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Opracowano elektroforetyczną metodę jednoczesnego oznaczania tiamfeni-
kolu i fl orfenikolu w tkankach jadalnych zwierząt z zastosowaniem ekstrakcji 
w układzie ciecz-ciało stałe (SPE). Przedmiotem badań były tkanki kur, indyków 
i świń takie jak: mięśnie, nerki, wątroba oraz skóra z tłuszczem. Uzyskane para-
metry walidacyjne potwierdziły, że prezentowana metoda jest czuła i selektywna 
oraz charakteryzuje się wysoką wydajnością, dobrą powtarzalnością i dokład-
nością oznaczenia. Jej zaletą jest także relatywnie niski nakład pracy w porów-
naniu do metod wcześniej opisanych w literaturze. 
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Amfenikole – tiamfenikol i fl orfenikol należą do popularnych leków weterynaryj-
nych stosowanych zarówno w profi laktyce jak i w celach leczniczych. Antybiotyki te 
charakteryzują się szerokim spektrum aktywności przeciwbakteryjnej, obejmującym 
zarówno bakterie Gram-dodatnie jak i Gram-ujemne, a ze względu na stosunkowo 
niską cenę stanowią silną konkurencję dla innych chemioterapeutyków. Powszech-
ność ich stosowania w paszach leczniczych niesie ryzyko wystąpienia pozostałości 
tych leków w produktach pochodzenia zwierzęcego, co może być przyczyną reakcji 
alergicznych, toksycznych, jak również może mieć wpływ na wzrost lekooporno-
ści drobnoustrojów chorobotwórczych (1). Celem wyeliminowania tych zagrożeń 
prawodawstwo UE dla tych antybiotyków wprowadziło wartości najwyższej do-
puszczalnej pozostałości MRL (ang. Maximum Residue Limit) w produktach pocho-
dzenia zwierzęcego. Dla tiamfenikolu wartość MRL została ustalona w tkankach 
jadalnych dla wszystkich zwierząt hodowlanych na jednolitym poziomie i wynosi 
50 μg/kg, podczas gdy dla fl orfenikolu i jego metabolitu – fl orfenikol-aminy zostały 
określone indywidualnie dla danego gatunku zwierząt i rodzaju tkanek. W przypad-
ku drobiu i świń mieszczą się one w przedziale od 100 do 2500 μg/kg (kury i indyki: 
wątroba – 2500; mięśnie – 100; skóra z tłuszczem – 100; świnie: wątroba – 2000; 
mięśnie –300; nerki – 500; tłuszcz – 100).

Pozostałości tiamfenikolu i fl orfenikolu w produktach pochodzenia zwierzęcego 
oznaczano przy zastosowaniu wysokosprawnej chromatografi i cieczowej (HPLC) 
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(2–5), chromatografi i gazowej (GC) (6, 7) oraz przy użyciu metod elektroforetycz-
nych (8–10). Jednakże stosowane procedury ekstrakcji tych leków z matrycy biolo-
gicznej były często czasochłonne, wymagały użycia kosztownych odczynników (4, 
5, 7), a ich detekcja odbywała się przy zastosowaniu detektora opartego na spek-
trometrii mas (MS) niedostępnego w wielu laboratoriach wykonujących rutynowe 
analizy (2, 3, 5, 7). Stąd nie maleje zainteresowanie metodami, które nie wymagają 
drogich odczynników, są proste w obsłudze i nadają się do oznaczeń seryjnych. 
Z uwagi na niski koszt analiz, łatwość wykonania i wystarczającą granicę oznaczal-
ności do opracowania metody oznaczania pozostałości tiamfenikolu i fl orfenikolu 
w tkankach jadalnych zwierząt hodowlanych wybrano zautomatyzowaną aparaturę 
do elektroforezy kapilarnej wyposażoną w detektor UV. 

