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TÓM TẮT

Bổ sung enrofloxacin vào thức ăn cho gà thịt liên tục 5 ngày, 7 ngày với liều 100 ppm và 300
ppm, cũng phác đồ trên nhưng có bổ sung chế phẩm actiso 10% liều 6 ml/1 lít nước uống để nghiên
cứu sự tồn dư của chúng và ảnh hưởng của chế phẩm actiso đến khả năng đào thải kháng sinh. Kết
quả cho thấy, ở cả 2 liều enrofloxacin (không bổ sung actiso) đều phát hiện thấy sự tồn dư sau thời
gian ngừng sử dụng kháng sinh ở ngày thứ 1 tới thứ 5 và thứ 7 tương ứng. Sự tồn dư kháng sinh ở
liều 300 ppm cao hơn liều 100 ppm ở thận, gan, cơ lườn, cơ đùi. Theo thời gian ngừng sử dụng
kháng sinh, hàm lượng cũng giảm dần. Không có sự khác biệt được phát hiện ở 2 liệu trình bổ sung
kháng sinh 5 ngày và 7 ngày về thời gian đào thải kháng sinh. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu bổ
sung actiso 10% ở lượng cho ăn enrofloxacin trong 5 ngày, 7 ngày liều 300 ppm cho thấy giảm hàm
lượng enrofloxacin trong các tổ chức nghiên cứu trên và giảm thời gian đào thải chỉ còn 5 ngày so
với đối chứng 7 ngày. Hàm lượng enrofloxacin tồn dư cũng thấp hơn ở liều 100 ppm nhưng không có
sự khác biệt về thời gian đào thải.
Từ khoá: Actiso, enrofloxacin, gà, kháng sinh, tồn dư.

SUMMARY
Enrofloxacin were added with doses of 100 and 300 ppm and fed to broilers in consecutive five and
seven days; the above- mentioned courses with the supplement of 10% artichoke products (dose of 6
ml/1 liter drinking water) were also fed to broilers in order to investigate residues of enrofloxacin and
the effects of artichoke products on their elimination. Results showed that residues were found at both
doses of enrofloxacin (without artichoke products) after 1- 5 and 7 days of antibiotic withdrawal,
respectively. The residues of enrofloxacin were higher at the dose of 300 ppm in compare with of 100
ppm in kidney, liver, breast and thigh fillet. The residue levels were reduced with time. There was no
difference in the antibiotic elimination time between two courses of antibiotic supplement i.e. 5 and 7
days. On the other hand, the supplement of 10% artichoke products at the dose of 300 ppm enrofloxacin
demonstrated the reduce of residues of enrofloxacin in the above samples and the elimination time
reduced to 5 days in compare with 7 days in control group. The residue levels of enrofloxacin were lower
at the dose of 100 ppm enrofloxacin, however, there was no difference in the elimination time.
Key words: Antibiotic, artichoke, chicken, enrofloxacin, residue.

1. §ÆT VÊN §Ò
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngμnh ch¨n nu«i ®·
vμ ®ang ®ãng gãp vai trß quan träng vμo nÒn
kinh tÕ n−íc ta. Cïng víi sù nç lùc cña ChÝnh
phñ, Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n
vμ c¸c bé, ngμnh liªn quan, ngμnh ch¨n nu«i
®ang cè g¾ng v−ît qua rμo c¶n an toμn thùc
phÈm, an toμn dÞch bÖnh khi xuÊt khÈu c¸c

