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KRYSTYNA RYBIŃSKA 

OZNACZANIE FLAWOMYCYNY W l\,_l]ĘSIE DROBIU* 

Z Z,'1dr1,1lu Badanin Żywnośe.i i Przedmiotów u;..yt-ku P::.1'1f:t\\ow<go Z,:.Jd»du Higieny 
\V \\t..,.H,l'kZ.fl.\ViO 

Kierrnvnik: prof. f!r .111. J.Vi/l:onm·o'lr 

Plawomycynę w tkance mięsnej ozn,"·zor,o techniką chromutogrofii c-ienkowar-
8twowcj z bioautogrrificznym u:ywolywuniem p/r,rn u11tybiotyh1 przy 11życi11 szczepu 
testowego B. ,·erws A'f'CC 19637**. 

Moenomycyna (syn. flawomycyna - nazwa handlowa preparatu f-my 
Hoechst) jest kompleksem biologicznie czynnych składników, oznaczonych 
jako moenomycyny A-H. Jest to powierzchniowo aktywny glikolipid, zawie
jący w czasteczce fosfor. Bezbarwny, bezpostaciowy proszek, dobrze rozpu
szcza się w wodzie, niższych alkoholach i innych polarnych rozpuszczalnikach 
organicznych tj. dwumetyloformamid, lodowaty k\vas octowy. Antybiotyk 
ten otrzymywany jest biolog;cznie, wytwarzany przez szczepy Str. barnbergie-
nsis ATCC 13879 i Str. ganaensis ATCC 14672 [3]. · 

Flawomycyna jest· preparatem wyłącznie paszowym, nieużywanym w 
lecznictwie ludzkim i weter} naryjnym, podana doustnie nie wchłania się 
z przcwcdu pokarmowego, n:e odkłada się w tkankach i narządach zwierząt 
hodowlanych, jej Fpcctrum działania zbliżone do penicyliny i antybiotyków 
makrol:dowych . Po ,,tcF:owaniu fla·womycyny nie obserwowano zjąwiska 
oporności krzyż<,wej z innym, antyb'otykami [4, 8]. 

Preparat uzyskał w kraju rejestr czasowy (do końca 1982 r) jako stymulator 
wz10stu drobiu (dla kurcząt i indyków brojlerów) w dawce 2,4-4,0 mg/kg 
karmy, okres karencji wynosi 24 h [107-

0becność flawomycyny w tkankach i narządach (krwi, kościach, nerkach 
i wątrobie) zw;crząt wykrywano po użyciu wielokrotnie wyższych dawek 
aniżeli paszowe fl, 2]. 

Celem pracy było przygotowanie metody oznaczania.flawomycyny w tkance 
mięsnej drobiu dla użytku stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

MATERTAL I METODYKA 

Mntoriał cło bndnnia strmowilo mięso kurczl}t oirzymane zo sklepu. 
Dokładnie rozclrobniono 20 g próbki tkanki mięsnej fortyfikowano: O; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 

0,40; 1,0; 5,0; JO,0; 50,0; JO0,0 µg flawomycyny*** (substai:ieji aktywnej). 

Aparatura, szkło 

,-vg [f\] oraz typowy sprzęt do chromi,tografii cienkowarstwowej 

OdczyPniki 

1) chloroform cz.tł.a., destylowany; 2) eter etylowy do narko,,y; :l) metrmol cz.d.a. destylo
wany - roztwór 50% (metanol: woda redPstylowmrn, -· 1 : 1); 4) roztwór w¼o!·,·owy flawomy-

* I'racę wykonano w ramach problemu MR-12. 
** Szezop otr1Cymano z Instytutu Przemysłu Fannac-0Htyczrn:go. 