MATERIAŁ I METODY

Materiał  badawczy.  Materiałem bazowym (odniesienia) były tkanki jadalne 
(mięśnie, wątroba, nerki, skóra wraz z tłuszczem) kur, indyków i świń (po 2 sztuki 
z każdego gatunku), które w trakcie chowu otrzymywały tradycyjną karmę, wolną 
od jakichkolwiek stymulatorów wzrostu i substancji przeciwbakteryjnych. Materiał 
do badań stanowiły także tkanki zwierząt, którym podawano 10% roztwór tiam-
fenikolu lub fl orfenikolu (dobowa dawka odpowiednio 50 i 20 mg/kg masy ciała) 
w wodzie pitnej przez 5 dni. W sumie w doświadczeniu wykorzystano materiał z 8 
indyków, 8 kur oraz 6 świń. Przed eksperymentem zwierzęta ważono i oznaczo-
no numerami. Po podaniu leku zwierzęta ubijano w odstępach 10. i 18. dniowych 
w przypadku drobiu, natomiast w przypadku świń po 21. i 24. dniach od czasu ostat-
niego podania leku, pobierając odpowiednie próby tkankowe (mięśnie, nerki, wątro-
ba i skóra wraz z tłuszczem), które do czasu analizy były przechowywane w stanie 
zamrożenia w temp. –20°C. Materiałem badawczym w prezentowanej pracy były 
także tkanki jadalne (wątroba, mięśnie, skóra z tłuszczem) kur (30 prób) i indyków 
(30 prób) oraz świń (20 prób: tkanki wątroby, mięśni, nerek i tłuszczu), pochodzące 
ze sklepów mięsnych z terenu woj. pomorskiego. 

Procedura ekstrakcyjna tkanek drobiowych i  świńskich.  Analizowa-
ne tkanki (mięśnie, nerki, wątroba, skóra z tłuszczem) zhomogenizowano i odważono 
po 3 próby z każdego homogenatu w ilości 3 g. Do każdej próby dodawano fl umechi-
nę jako wzorzec wewnętrzny i 6 ml acetonitrylu, a otrzymaną mieszaninę wytrząsano 
mechanicznie. Po odwirowaniu warstwę organiczną znad osadu odparowywano na 
łaźni wodnej prawie do sucha (0,1 ml), dodawano 2 ml wody dejonizowanej i podda-
wano ekstrakcji SPE przy użyciu kolumn LiChrolut RP-C18. Po przemyciu kolumn 
wodą analizowane substancje wymywano z podłoża za pomocą 0,3 ml metanolu. 
Warstwę metanolową odparowywano do sucha a otrzymaną pozostałość rozpusz-
czano w 0,2 ml 2 mM roztworu tetraboranu sodu i odwirowywano. Próby tkankowe 
przechowywano do czasu analizy elektroforetycznej w temp. –20°C. 