s¶n phÈm ch¨n nu«i tíi c¸c thÞ tr−êng khã
tÝnh trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, do ho¹t ®éng
kiÓm so¸t d− l−îng hãa chÊt, kh¸ng sinh cã
h¹i ®Õn søc kháe ng−êi tiªu dïng ch−a triÖt
®Ó nªn vÉn cßn mét sè l« hμng thÞt gia sóc bÞ
thÞ tr−êng nhËp khÈu ph¸t hiÖn cã kh¸ng
sinh. §Æc biÖt trªn thÞ tr−êng néi ®Þa, vÊn ®Ò
tån d− ho¸ d−îc trong s¶n phÈm lμ phæ biÕn
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víi møc ®é cao h¬n tiªu chuÈn trong n−íc,
khu vùc vμ quèc tÕ tõ hμng chôc ®Õn hμng
ngμn lÇn (L· V¨n KÝnh, 2006). Tån d− kh¸ng
sinh trong thùc phÈm ¶nh h−ëng xÊu tíi søc
khoÎ céng ®ång vμ m«i tr−êng, lμ mét trong
nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù ®Ò kh¸ng ngμy
cμng m¹nh cña c¸c vi khuÈn g©y bÖnh trªn
ng−êi (Aarestrup, 1999). Liªn minh Ch©u ¢u
®· ban hμnh Quy ®Þnh sè 2377/90 EC quy
®Þnh giíi h¹n cho phÐp thuèc thó y trong s¶n
phÈm ®éng vËt (EU, 1990). ë ViÖt Nam, cã
mét sè nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc tån d− kh¸ng
sinh trong thùc phÈm cña Hoμng V¨n TiÖu,
(2003), TrÇn Quang Thuû (2007)... Nh×n
chung, c¸c nghiªn cøu ®Òu cho thÊy t×nh
tr¹ng tån d− kh¸ng sinh v−ît møc cho phÐp ë
hÇu hÕt c¸c khu vùc trong c¶ n−íc.
§Ó gãp phÇn h¹n chÕ nh÷ng t¸c h¹i do
thuèc kh¸ng sinh g©y ra cho vËt nu«i vμ søc
khoÎ con ng−êi, cã thÓ sö dông c¸c chÕ phÈm
cã t¸c dông t¨ng c−êng c«ng n¨ng gan. VÒ
tÝnh n¨ng nμy, d−îc liÖu actiso ®ãng mét vai
trß rÊt quan träng (§ç TÊt Lîi, 2009). Nh»m
®−a ra khuyÕn c¸o trong viÖc sö dông kh¸ng
sinh hîp lÝ vμ gi¶i ph¸p kh¾c phôc tån d−
kh¸ng sinh, nghiªn cøu nμy ®−îc thùc hiÖn
nh»m x¸c ®Þnh d− l−îng kh¸ng sinh
enrofloxacin ë m« bμo t¹i mét sè thêi ®iÓm
sau khi sö dông vμ x¸c ®Þnh ®−îc kho¶ng
thêi gian ngõng sö dông kh¸ng sinh thÝch
hîp còng nh− t¸c dông cña viÖc sö dông chÕ
phÈm actiso nh− lμ chÊt thóc ®Èy ®μo th¶i
h¹n chÕ tån d−, gãp phÇn ®¶m b¶o vÖ sinh
an toμn thùc phÈm.

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P
NGHI£N CøU
Gμ ISA-JA57 21 ngμy tuæi, ®ång ®Òu vÒ
khèi l−îng (700 g) vμ tØ lÖ trèng m¸i, tr−íc
khi ®−a vμo thÝ nghiÖm kh«ng sö dông thuèc
kh¸ng sinh. Thøc ¨n cho gμ thÝ nghiÖm lμ
thøc ¨n tæng hîp. Kh¸ng sinh dïng trong thÝ
nghiÖm lμ enrofloxacin. Thuèc n−íc uèng
actiso 10% do C«ng ty Hanvet s¶n xuÊt.
Hμm l−îng enrofloxacin trong c¬, gan,
thËn gμ ®−îc tiÕn hμnh theo ph−¬ng ph¸p vi
sinh vËt (D−îc ®iÓn Anh, 2001). ThÝ nghiÖm
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cña ®Ò tμi sö dông vi khuÈn Bacillus subtilis
ATCC 6633 do ViÖn KiÓm nghiÖm thuèc
thuéc Bé Y tÕ cung cÊp.
ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng
ph¸p ph©n l« so s¸nh. Bæ sung kh¸ng sinh
enrofloxacin víi c¸c liÒu kh¸c nhau 100 ppm,
300 ppm vμo thøc ¨n, actiso 10% liÒu 6 ml/1
lÝt n−íc uèng (uèng tù do) theo c¸c l« sau:
- §èi víi liÒu 100 ppm, l« I: §èi chøng
(kh«ng enrofloxacin vμ actiso); l« II: Bæ
sungenrofloxacin vμo thøc ¨n 5 ngμy liªn
tôc; l« III: Bæ sung enrofloxacin vμo thøc ¨n
5 ngμy liªn tôc, sau ®ã cho uèng actiso 5
ngμy; l« IV: Bæ sung enrofloxacin vμo thøc
¨n 7 ngμy liªn tôc vμ l« V: Bæ sung
enrofloxacin vμo thøc ¨n 7 ngμy liªn tôc, sau
®ã cho uèng actiso 5 ngμy.
- §èi víi liÒu 300 ppm, bè trÝ thÝ nghiÖm
t−¬ng tù nh− trªn
Gμ ë c¸c l« thÝ nghiÖm sÏ ngõng bæ sung
enrofloxacin tr−íc khi giÕt mæ 1 ngμy, 2
ngμy, 3 ngμy, 5 ngμy, 7 ngμy ®Ó mæ kh¶o s¸t,
ph©n tÝch hμm l−îng thuèc tån d− trong c¬,
gan, thËn gμ. Mçi l« thÝ nghiÖm gåm 50 gμ.
Sè liÖu thu thËp ®−îc xö lÝ thèng kª sinh
häc trªn phÇn mÒm Excel 2007 vμ
STATVIEW (SAS Institute, 1998).

