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Харчування здорової та хворої людини особливо дітей є гострою 

проблемою, яка може бути вирішена шляхом залучення досліджень різних 

галузей науки. Вирішення проблеми правильного харчування, лікувально-

профілактичного харчування, можливо при застосуванні досліджень в галузі 

нутриціології, хімії, біохімії та біотехнології.  

У комплексному лікуванні захворювань нирок у дітей відіграє дуже 

важливу роль правильне харчування. Відповідно сучасних досліджень патології 

захворювання нирок, основним принципом лікувально-профілактичного 

харчування є максимальне щадіння органу та забезпечення нормалізації його 

функції.  Враховуючи це, з раціону харчування повністю виключаються 

продукти, які здатні негативно впливати на функціонування нирок. На відміну 

від дорослого організму, у дітей при захворюванні нирок лікувальне 

харчування повинно забезпечувати нормальний ріст дитини. В одних випадках 

лікувальне харчування має самостійне значення, в інших випадках – є одним з 

провідних факторів в комплексному лікуванні. У дитини, яка хворіє на 

пієлонефрит, на фоні усіх симптомів різко знижується апетит, тому продукти 

які застосовуються в раціоні, у тому числі функціонального призначення 

повинні мати приємний  смак та запах, безпосередньо подобатися дитині.  

У вступі та першому розділі наведено результати моніторингу 

демографічного стану України та Китаю. Безумовно країна Китаї е лідером з 

кількості населення та народжування. В той же час, за оцінкою Всесвітньої 

організацією охорони здоров’я 850 мільйонів людей з всього світу страждають 

різними захворюваннями нирок, особливо хронічного характеру. Ця хвороба 

забирає з життя  2,4 мільйони людей на рік у світі, одночасно ця хвороба є 



шостою найбільш швидкою причиною смерті. 

До комплексу засобів щодо лікування дітей хворих на пієлонефрит, 

особливо включають раціональне харчування з метою зменшення напруги на 

транспортні системи канальців нирок та корекцію обмінних порушень. 

Організація лікувального харчування передбачає забезпечення дітей хворих на 

пієлонефрит харчовими інгредієнтами, вітамінами і мінеральними солями, 

відповідно до фізіологічної норми.   

Необхідно відмітити, що раціонів харчування дітей хворих на 

пієлонефрит достатньо, але продукти тривалого зберігання функціонального 

призначення для дітей з такою патологією відсутні в Україні, країнах 

Європейського Союзу та Китаї. Незважаючи на велику кількість наукових 

публікацій присвячених дослідженням з формування продуктів 

функціонального призначення для дітей, на сьогодні є недостатнім вивчення 

фізико-хімічних, технологічних, мікробіологічних показників рослинної 

сировини та лікарських рослин, нативні речовини яких можуть бути застосовані 

при створенні асортименту продуктів лікувально-профілактичного харчування 

дітей хворих на пієлонефрит. Крім того, потрібні фундаментальні та прикладні 

дослідження зі створення гнучкої технології з максимальним збереженням 

нативних речовин сировини рослинного походження та лікарських рослин. Для 

доказу функціональності продуктів необхідно провести дослідження за 

принципом методів доказової медицини. На основі огляду літературних джерел 

означено конкретні завдання та питання для проведення подальших 

досліджень.  

У другому розділі сформульовано наукову проблему, обґрунтовано 

вибір об’єктів та напрямку досліджень, наведено методики фундаментальних та 

прикладних досліджень. У відповідності до завдань дослідження, було 

розроблено програму роботи, яка передбачає проведення як загальноприйнятих 

фізико-хімічних, мікробіологічних, клінічних та гістологічних досліджень, так і 

проведення досліджень окремих технологічних процесів термічного оброблення 

рослинної сировини з визначенням оптимальних параметрів. Для реалізації 



поставлених завдань обґрунтовано методи та методики досліджень, наведено їх 

опис.  

У третьому розділі досліджували сировину рослинного походження, яка 

традиційно вирощується в Україні та Китаї, паралельно досліджували лікарські 

рослини, особисто лікарську рослину Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓),  

вирощується у Китаї.   

