета
лактамските антибиотици.
Од секој примерок на млеко анализите беа работени во дупликати т.е.
примероците од млеко што даваа иницијално позитивен резултат веднаш
повторно се тестираа во дупликат заедно со позитивна и негативна контрола
(Трајковска, 2017). Резултатите се сметаа за валидни доколку двата дупликати
беа негативни - што укажува на негативен резултат, односно позитивни – што
укажува на позитивен резултат.
Анализите беа работени по најмногу користениот метод за испитување на бета
лактамски антибиотици - Betastarscreeningkit (Neogen USA). Овој тест е
рецепторски тест за брзо откривање на   бета(β)-лактамските антибиотици –
пеницилин, ампицилин, амоксицилин, клоксацилин и цефапирин. Тестот
користи специфичен бета – лактам рецептор поврзан со честички од злато.
Преелиминарантаикубација на рецепторот со млеко кое содржи антибиотици
ќе резултира со интеракција на антибиотиците со рецепторот. Во втората фаза,
растворот се пренесува на имунохроматографски медиум. Првата линија на
овој медиум ќе ги фати сите рецептори кои немаат интеракција со некој
антибиотик за време на првата инкубација, додека втората линија на
имунохроматографскиот медиум служи како контролна
(OMa/ProductInformation/Betastar® /Sep 2009 v2/1:3).

Резултати и дискусија
Во текот на анализирањето на примероците, петте примероци кои беа земени
од здрави молзни крави покажаа негативна проба, додека примерокот со број
6 земен во текот на каренацта на бета лактамските антибиотици   покажа
позитивна проба (тебела 2).

Табела 2. Приказ на добиените резултати од истражувањето
Број на

примерок Добиени резултати Начин на земање на примерокот
на млеко

1 Негативен (-) После завршување на каренцата
2 Негативен (-) После завршување на каренцата
3 Негативен (-) После завршување на каренцата
4 Негативен (-) После завршување на каренцата
5 Негативен (-) После завршување на каренцата
6 Позитивен (+) Во текот на каренцата

Примероците (од број 1 до број 5) кои покажаа негативна (-) проба и
потврдуваат   дека фармерите   континуирано   и следствено ја почитуваат
добрата ветеринарска пракса како и анализирање на присуството на
антибиотици во суровото млеко.
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Примерокот (број 6) покажа позитивна проба и со цел да се добие потополна
сигурност за позитивниот (+) резултат, постапката со тој примерок ја
повторивме уште еднаш. При второто тестирање добивме повторно
позитивен  резултат со што се потврди присуството на антибиотик во млекото.
Ова беше и очекувано, бидејќи каренцата на ветеринарниот лек не беше
помината. Согласно со добиениот резултат во ова млеко се наоѓаат остатоци
од бета-лактамски антибиотици односно кај животното период на каренца не е
завршен и истото млеко не смее да се користи во понатамошно производство
(прехранбена индустрија) бидејќи е штетно   по здравјето   на луѓето   и
предизвикува проблеми во млечната индустрија (Movassag and Karami, 2011).
Присуството на антимикробни остатоци во храната може да предизвика
опасност по здравјето кај потрошувачите, како што се алергиските реакции кај
чувствителните лица. Антибактериските остатоци предизвикуваат широк
спектар на здравствени ефекти како алергија (најчесто пеницилини), аплазија
на коскената срцевина, ототоксичност и др. Главната загриженост во однос на
изложеноста на антимикробни остатоци во исхраната (млекото) се должи на
појавата на соеви на патогени отпорни на антибиотици, комплицирајќи го
третманот за човечки и болести кај животните.
Не-рестрикривното користење на антимикробни средства при одгледувањето
на животните може да доведе до сериозни здравствени поради следователните
канцерогени ефекти кои се однесуваат на присуството на остатоци од бета
лактамски антибиотици во суровините за понатамошно производство (Asredie
and  Engdaw, 2015)
Покрај опасностите по здравјето, антимикробните остатоци во млекото, исто
така, се поврзани со голем технолошки проблем во млечната индустрија. Тоа е
затоа што, дури и преостанатите количини на антимикробни лекови во
млекото се одговорни за мешање со активноста на почетната (стартер)
култура што го нарушува процесот на производство на млечни производи.
Антибиотичките остатоци, исто така, можат да го попречат тестот за
редукција на метиленско сино, оттаму предизвикувајќи потценување на
микробното оптоварување во млекото. Токму поради тоа првите скрининг
тестови за испитување на резидуи од ветеринарни лекови биле развиени за
детекција на бета-лактамски антибиотици во млекото (Mitchell et al., 1998).
Сите овие проблеми може да резултираат со големи закани за општеството.
Оттука, присуството на остатоци од ветеринарни лекови во храната е клучно
прашање за безбедноста на храната (Priyanka et al., 2007).
Освен присуството на остатоци од антибиотиците, клучен фактор за
безбедноста  на млекото е и  SCC кој е во  корелација со  нив. Па така, во
зависност од годишниот временски период варира и застапеноста на
позитивните резидуи од антибиотици, а во контекст на тоа и ЅСС (cells/ml) во
млекото.
Во принцип, зимските примероци од млеко (32,50%) имале значително
најголема застапеност со остатоци од антибиотици во споредба со млекото од
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летните примероци (25,00%) (P <0,05) (Mahmoudi et at., 2013), бидејќи во тој
период поголема е веројатноста добитокот да заболи од бактериска инфекција.
Во многу региони, SCC се користи за да се дефинираат финансиските
стимулации платени за висококвалитетно млеко, а млекото за испорака што
содржи високи нивоа на соматски клетки може да има значителни финансиски
недостаток (Rodrigues et al., 2004). Многу студии постојано идентификувале
врска помеѓу SCC и нивото на остатоци од антибиотици (Sargeant et al., 1998,
Ruegg and Tabone, 2000, Saville et al., 2000, Van Schaik, 2002). Резултатите од
студијата во Wiskonsin за одредување на односот помеѓу SCC и ризикот од
остатоци од антибиотици во примероците од млеко покажале дека вредноста
на SCC е значително висока за примероците од млеко со позитивен
антибиотски остаток (Ruegg and Tabone, 2000).

Заклучок
Во контекст на горе добиените резултати може да дојдеме до заклучок дека
млеко производителите ги задоволуваат барањата за производство на
квалитетна и   безбедна млечна суровина која може да се користи во
прехранбената индустрија, согласно со Агенцијата за храна и ветеринарство.
Ова истражување покажува дека неминовно е да се направи контрола за
присуство на резидуи од антибиотици во млекото кое ќе се пушти во промет.
Согласно со литературата, квалитетот на млекото за понатамошна обработка
во млечната индустрија е намален бидејќи присуството на антибиотици во
истото ја оневозможува активноста на стартер културите. Исто така и
безбедноста на млекото е намлена бидејќи консумирањето на млекото со
антибиотици го прави човечкиот организам резистентен на антибиотиците кои
се користат при терапија.
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