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN
3.1. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng actiso
®Õn sù tån d− cña enrofloxacin
(ENRO) trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc
bæ sung ENRO liªn tôc 5 ngμy víi liÒu
100 ppm
Tõ mçi l« thÝ nghiÖm, mæ gμ vμ quan s¸t
t¹i c¸c thêi ®iÓm sau khi ngõng sö dông
kh¸ng sinh ENRO 1 ngμy, 2, 3, 5, 7 ngμy,
quan s¸t vμ ph©n tÝch tån d− ENRO trong
c¬, gan, thËn. C¸c mÉu c¬, gan, thËn cña l«
gμ ®èi chøng (kh«ng bæ sung kh¸ng sinh)
®Òu kh«ng cã vßng v« khuÈn, tõ ®ã chøng tá
vßng v« khuÈn trong c¸c mÉu cña l« gμ thÝ
nghiÖm (bæ sung kh¸ng sinh) lμ hoμn toμn
do t¸c dông cña kh¸ng sinh enrofloxacin.
Hμm l−îng ENRO trong c¶ 2 l« gμ ®−îc
uèng actiso vμ kh«ng uèng actiso ph©n bè
®Òu kh¾p c¸c c¬ quan phñ t¹ng sau 1 ngμy
(B¶ng 1).
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B¶ng 1. ¶nh h−ëng cña actiso ®Õn hμm l−îng enrofloxacin (ENRO)
trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc bæ sung ENRO (100 ppm) 5 ngμy
ENRO bổ sung
thức ăn
(100 ppm)

ENRO

ENRO + actiso

Thời gian ngừng
sử dụng kháng
sinh (ngày)

Hàm lượng (mg/kg)
Thận

Gan

Cơ lườn

Cơ đùi

1

0,570 ± 0,038

0,430 ± 0,020

0,280 ± 0,023

0,243 ± 0,012

2

0,543 ± 0,041

0,410 ± 0,022

0,248 ± 0,012

0,183 ± 0,022

3

0,390 ± 0,016

0,310 ± 0,013

0,200 ± 0,015

0,170 ± 0,010

5

0,250 ± 0,023

0,230 ± 0,016

0

0

7

0

0

0

0

1

0,490 ± 0,021

0,400 ± 0,015

0,231 ± 0,029

0,209 ± 0,011

2

0,436 ± 0,030

0,324 ± 0,050

0,184 ± 0,022

0,176 ± 0,018

3

0,330 ± 0,023

0,150 ± 0,013

0

0

5

0,170 ± 0,008

0,135 ± 0,015

0

0

7

0

0

0

0

Ghi chú: Mức giới hạn tồn dư tối đa (MRL) cho phép của EU: 0,1 (mg/kg)
Số mẫu kiểm tra từng thời điểm n = 10