Badania zostały przeprowadzone na aparacie do elektroforezy kapilarnej – P/ACE 
2100 fi rmy Beckman (Fullerton, USA) wyposażonym w detektor UV ze zmienną 
długością fali oraz system akwizycji danych GOLD. Parametry analizy elektrofo-
retycznej były następujące: przykładane napięcie 20 kV, temp. układu 22°C, czas 
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nastrzyku 2 s, kapilara krzemionkowa o średnicy wewnętrznej 75 μm i całkowitej 
długości 57 cm oraz bufor elektrolityczny składający się z 10 mM roztworu tetra-
boranu sodu i 25 mM roztworu dodecylanu sodu (SDS). Detekcję UV związków prze-
prowadzono przy długości fali λ = 200 nm. Dla każdego z badanych antybiotyków 
stwierdzono doświadczalnie liniową zależność przyrostu wysokości piku oznacza-
nych substancji od stężenia, wyznaczono krzywe kalibracji (w zakresie stężeń 0,01–1 
μg/g dla tiamfenikolu i 0,025–5 μg/g dla fl orfenikolu), a następnie przystąpiono do 
oznaczeń stężeń badanych antybiotyków w poszczególnych tkankach jadalnych. Gra-
nica oznaczalności dla tiamfenikolu i fl orfenikolu wynosiła odpowiednio 10,7 i 24,8 
ng/g. Wyznaczone wartości limitu oznaczalności (CCα) i zdolności oznaczania (CCβ) 
dla tiamfenikolu kształtowały się na poziomie odpowiednio 2,6 i 6,2 ng/g, a dla fl or-
fenikolu 15,8 i 22,7 ng/g. Dokładność metody opisana wartością odzysku względnego 
wynosiła powyżej 93,0%, a precyzja metody określona współczynnikiem zmienności 
WZ% nie przekraczała 14,5%. Uzyskane wyniki walidacyjne potwierdziły, że opraco-
wana metoda w pełni spełnia kryteria stawiane oznaczeniom ilościowym. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wyniki badań wykazały, że w analizowanych tkankach jadalnych zwierząt, którym 
podawano tiamfenikol lub fl orfenikol w postaci 10% roztworu wykrywano pozosta-
łości obu antybiotyków, przy czym ich poziomy ulegały sukcesywnemu zmniejsza-
niu w miarę wydłużania się czasu od ostatniego podania. W przypadku tiamfenikolu 
oznaczone wartości stężeń po 10 dniach były stosunkowo wysokie we wszystkich 
tkankach kur i indyków (powyżej 283 μg/kg) (tab. I). Związek ten utrzymywał się 
w mięśniach i wątrobach drobiu także po 18-tym dniu, ale na poziomie poniżej war-
tości MRL. Analiza porównawcza tkanek drobiu i świń wykazała, że tiamfenikol 
jest wolniej metabolizowany u świń, gdzie jego poziom oznaczony został powyżej 
MRL we wszystkich analizowanych tkankach po 21. dniu, a w wątrobach także po 
24. dniu od ostatniego podania leku. Nie wykryto natomiast jego pozostałości po 28 
dniach w tkankach drobiowych i po 30 dniach w tkankach świńskich. 

W przypadku tkanek kur i indyków leczonych fl orfenikolem wykazano, że naj-
wyższy poziom leku zaobserwowano w wątrobach indyczych po 10 dniach (powy-
żej 392 μg/kg), a jego stężenia powyżej granicy oznaczalności wykryto w mięśniach 
i wątrobach drobiowych także po 18 dniach. W przypadku analizy tkanek świń wy-
kazano, że fl orfenikol występuje w próbach zarówno po 21, jak i po 24 dniach od 
ostatniego podania, ale jego poziom nie przekraczał wartości MRL. Wolne od po-
zostałości leku były natomiast wszystkie tkanki kur i indyków po 18, a świń po 30 
dniach od ostatniego podania. 

W ramach prezentowanej pracy podjęto także badania dotyczące oceny ryzyka 
występowania pozostałości tiamfenikolu i fl orfenikolu w tkankach jadalnych zwie-
rząt hodowlanych sprzedawanych w sklepach mięsnych na terenie województwa 
pomorskiego. Badanie te przeprowadzono na próbach tkanek kurzych, indyczych 
i świńskich (mięśnie, nerki, wątroba, skóra z tłuszczem) nabytych w różnych skle-
pach mięsnych, w tym sześciu z Trójmiasta i ośmiu z terenu woj. pomorskiego. 
Analiza tkanek (88 prób) wykazała generalnie brak pozostałości tiamfenikolu i fl or-



Nr 3572 P. Kowalski i inni

fenikolu powyżej ich granicy wykrywalności. Jedynie w przypadku dwóch prób 
wątroby i jednej nerki świńskiej wykryto śladowe ilości tiamfenikolu poniżej gra-
nicy oznaczalności. Florfenikol wykryto poniżej granicy oznaczalności w dwóch 
próbach mięśni indyków pochodzących ze różnych sklepów Trójmiasta. Wyniki 
badań dowodzą, że prawdopodobieństwo występowania pozostałości tiamfenikolu 
i fl orfenikolu w tkankach jadalnych zwierząt hodowlanych powyżej ich wartości 
MRL jest aktualnie niewielkie. 