В рамках досліджень технологічних вимог до сировини рослинного 

походження та лікарських рослин, наведено оптимальні показники 

технологічності, що є необхідними при застосуванні параметрів технологічних 

процесів. Встановлені сорти гарбуза та яблук, які вирощують у Китаї та Україні 

та за фізико-хімічними показниками схожі з деякими незначними коливаннями, 

що дає можливість впровадження цих сортів у виробництво продуктів для дітей.  

При порівняльних дослідженнях фізико-хімічних показників, 

встановлено, що середня енергетична цінність, калорійність гарбузу сортів, які 

вирощуються в Україні, складає 50,6 ккал або 212 кДж, сортів, які 

вирощуються у Китаї складає 37,4 ккал або 157 кДж. Середня енергетична 

цінність, калорійність яблук сортів, які вирощені в Україні, складає 54,4 ккал 

або 227,9 кДж, яблук сортів, які вирощені у Китаї, складає 55,8 ккал або 234 

кДж. Показники були враховані при розробленні рецептурних закладок на 

виробництво продуктів для дітей функціонального призначення. 

Методами газорідинної хроматографії, встановлено основні хімічні 

речовини лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), які включають 

поліфеноли, алкалоїди, сапоніни, полісахариди, які мають високий 

антиоксидантний ефект. Етанольний екстракт в основному включав два 

поліфеноли: з'єднання 1 (час утримування 6,01 хв) і з'єднання 2 (час 

утримування 6,62 хв). У мас-спектрометричному аналізі з високою роздільною 

здатністю m / z з'єднань 1 і 2 складали 449,10895 і 433,111337, відповідно, вони 

були ідентифіковані як астільбін і енгелетін. 

Методами флуоресцентної спектроскопії і молекулярного докінгу 

вперше досліджено механізм інгібування енгелетіном α-глюкозидази. 



Встановлено, що енгелетін може інгібірувати α-глюкозидазу в режимі 

неконкурентного інгібування зі значенням IC50 48,53 ± 6,03 мкг/мл (0,112 ± 

0,0139 ммоль/л). Паралельно встановлено, що енгелетін може викликати 

статичне гасіння флуоресценції α-глюкозидази, утворюючи комплекс з α-

глюкозидазою, комбінація енгелетіну і α-глюкозидази була викликана 

гідрофобною силою. Результати молекулярного докінгу підтвердили, що деякі 

амінокислотні залишки α-глюкозидази (Trp391, Arg428, Glu429, Gly566, Trp710, 

Glu771) можуть взаємодіяти з енгелетіном за допомогою зв'язування водню. 

Позитивні результати фундаментальних досліджень, дозволять 

проводити подальші випробування енгелетіну на предмет використання його у 

лікарських засобах та у продуктах функціонального харчування. 

Методами доказової медицини на щурах, доведено ефективність 

застосування асортименту продуктів та нектарів на основі рослинної сировини 

з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), 

при захворюванні нирок на пієлонефрит.  

У четвертому розділі наведені результати досліджень, які доказують, що 

багатократне термічне оброблення рослинної сировини негативно пливає на 

вміст нативних речовин у продукті. Відмічається зниження показників масової 

частки вітамінів та β-каротину пюре з гарбуза, в середньому вітамін С знижено 

на 48%, вітаміни групи В, на 43%, вітамін РР на 40%, вміст β-каротину знижено 

на 64%. Паралельно за традиційною технологією використовується велика 

кількість води, що призводить до зменшення масової частки розчинних сухих 

речовин на 11% у готовому пюре з гарбуза. Аналогічна ситуація при 

виробництві пюре з яблук.  

У результаті проведених досліджень, запропонована удосконалена 

технологія виробництва пюре з овочево-фруктової сировини, яка передбачає 

максимально скорочення термічного оброблення сировини. Виготовлене пюре 

має відмінні показники якості. Вміст нативних речовин наближено до 

показників, що містяться у вихідній сировині. Консистенція пюре ніжна, 

однорідна. Колір однорідний за всією масою, властивий натуральному кольору 



сировини після термічного оброблення. Ефективність застосування параметрів 

теплового оброблення сировини підтверджують спектральні  та параметричні 

дослідження. В характеристиці кольору пюре з гарбуза у спектрі поглинання 

чітко відображені три основні максимуми – 458 нм, 510 нм та 530 нм, 

отриманні спектри поглинання, характерні для вуглеводневих каротиноїдних 

пігментів. Також  відмічений максимум в області 647 нм, поглинання в даному 

діапазоні хвиль характерно для хлорофілів, а саме хлорофілу ( a ) 680 нм – 

особлива форма хлорофілу, яка використовується для оксигенів фотосинтезу, 

найсильніше поглинає світло в фіолетово-блакитній і помаранчево-червоній 

частині спектра, та хлорофілу ( b ) 647 нм. Такі результати свідчать, що при 

використанні удосконаленої технології виробництва пюре з гарбуза 

максимально зберігаються хлорофільні пігменти, які присутні у сировині.  