Theo thêi gian ngõng sö dông kh¸ng
sinh hμm l−îng ENRO trong l« gμ bæ sung
ENRO vμ uèng actiso ë c¬, gan, thËn gμ ®Òu
thÊp h¬n l« chØ bæ sung ENRO (B¶ng 1).
Actiso cã chÊt cyramin t¸c dông bæ gan, lîi
mËt lμm t¨ng qu¸ tr×nh ®μo th¶i ë gan, dùa
trªn c¬ së ®ã, nghiªn cøu nμy bæ sung actiso
10% ngay sau khi ngõng bæ sung ENRO ®Ó
x¸c ®Þnh vai trß cña actiso nh− lμ chÊt thóc
®Èy qu¸ tr×nh ®μo th¶i. Sau 3 ngμy ngõng
sö dông kh¸ng sinh, l« gμ chØ bæ sung
ENRO vÉn ph¸t hiÖn sù tån d− cña thuèc ë
c¬, gan, thËn, trong khi ®ã l« gμ bæ sung
ENRO vμ uèng actiso chØ cßn kh¸ng sinh
ENRO trong gan, thËn. §Æc biÖt, c¬ ®ïi vμ
c¬ l−ên cña l« gμ ®−îc bæ sung ENRO vμ
uèng actiso sau 3 ngμy ®· kh«ng ph¸t hiÖn
thÊy sù cã mÆt cña ENRO chøng tá thuèc
®· ®−îc gi¶i phãng hÕt ra khái c¬ l−ên vμ c¬
®ïi gμ, cßn ®èi víi l« gμ chØ bæ sung ENRO
th× ph¶i sau 5 ngμy ngõng thuèc míi kh«ng
thÊy sù tån d− cña ENRO ë c¬ ®ïi vμ c¬
l−ên. Hμm l−îng thuèc ë gan cña l« gμ ®−îc
uèng actiso t¹i thêi ®iÓm sau 3 ngμy chØ
b»ng mét nöa so víi l« gμ kh«ng ®−îc uèng
actiso.

3.2. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng actiso
®Õn sù tån d− cña enrofloxacin
(ENRO) trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc
bæ sung ENRO liªn tôc 5 ngμy víi liÒu
300 ppm
KÕt qu¶ b¶ng 2 cho thÊy, ë l« gμ ®−îc bæ
sung ENRO sau 3 ngμy hμm l−îng thuèc ë tÊt
c¶ c¸c c¬ quan kiÓm tra ®Òu cao h¬n giíi h¹n
tån d− tèi ®a mμ EU cho phÐp. Riªng c¬ ®ïi
vμ c¬ l−ên sau 5 ngμy ngõng sö dông kh¸ng
sinh kh«ng cßn ph¸t hiÖn thÊy sù tån t¹i cña
ENRO ë nh÷ng c¬ quan nμy, trong khi ®ã
thuèc vÉn tån d− ë l« gμ kh«ng uèng actiso.
§iÒu ®ã chøng tá thuèc ®· gi¶i phãng hoμn
toμn khái c¬. Sau 7 ngμy ngõng sö dông
kh¸ng sinh, thuèc ®· gi¶i phãng hoμn toμn
khái c¸c c¬ quan ®−îc kiÓm tra ®èi víi l« gμ
®−îc bæ sung actiso trong khi ®ã ENRO vÉn
tån d− ë thËn vμ gan cña l« gμ kh«ng ®−îc bæ
sung actiso. KÕt qu¶ cña nghiªn cøu nμy phï
hîp víi kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Lª ThÞ Ngäc
DiÖp (2003) vÒ t¸c dông cña actiso h¹n chÕ
®éc h¹i ë gμ c«ng nghiÖp bÞ nhiÔm ®éc
aflatoxin B1 ë møc 100 - 300 ppb cã trong thøc
¨n, nÕu ®−îc bæ sung actiso th× tèc ®é sinh
tr−ëng, hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n tèt, c¸c chØ
tiªu sinh lÝ hãa m¸u b×nh th−êng, kh«ng cã
bÖnh tÝch nhiÔm ®éc vμ kh«ng cã tån d−
aflatoxin trong c¬, gan gμ.
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B¶ng 2. ¶nh h−ëng cña actiso ®Õn hμm l−îng enrofloxacin (ENRO)
trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc bæ sung ENRO (300 ppm) 5 ngμy
ENRO bổ sung
thức ăn
(300 ppm)

ENRO

ENRO + actiso

Hàm lượng (mg/kg)

Thời gian ngừng
sử dụng kháng
sinh (ngày)