Ta b e l a  I. Wyniki badań pozostałości tiamfenikolu i florfenikolu w tkankach jadalnych drobiu i świń po podaniu 
10% roztworu leku w dawce dobowej wynoszącej odpowiednio 50 i 20 mg/kg w ciągu kolejnych 5 dni

Ta b l e  I. Results of investigation of thiamphenicol and florfenicol residues in edible poultry and swine tissues after 
administration in medicated feed (10% solution) at daily dose of 50 mg/kg for thiamphenicol and 20 mg/kg for flor-
fenicol for five consecutives days

Gatunek 
zwierząt

Rodzaj 
tkanek

Tiamfenikol Florfenikol

Liczba dni od czasu ostatniego podania leku, oznaczone stężenie, 
odchylenie standardowe i zakres (μg/kg)

10 dni 18 dni 10 dni 18 dni

Indyki
(n = 8)

Wątroba 401 ± 39
(354 – 445)

31 ± 10
(21 – 43)

399 ± 37
(344 – 443)

54 ± 8
(43 – 60)

Mięśnie 375 ± 32
(339 – 409)

27 ± 8
(22 – 33)

378 ± 34
(332 – 427)

42 ± 9
(33 – 53)

Skóra 283 ± 19
(269 – 298) n.o. 284 ± 21

(270 – 300) n.o.

Kury
(n = 8)

Wątroba 392 ± 46
(320 – 462)

28 ± 9
(24 – 34)

402 ± 41
(327 – 457)

49 ± 11
(38 – 60)

Mięśnie 381 ± 30
(332 – 416)

19 ± 7
(12 – 26)

383 ± 35
(330 – 449)

37 ± 10
(26 – 48)

Skóra 315 ± 25
(298 – 333) n.o. 287 ± 18

(274 – 303) n.o.

21 dni 24 dni 21dni 24 dni

Świnie
(n = 6)

Wątroba 168 ± 18
(138 – 189)

69 ± 11
(55 – 81)

135 ± 15
(115 – 156)

58 ± 10
(46 – 60)

Mięśnie 126 ± 12
(112 – 140)

38 ± 9
(26 – 50) 131 ± 17 48 ± 8

(39 – 57)

Nerki 158 ± 22
(128 – 179)

42 ± 8
(31 – 53) 149 ± 25 55 ± 11

(40 – 69)

Tłuszcz 135 ± 15
(117 – 155)

30 ± 6
(23 – 38) – –

n.o. – nie oznaczono (poniżej granicy oznaczalności)

Prezentowana metoda CE może stać się użytecznym narzędziem analitycznym 
w badaniach farmakokinetycznych i monitoringowych pozostałości leków wetery-
naryjnych konkurencyjnym w stosunku do wcześniej opracowanych metod chroma-
tografi cznych.
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P. K o w a l s k i, A. P l e n i s, I. O l ę d z k a

IDENTIFICATION AND QUANTITATION OF THIAMPHENICOL AND FLORPHENICOL 
RESIDUES IN POULTRY AND SWINE TISSUES BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS

S u m m a r y

A simplifi ed capillary electrophoresis method with UV detection based on solid-phase extraction has 
been optimised and validated to simultaneous determination of thiamphenicol and fl orfenicol residues 
in poultry and swine tissues (muscle, liver, skin with fat and kidney). The method was validated for its 
linearity, precision, accuracy, specifi city, limit of detection and quantitation as well as decision limit and 
detection capability. The presented method is capable of identifying chosen amphenicol residues in tis-
sues below their MRL values, with recoveries over 82%. Compared to the chromatographic method, the 
presented procedure is simple, sensitive, and reproducible allowing to process simultaneously numerous 
samples in a short period of time. The analytical method was successfully applied to the determination of 
thiamphenicol and fl orfenicol residues in poultry and swine tissues. 
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