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Проблема резистентності  
до антибіотиків у молочному 
скотарстві: хто кого?
Сучасне життя важко уявити без 

антибіотиків, але їх надмірне 
та невиправдане застосування 

породжує величезну проблему — 
стійкість бактерій до протимікробних 
препаратів.

Стійкість бактерій до антибіотиків 
є глобальною загрозою. Вона виникає, 
коли мутуючі організми виживають 
після застосування протимікробних 
препаратів. Бактерії стають стійкими 
до антибіотиків, віруси - до противі-
русних, а паразити - до протимікроб-
них препаратів.

Кількість різних резистентних бак-
терій, що передаються людині від тва-
рин, щодня збільшується, оскільки 
для лікування тварин використову-
ють фактично такі ж антибіотики, що й 
для лікування людей. Бактерії шляхом 
певних мутацій стають несприйнятли-

вими або резистентними до багатьох 
антимікробних препаратів. Їх надмір-
не використання в тваринництві — 
одна із причин, чому основні препа-
рати неефективні або мало ефективні 
при лікуванні людей. 

За даними Європейського агент-
ства продовольчої безпеки 70% інфек-
ційних хвороб людини передалися 
тваринами. Різні антибіотики можуть 
діяти подібним чином. Бактерія, яка 
розвиває резистентність до певного 
антибіотика, стає резистентною й до 
інших — це явище відоме як мульти-
резистентність. 

Також відомо, що бактерії можуть 
передавати резистентність до антибі-
отика одна одній.

Виникає загроза не тільки для 
здоров’я тварин, а й для суспільства. 
Один зі штамів резистентних бактерій 

MRSA (метицилін-резистентний зо-
лотистий стафілокок) передається від 
тварини до людини.

Вчені Техаського університету 
(США) встановили, що окремі антибі-
отики (β-агоністи) призводять до під-
вищення (на 75-90%) рівня смертності 
серед худоби. 

За оцінками ЄС, 25 тисяч смертей в 
рік безпосередньо пов’язані з резис-
тентними бактеріями. Нині від хвороб, 
викликаних резистентними бактері-
ями, щорічно вмирає близько 700 ти-
сяч чоловік.

Згідно з британськими досліджен-
нями стійкі до антибіотиків інфекції, 
як, наприклад, кишкова паличка, ма-
лярія і туберкульоз, до 2050-го року 
будуть вбивати 10 мільйонів осіб на 
рік — більше, ніж нині помирають від 
ракових захворювань.

Ситуацію в Україні коментують українські експерти
Андрій Білан, директор лабораторії контролю якості молока та маститів АВМ:

«У лабораторії були досліджені 
зразки молока від хворих на мастит 
корів з кількох господарств різних об-
ластей України, проведено мікробіо-
логічне дослідження із визначенням 
виду збудників та їх резистентності до 
антибіотиків. У більшості випадків бу-
ли виділені ентеробактерії. Це вказує 
на те, що в господарствах порушують-
ся санітарно-гігієнічні вимоги, в пер-
шу чергу — гігієна доїння.

В одному з випадків виділено киш-
кову паличку (Escherichia coli). При 
дослідженні чутливості вказаного 
мікроорганізму до 19 антибіотиків, 
було встановлено, що практично до 
всіх тестованих протимікробних за-
собів він чутливий. Це свідчить про 
те, що такі інфекції можна лікувати 
будь-якими антибіотиками, але важ-
ливо пам’ятати, що коліформні масти-
ти необхідно лікувати нестероїдними 
протизапальними препаратами.

Ще в 1 випадку був виділений 
Streptococcus mitis. Цей збудник більш 
патогенний, але при дослідженні його 
чутливості до антибіотиків виявилось, 
що практично до всіх він також чутли-
вий, тобто інфекцію можна ліквідувати 
з використанням навіть пеніциліну.

Було виділено патогенний золотис-
тий стафілокок (Staphylococcus aureus). 
З досліджуваних 19 антибіотиків він 
виявився стійким до еритроміцину, 
кліндаміцину, пеніциліну, рифампіци-
ну та триметоприму; середньо чутли-
вим до норфлоксацину, тетрацикліну 
та еритроміцину і чутливим до гента-
міцину, хлорамфеніколу, ломефлокса-
цину та ін. Зазвичай, якщо трапляється 
такий збудник, як золотистий стафіло-
кок, він досить стійкий і його важко 
знищити за допомогою антибіотиків. 

Отримані результати з висновками і 
з пропозиціями щодо лікування та про-
філактики були надіслані ветлікарям. 

Що стосується проблеми нераці-
онального та необґрунтованого ви-
користання антибіотиків, то подібна 
ситуація характерна не тільки для 
України. Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я б’є тривогу, що з’явилось 
багато штамів стійких до антибіотиків 
— так звані супербактерії.

Наша рекомендація відносно лі-
кування тварин — використовувати 
антибіотики, до яких збудники мають 
середню чутливість та починати з най-
більшої інгібуючої концентрації. Часто 
ветлікарі себе перестраховують, коли 
замість прописаної в рекомендаціях 
дози антибіотику вводять «ударну» — 
подвійну дозу, тим самим сприяють 
появі резистентних до антибіотиків 
штамів мікроорганізмів. В подальшо-
му досить важко лікувати захворю-
вання, спричинені супербактеріями, і 
це знову ж таки впливає на людей, що 
споживають таку продукцію.
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Олена Жупінас, керівник проекту АВМ «Гуртові закупівлі молока»:
«Ситуація в Україні порівняно з 

іншими молочними країнами світу не-
втішна. У нас немає статистики про те, 
скільки виробляється молока з анти-
біотиками. 