Thận

Gan

Cơ lườn

Cơ đùi

1

3,187 ± 0,169

2,499 ± 0,148

1,108 ± 0,071

0,918 ± 0,046

2

2,594 ± 0,185

2,020 ± 0,128

0,580 ± 0,023

0,512 ± 0,050

3

1,959 ± 0,108

1,105 ± 0,141

0,284 ± 0,022

0,261 ± 0,011

5

1,076 ± 0,118

0,750 ± 0,074

0,192 ± 0,012

0,178 ± 0,011

7

0,865 ± 0,098

0,412 ± 0,021

0

0

1

2,570 ± 0,141

2,240 ± 0,096

0,340 ± 0,018

0,310 ± 0,013

2

1,872 ± 0,264

1,654 ± 0,133

0,288 ± 0,035

0,265 ± 0,032

3

0,780 ± 0,104

0,543 ± 0,041

0,169 ± 0,010

0,152 ± 0,019

5

0,341 ± 0,014

0,224 ± 0,009

0

0

7

0

0

0

0

3.3. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng actiso
®Õn sù ph©n bè, tån d− cña
enrofloxacin (ENRO) trong c¬, gan,
thËn gμ ®−îc bæ sung ENRO liªn tôc
7 ngμy víi liÒu 100 ppm
Hμm l−îng ENRO ph©n bè ®Òu kh¾p
trong c¬ vμ phñ t¹ng gμ ë c¶ 2 l« gμ thÝ
nghiÖm. L« gμ ®−îc bæ sung ENRO thuèc
vÉn cßn tån d− trong tÊt c¶ c¸c c¬ quan néi
t¹ng ®−îc kiÓm tra t¹i thêi ®iÓm sau 3 ngμy
ngõng sö dông kh¸ng sinh, trong khi ®ã l«
gμ ®−îc bæ sung ENRO vμo thøc ¨n vμ uèng
actiso th× sau 3 ngμy ngõng sö dông kh¸ng
sinh, thuèc ®· ®−îc gi¶i phãng khái c¬ l−ên
vμ c¬ ®ïi, thuèc chØ cßn trong c¬ quan gi¶i
®éc cña c¬ thÓ nh− gan, thËn (B¶ng 3). V×
gan vμ thËn lμ 2 c¬ quan gi¶i ®éc quan
träng cña c¬ thÓ nªn mét hμm l−îng thuèc
lín sau khi ®−îc chuyÓn hãa sÏ ®−îc ®−a tíi
gan ®Ó th¶i trõ qua dÞch mËt vμ tíi thËn ®Ó
th¶i trõ qua n−íc tiÓu ra ngoμi. Sau 7 ngμy,
thuèc gi¶i phãng hoμn toμn khái 4/4 c¬ quan
®−îc kiÓm tra ®èi víi l« gμ bæ sung actiso.
3.4. KÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h−ëng actiso
®Õn sù tån d− cña enrofoxacin
(ENRO) trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc
bæ sung ENRO liªn tôc 7 ngμy víi liÒu
300 ppm
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Sè liÖu ë b¶ng 4 cho thÊy, ENRO víi liÒu
300 ppm ®−îc bæ sung vμo thøc ¨n liªn tôc 7
ngμy ®Òu ph¸t hiÖn sù ph©n bè, tån d− cña
kh¸ng sinh hÇu kh¾p c¬ quan phñ t¹ng gμ ë
c¶ l« gμ ®−îc bæ sung ENRO kÕt hîp uèng
actiso vμ l« gμ chØ bæ sung ENRO víi hμm
l−îng kh¸ cao. ë c¶ 2 l« gμ theo thêi gian
ngõng sö dông kh¸ng sinh, hμm l−îng thuèc
ë 4/4 c¬ quan ®−îc kiÓm tra ®Òu cã xu h−íng
gi¶m dÇn. Gan, thËn vÉn lμ 2 c¬ quan cã
hμm l−îng thuèc cao nhÊt, c¬ ®ïi cã hμm
l−îng thuèc Ýt nhÊt. Sau 5 ngμy ngõng sö
dông ENRO, thuèc vÉn cßn ë c¬, gan, thËn,
gμ ë l« gμ chØ bæ sung ENRO víi hμm l−îng
cao h¬n giíi h¹n tån d− tèi ®a cho phÐp,
trong khi ®ã l« gμ ®−îc kÕt hîp uèng actiso
kh«ng cßn thÊy sù cã mÆt cña ENRO ë c¬
l−ên vμ c¬ ®ïi. Nh− vËy thuèc ®· gi¶i phãng
hoμn toμn khái c¬ l−ên vμ c¬ ®ïi gμ.
Qua ®©y cã thÓ nhËn xÐt r»ng, khi dïng
actiso bæ sung cho gμ uèng cïng víi sù kÕt
hîp bæ sung kh¸ng sinh ENRO th× hμm
l−îng ph©n bè ë c¸c c¬ quan tæ chøc ®Òu thÊp
h¬n nhiÒu so víi l« kh«ng bæ sung actiso.
§©y lμ c¬ së b−íc ®Çu ®Ó ®−a ra gi¶i ph¸p
lμm gi¶m tån d− kh¸ng sinh trong thùc
phÈm ®¶m b¶o vÖ sinh an toμn thùc phÈm,
x¸c ®Þnh ®−îc thêi gian ngõng sö dông thuèc
tr−íc khi giÕt mæ.
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B¶ng 3. ¶nh h−ëng cña actiso ®Õn hμm l−îng enrofloxacin (ENRO)
trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc bæ sung ENRO (100 ppm) 7 ngμy
ENRO bổ sung
thức ăn
(100 ppm)