*** Substam:ja wzorcow» f-my Hoechst (RS!)) ,, moey !J7ii µg/mg 
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cyny o stężeniu 1 µg/ml, przygotowany w 50% metanolu, przechowywany w temp. 4°0 przez 
kilka miesięcy; 5) płytki chromatograficzne z folii aluminiowej o wym.10x20 cm, pokryte żelom 
krzemionkowym (0,2 mm) f-my lYicrck; 6) zawic,sina zarodników szczepu tostowego B. cereus 
ATOO 1!)637 przygotowana wg [6] p. 2 B. subtili8 ATCC 663:l, sprawdzona wr,iżliwość drobno
ustroju na flnwomycynQ wynosi 0,001 µg; 7) podłoża agarowe [5]: -- Nr l pH 7,0 (do przochowy
wania szczopu --- tnmp. 4"C, pr,cosiewano raz w 1niesiącu,) o sklad11io: pepton 10,0 g, okstrakt 
drożdżowy 2,25 g. sodu chlorek 5,0 g, ngm· 20,0 g, woda dostylowana 1000 ml, rozlewane do 
probówok po 5 m l ; :i';r 2 pH 7,0 (do hodowli szezopu) o skladzio pepton (protcoso) 6,0 g, pankroa
tynowy wyciąg lrnzeiny (('.rtsitonc) 4,0 g, ekstrakt drożdżowy :l,O g, ekstrakt wołowy 1,5 g, glu
koza 1,0 g, agar :JO.O g, worln destylowana 1000 ml, rozlewane do butli Roux po :lOO ml; - Nr 3 
pH 7,0 (do wywołania ph.m tmtybiotyku) o składzie: pepton (proteose) 15,0 g, wyciąg z wątroby 
2,5 g, ekstrakt drożdżowy 5,0 g, sodu chlorek 5,0 g, agar 22,0 g, woda destylowana 1000 ml, 
rozlowano do lmtnlek po 50 ml. 

\Vykonanie ozuaczonia 

Badaną próbkę. tkanki mięsnej ucierano w moździerzu porcelanowym z ~O ml metanolu roz
tworu 50%, przenoszono do kolby stożkowej (poj. 200 ml) z korkiem szlif j odstawjano na 10 min 

· (chroniąc przed światłom). Kolbę podłączano do chłodnicy zwrotnej i wstawiano do wrzącej 
łaźni wodnej na 15 min. Oziębiano ją w.strumieniu zimnej wody. Zawartoi;ć przenoszono (ilościo
wo) do probówki wirowniczej (poj. 50 ml) popłukując ścianki naczynia cztorokrotnie -1 ml 
porcjami metanolu 50%; wirowano 10 min. przy 4000 obr./min. [5]. Płyn sączono przez sączek 
z bibuły i watę szklaną do rozdzielacza poj. 50 ml. \<Vyciąg odtłuszczano wytrząsajt1c 6 razy 
z 15 ml porcjami eteru etylowego, przenoszono do zlowki (poj. 25 ml) i zagęszczano do sucha 
w strumieniu azotu umieszczając zlewkę w łaźni wodnej o temp. 60°C. Pozostałość rozpuszczano 
w 50% metanolu i przenoszono ilościowo do probówki wirowniczej (poj.10 ml) uzupełniając 
objętość ekstraktu do 0,5 ml. \<Virowano 40 min. przy 6000 ohr./min. JO() µ1 wyciągu nn,noszono 
na płytkę chromatograficzną [7]. Chromatogram rozwijano (do wysokoi;ci J:l cm) w komorze 
chromatograficznej wysyconej mieszaniną - chloroform: etanol: woda (40 : 70 : 20) [!JJ. 

Plamy antybiotyku identyfikowano metodą biologicz1.ą: 50 ml rozpuszczo11ego podłoża Nr ::1, 
schłodzonego do temp. ok. 40°C, posiewano 0,1 ml zawiesiny zarodników B. cereu8 A'l'CC 1!)(1;37 
i wylewano na szkhmą plyt,kę chromatograficzną (o wym. 10x20 cm). Po 15 min. rrn zost,doną 
powierzchnię agaru nakładano na 30 min. (dla dyfuzji antybiotyku) uprzednio rozwinięty chro
matogram (płytkę z folii aluminiowej). Płytkę szklaną (z podłożem agarowym) inkubowano 17 h 
w tenip. 37°0. Średnica stref zahamowania wzrostu szczepu j'1st wprost proporcjonalna do zawar
tości flawomycyny w badanej próbce w zakresie stężeń 0,001-5,0 µg/g tkanki. 

Opisaną póliłościową m'1todą wykrywano 0,001 µg flawomycyny w lg tkanki miQsMj. 
Metody zalecane przez f-mę Hoechst pozwah1ją wykryć~ biologicznie 0,2---1,0 µg antybiotyku 

w 1 g, w analizie z zastosowaniem znakow,m<:1go fosforu (32P) - 0,0111.g [1]. 