Це не фіксується. Можна порахува-
ти, скільки використовується антибіо-
тиків в Україні, а порахувати, скільки 
молока від хворих корів потрапляє 
на переробку — ні. Воно мало б бути 
утилізоване або використане для ви-
поювання бичків.

З кожним роком проблема антибіо-
тикорезистентності в Україні загострю-
ється. Нині Держпродспоживслужба 
розробляє наказ про те, яким чином 
поводитися при надходженні на під-
приємство молока з антибіотиками. 

Утилізація молока з антибіотика-
ми — це витрати, які покладаються на 
фермера. Тобто фермер втрачає моло-
ко, платить за утилізацію, окрім того 
на визначений термін молоко з ферми 

не прийматиметься, доки проблема 
не буде виявлена і вирішена. Тому на-
шим ветеринарам потрібно впрова-
джувати кращі міжнародні практики, 
щоб не допускати потрапляння в за-
гальний танк молока з антибіотика-
ми від корів, які лікуються, або в яких 
закінчилось лікування, але ще не за-
кінчився період каренції. Потрібно 
проводити дослідження перед тим, як 
вводити корову в загальне стадо.

З кожним роком ці проблеми ви-
рішуватимуться жорсткіше, цього ви-
магатиме Європа, тим більш, що вже 
були випадки, коли деякі країни забо-
роняли ввезення готової продукції з 
України, в основному - сухого молока. 
Ця проблема актуальна для населен-
ня в літній період: щоб молоко не ски-
сало, люди додають левоміцетин. Він 
залишається в молоці, а після сушіння 
концентрується.

Думаю, що нашим ветеринарним 

лікарям потрібно попрацювати і над 
підбором антибіотиків для лікування, і 
в першу чергу займатись профілакти-
кою, а не лікуванням. 

Основна частина захворювань ко-
рів — це мастити і, згідно результатів 
сучасних досліджень, 70% маститів 
виникають через погані санітарні умо-
ви утримання корів на фермах. 

На сьогоднішній день на кожному 
переробному підприємстві є пред-
ставник служби. 

Потрібно ретельніше відслідкову-
вати якість готової продукції, вказу-
вати переробнику на проблему і тоді 
вже переробник буде працювати з по-
стачальником сировини.

Інша проблема — місце і спосіб 
утилізації молока з умістом антибіо-
тика. Потрібно вивчати досвід, яким 
чином це роблять в інших країнах. 
Питання утилізації безпосередньо на 
фермі також потрібно вирішувати». 

Ігор Присяжнюк, виконавчий директор Української голштинської асоціації:

«На сьогоднішній день викорис-
тання антибіотиків в Україні неконтро-
льоване. У ветеринарних спеціалістів 
відсутнє розуміння, що далі робити з 
молоком та тваринами, проліковани-
ми антибіотиками.

Чого так? Неконтрольований про-
даж антибіотиків, якщо ми говоримо 
не тільки про промислове тваринни-
цтво, а й про тваринництво приватно-
го сектору — то ситуація така ж, як і 
в наших звичайних людських аптеках: 
будь-хто може піти в аптеку і купити 
антибіотик. Потрібно чітко дотриму-
ватись інструкцій з лікування, навіть 
якщо тварина почуває себе краще, 
але, як правило, наші ветеринари за-
вершують використовувати антибіо-
тик, не закінчивши курс лікування.

Безконтрольність призводить до 

використання у молочному тварин-
ництві потужних антибіотиків ще з 
молодняку. Разом з телятком вирос-
тає і резистентність в організмі, тобто 
мікроорганізми вже не такі чутливі до 
антибіотика, який використовував-
ся на протязі періоду вирощування. 
Потрібно змінювати антибіотик при 
нових захворюваннях, це впливає на 
загальну резистентність багатьох мі-
кроорганізмів до різних збудників. 
Антибіотики почали використовува-
ти ще в сорокових роках минулого 
століття. Минуло 70 років і сьогодні 
маємо антибіотики 4 покоління, має-
мо тварин і людей, в яких дуже низька 
чутливість до антибіотиків. Через без-
контрольність використання антибіо-
тики залишаються в молоці, продукти 
з цього молока потрапляють на поли-

ці. Коли ми вживаємо такі продукти, 
резистентність мікроорганізмів під-
вищується. Ми постійно в невеликих 
кількостях вживаємо антибіотик. Він 
не впливає на наше самопочуття, він 
впливає лише на стійкість мікроорга-
нізмів, які знаходяться в нас. Така ж си-
туація і по м’ясу. В Європі давно ввели 
обмеження на продаж антибіотиків і в 
нашій країні це також варто зробити.

В багатьох випадках антибіотики 
можна замінити нестероїдними про-
тизапальними препаратами. Ми не 
застосовуємо фітотерапевтичні мето-
ди, ми взагалі про них забули. Мастит 
можна лікувати звичайними новокаї-
новими блокадами. 

Потрібно надати суспільству най-
більше інформації стосовно цієї про-
блеми, тому що це небезпечно».
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