ENRO

ENRO + actiso

Thời gian ngừng
sử dụng kháng
sinh (ngày)

Thận

Gan

Cơ lườn

Cơ đùi

1
2
3
5
7
1
2
3
5
7

0,720 ± 0,026
0,654 ± 0,109
0,470 ± 0,045
0,370 ± 0,039
0,195 ± 0,014
0,543 ± 0,041
0,475 ± 0,043
0,380 ± 0,026
0,226 ± 0,010
0

0,680 ± 0,067
0,483 ± 0,065
0,350 ± 0,024
0,270 ± 0,013
0
0,430 ± 0,020
0,362 ± 0,019
0,200 ± 0,015
0,180 ± 0,010
0

0,410 ± 0,022
0,332 ± 0,022
0,220 ± 0,013
0
0
0,280 ± 0,030
0,195 ± 0,014
0
0
0

0,360 ± 0,020
0,274 ± 0,019
0,190 ± 0,011
0
0
0,237 ± 0,040
0,182 ± 0,011
0
0
0

Hàm lượng (mg/kg)

B¶ng 4. ¶nh h−ëng cña actiso ®Õn hμm l−îng enrofloxacin (ENRO)
trong c¬, gan, thËn gμ ®−îc bæ sung ENRO (300 ppm) 7 ngμy
ENRO bổ sung
thức ăn
(300 ppm)

ENRO

ENRO + actiso

Thời gian ngừng
sử dụng kháng
sinh (ngày)

Thận

Gan

Cơ lườn

Cơ đùi

1
2
3
5
7
1
2
3
5
7

3,300 ± 0,133
2,852 ± 0,288
2,020 ± 0,128
1,670 ± 0,086
0,982 ± 0,078
2,920 ± 0,200
1,965 ± 0,108
0,900 ± 0,052
0,580 ± 0,023
0

3,120 ± 0,183
2,641 ± 0,180
1,860 ± 0,118
1,230 ± 0,049
0,541 ± 0,035
2,590 ± 0,106
1,792 ± 0,147
0,690 ± 0,046
0,340 ± 0,018
0

1,350 ± 0,071
0,963 ± 0,075
0,570 ± 0,026
0,248 ± 0,012
0
0,440 ± 0,037
0,344 ± 0,015
0,290 ± 0,015
0
0

1,160 ± 0,048
0,780 ± 0,104
0,430 ± 0,020
0,183 ± 0,022
0
0,370 ± 0,016
0,282 ± 0,030
0,270 ± 0,013
0
0

Hàm lượng (mg/kg)

4. KÕT LUËN
Bæ sung ENRO vμo thøc ¨n ch¨n nu«i
gμ liÒu 100, 300 ppm víi liÖu tr×nh 5 ngμy, 7
ngμy liªn tôc ®· g©y ra sù tån d− kh¸ng sinh
ë c¸c møc ®é kh¸c nhau.
Møc ®é tån d− ®−îc ph¸t hiÖn gi¶m dÇn
sau khi ngõng sö dông kh¸ng sinh tõ ngμy
thø 1 ®Õn ngμy thø 7 ë c¸c c¬ quan nh− gan,
thËn, c¬ l−ên, c¬ ®ïi.
Sù ®μo th¶i ENRO phô thuéc vμo liÒu
kh¸ng sinh bæ sung, ë liÒu 100 ppm sù ®μo
th¶i hoμn toμn sau 5 ngμy nghiªn cøu; ë liÒu
300 ppm th× ph¶i sau 7 ngμy.

Sö dông chÕ phÈm actiso 10% cho gμ
uèng víi liÒu 6 ml/1 lÝt n−íc uèng ®· lμm t¨ng
kh¶ n¨ng ®μo th¶i ENRO ra khái c¸c tæ chøc
c¬ thÓ c¶ vÒ hμm l−îng vμ thêi gian tån t¹i.
ë liÒu 300 ppm trong 5 ngμy vμ 7 ngμy
cho ¨n liªn tôc vμ ®−îc bæ sung actiso ®·
gi¶m thêi gian tån kh¸ng sinh trong tæ chøc
cßn 5 ngμy so víi ®èi chøng lμ 7 ngμy.
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