У результаті проведення фундаментальних та прикладних досліджень,  

запропоновано асортимент та гнучку технологію виробництва продуктів та 

нектарів для лікувально-профілактичного харчування дітей хворих на 

пієлонефрит. Технологія передбачає виробляти продукти з сировини 

рослинного походження, яка вирощується в Україні та Китаї з використанням 

екстракту з коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ). 

Технологія забезпечує максимальне збереження нативних речовин сировини. 

Запропоновано максимальне зниження кількості термічного оброблення  

сировини. Вперше запропоновано використання екстракту з коріння лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae           (土茯苓), як компоненту у продуктах 

харчування загального призначення та функціонального призначення при 

лікувальному харчуванні дітей хворих на пієлонефрит. При створенні нових 

видів продуктів враховано – функціональний вплив лікувально-

профілактичного харчування на одужання дитини у період захворювання нирок 

та у період ремісії, задоволення фізіологічної потреби дитячого організму в 

харчових речовинах і енергії; місцевий і загальний вплив харчування на 

організм дитини. Розроблені режими стерилізації та пастеризації гарантують 

безпечність та якість, а розробленні показники співвідношення компонентів 



сировини у продуктах, гарантують смак, якість та функціональність продуктів 

та нектарів.  

У п’ятому розділі наведено результати досліджень якості та безпечності 

готової продукції. В результаті проведених досліджень динаміки змінення 

показників якості та безпечності функціональних продуктів в період зберігання, 

значних коливань не встановлено. Це підтверджує  правильність застосування 

технологічних параметрів та процесів. Мікробіологічні показники безпечності 

продуктів та нектарів, відповідають вимогам, які встановлені. Відсутність 

мікроорганізмів, які здатні розвиватися в умовах зберігання, а також 

мікроорганізмів і мікробних токсинів, небезпечних для здоров'я людини, 

свідчить про промислову стерильність продуктів та напоїв функціонального 

призначення для харчування дітей хворих на пієлонефрит. 

В результаті проведення сенсорного аналізу, встановлені органолептичні 

показники та встановлено енергетичну та поживну цінність 100 г продуктів та  

нектарів, паралельно встановлені мікробіологічні показники та критерії 

безпечності продуктів та нектарів функціонального призначення для 

харчування дітей хворих на пієлонефрит. 

Розроблено нормативну та технологічну документацію на виробництво 

продуктів функціонального призначення для лікувально-профілактичного 

харчування дітей хворих на пієлонефрит.  

Результати досліджень перевірені в лабораторних та виробничих умовах 

на підприємствах галузі.  

У додатках наведено нормативні технологічні документи на 

виробництво продуктів функціонального призначення для лікувально-

профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит, які погодженні та 

затверджені у встановленому порядку.  
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ANNOTATION  

Li Yunbo Development of technology and products of functional value for 

children with pyelonephritis using extracts of vegetable origin – Qualifild scientific 

work as a manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 181 - 

«Food technology» - Sumy National Agrarian University, Sumy,2021. 

Nutrition of healthy and sick people, especially children, is an acute problem 

that can be solved by involving research in various fields of science. Solving the 

problem of proper nutrition, therapeutic and preventive nutrition, is possible with the 

use of research in the field of nutrition, chemistry, biochemistry and biotechnology. 

In the comprehensive treatment of kidney disease in children, proper nutrition 

plays a very important role. According to modern studies of the pathology of kidney 

disease, the main principle of therapeutic and prophylactic nutrition is the maximum 

sparing of the body and ensuring the normalization of its function. With this in mind, 

foods that can adversely affect kidney function are completely excluded from the ra-

tion. Unlike the adult body, in children with kidney disease, medical nutrition should 

ensure the normal growth of the child. In some cases, medical nutrition has its own 

significance, in other cases it is one of the leading factors in comprehensive treat-

ment. In a child with pyelonephritis, against the background of all the symptoms, ap-

petite is sharply reduced, so the products used in the diet, including functional pur-

poses should have a pleasant taste and smell, to please the child directly.  