WNIOSEK 

Opisana metoda może znaleźć zastosowanie w kontroli mięsa drobiu przy 
zawartości flawomycyny 0,001 mg/kg produktu. 

K. P hl 6 11. H b C K a 

OIIPE.D:EJIEHME <I>JIABOMM11)11HA B MHCE ,n:OMAlllHEfi IITMUbI 

Pe3IOMe 

.D:JIH onpe,rieJieHUH OCTaTO'!Hb!X KOJil1.'l€CTB qmaBOMl11..\11.Ha B MHCe ,!10MawHet1 IITH-
1..\bl np11.Memrn11. TeXHHKY TOHKO•CJIOJ1HOW XP,OMaTorpaqnrn: ·C fo10aBTOrpaq>H'l•eCK·l1.M 
Il'POHBJieHueM IIHTeH aHTl1.611.0Tl1.Ka rrncJie np11.MeHeHJ1.H TeCTWTaMMa Bac<i!lUJs cereus 
ATCC 19637. 

Ilpo5hI MbIWe'lH011 TKarrn c ,rio5aBJieH11.eM aHTl1.611.0T11.Ka 3KCTparupoBaJIH 500/e 
paCTBOP,OM MeTaHOJia (IIOCJie ,np:11coe,ri:11HeHJ1.H K·OH:11'leCK011 KOJI5bl C0,!1•ep2Ka~e11 SKC
TpaKl..\:110HHYIO CMeCb K o5paTHOMY XOJI0,!111.JlbHHKY) na K:11IIH~•et1 B0,!1HHOH 6ane. 
3KCTpaKT l..\eHTp:11q:>yr:11poBaJrn, o6e32KMp,rnaJil1. 3Tl1.JI0Bb!M 3qJ11.pOM. IIpo6hI ynap11.
BaJI11. ~o cyxa B aT.MOCq:>epe a30Ta Ha B0,!1HiH011 6aue IIP,11. TeMII. 60° C. OcTaTOK 
paCTBOPHJil1. B 500/o pacT.BOpe MeTamma 11. l..\•eHT,Pi1.q:>yr11.poBaJI11. B Te'!eH,11.e 40 Ml1.H, 
np:11 2600 g_ <l>HJibTpaT {100 MKJI) HaHOCl1.Jil1. Ha aJIIOMl1.Hl1.eByIO xpoMaTorpaq:>11.'l•eC
KYIO i!IJiaCTl1.HKY IIOKpbIBYIO KP,eMm'.lelBb!M reJieM <p11.pMbI MepK. XpoMaTorpaMMb! 
pa3Bl1.BaJil1. B Cl1.CTeMe paCTBOp11.TeJiei1: XJIOpOq:>OpM + 3TaHOJI + B0,!1a (40+70+20). 

C IIOMO~hIO 01rncanuoro MeT·o,ria 06uapy2K11.BaJI11. 0,001 Mr q>,Jia,B-OMHl..\11.Ha B 1 Kr 
HCC.Tiei'jOBalllrOro npo,riyKTa. 
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FLAVO.MYCIN l>ETERM.LNATION 1N POULTRY MEAT 

S ummary 

For determination of fl,womycin rcsiJues in poultry meat the technique of thin -·· Jayer 
chromatography with bioautogmphie <levclopment of antibiotic spot s with the test strnin of 
Bac iii us cereuR A TCC 19<i :i 7·. 

Samples of meat fortified with the nntibiot ic were extracted with methanol 50% ~olution 
(after eonnoct ion of a conicnl bot.tle with the extraetion mixture to a reversing cooler) in a 
boiling J,ot watPr baths. The cxtract. was centrifuged and dcfatted with ethyl ether. The sample 
was evaporatcd to dry substance in ,1 stream of nitrogen in a w ater bat,h o.t 60°C. The remnant 
was (lissolvcd in mPthanol (50 °1,,) and centrifuged at 2600 g for 40 minutes. An aliquot of t he 
ult.ru.fil trate JOO µI iu volumo w1:.H ph,c( tł on a chromatographic plato covercd with si lica gd 
(J\forck) . The chromatogra m was developed in a system of: chloroform-eth anol -,n i t er ( 40 : 70 : 20) . 
Tito metltod detectod 0.001 µg fl avom yci 11 in I g of the test-ed product,. 
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