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Tóm tắt những kết luận mới của luận án:
 Đề tài đã xây dựng được phương pháp sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm trong

việc phân tích dư lượng kháng sinh erythromycin trong tôm, cá đạt được giới hạn phát hiện

(LoD = 0,52 ppb), đáp ứng yêu cầu giới hạn dư lượng cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế

(Codex, FAO/WHO, EU, Mỹ, Canada, Úc), rút ngắn thời gian phân tích, đơn giản hóa kỹ

thuật, tiết kiệm chi phí.

 Giải thích được cơ chế xuất hiện sóng của erythromycin, từ đó khái quát hoá và đưa ra

được giả thuyết dự đoán khả năng nhận danh và định lượng từng họ kháng sinh như phenicol,

nitrofuran, fluoroquinolon (thường gặp trong nuôi trồng thuỷ sản) bằng kỹ thuật sóng vuông

quét nhanh trên cực giọt chậm.

 Kết quả đề tài đã cho thấy rằng các dẫn xuất erythromycin không chỉ được chuyển hoá từ

Sacchropolyspora erythrea bằng con đường lên men, mà còn erythromycin A khi vào cơ thể

tôm cá, dưới tác dụng của các enzyme oxy hóa khử và enzyme chuyển methyl hóa, chuyển

thành erythromycin C, E, F, sau đó bị đào thải. Đề tài cũng đưa ra được giả thuyết giải thích

cơ chế chuyển hoá erythromycin trong tôm càng xanh, cá rô phi khi nuôi.

 Đã đánh giá và rút ra được quy luật thời gian ngưng kháng sinh erythromycin trước thu

hoạch trên đối tượng tôm càng xanh và cá rô phi.
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