The introduction and the first section present the results of monitoring the 

demographic situation in Ukraine and China. Undoubtedly, the country of China is a 

leader in population and birth rate. At the same time, the World Health Organization 

estimates that 850 million people worldwide suffer from various kidney diseases thet 

is chronic kidney disease. The disease kills 2.4 million people a year worldwide, and 

is the sixth fastest cause of death. 

http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/9548


The complex of means for the treatment of children with pyelonephritis, espe-

cially includes a balanced nutrition to reduce stress on the transport systems of the 

renal tubules and the correction of metabolic disorders. The organization of medical 

nutrition involves providing children with pyelonephritis with food ingredients, vita-

mins and minerals, in accordance with physiological norms.   

It should be noted that the nutrition of children with pyelonephritis are suffi-

cient, but the products of long-term functional storage for children with this patholo-

gy are absent in Ukraine, the European Union and China. Despite the large number of 

scientific publications devoted to research on the formation of functional products for 

children, today it is insufficient to study the physicochemical, technological, microbi-

ological parameters of plant raw materials and medicinal plants, native substances 

which can be used to create a assortment of therapeutic foods for children. patients 

with pyelonephritis. In addition, fundamental and applied research is needed to create 

flexible technology with maximum preservation of native substances of raw materials 

of plant origin and medicinal plants. To prove the functionality of products, it is nec-

essary to conduct research on the principle of methods of evidence-based medicine. 

Based on the review of literature sources, specific tasks and issues for further re-

search are identified.  

In the second section the scientific problem is formulated, the choice of ob-

jects and the direction of researches is substantiated, methods of fundamental and ap-

plied researches are resulted. In accordance with the objectives of the study, a work 

program was developed, which provides for both conventional physicochemical, mi-

crobiological, clinical and histological studies and studies of individual technological 

processes of heat treatment of vegetable raw materials to determine the optimal pa-

rameters. For realization of the set tasks the methods and techniques of researches are 

substantiated, their description is given. 

In the third section, we investigated raw materials of plant origin, which are 

traditionally grown in Ukraine and China, in parallel, we studied medicinal plants, 

specifically the medicinal plant Rhizoma Smilacis Glabrae (土 茯苓), grown in China.   

In the framework of research of technological requirements for raw materials 



of plant origin and medicinal plants, the optimal indicators of manufacturability are 

given, which is necessary when applying the parameters of technological processes. 

The established varieties of pumpkins and apples, which are grown in China and 

Ukraine and are similar in physicochemical parameters with some slight fluctuations, 

which allows the introduction of these varieties in the production of products for 

children.  

In comparative studies of physicochemical parameters, the average energy 

value, caloric content of pumpkin varieties grown in Ukraine is 50.6 kcal or 212 kJ, 

varieties grown in China is 37.4 kcal or 157 kJ. The average energy value, caloric 

content of apples of varieties grown in Ukraine is 54.4 kcal or 227.9 kJ, apples of va-

rieties grown in China is 55.8 kcal or 234 kJ. The indicators will be taken into ac-

count when developing prescription bookmarks for the production of products for 

children of functional purpose. 

Using gas-liquid chromatography methods, the main chemicals of the medici-

nal plant Rhizoma Smilacis Glabrae (土 茯苓), it have reen established which include 

polyphenols, alkaloids, saponins, polysaccharides, which have a high antioxidant ef-

fect. The ethanol extract mainly included two polyphenols: compound 1 (retention 

time 6.01 min) and compound 2 (retention time 6.62 min). In the high-resolution 

mass spectrometric analysis of m / z compounds 1 and 2 were 449,10895 and 

433,111337, respectively, they were identified as astilbine and engeletin. 

The mechanism of engeletin inhibition of α-glucosidase was studied for the 

first time by fluorescence spectroscopy and molecular docking. It was found that 

engeletin can inhibit α-glucosidase in the mode of non-competitive inhibition with an 

IC50 value of 48.53 ± 6.03 μg / ml (0.112 ± 0.0139 mmol / l). In parallel, it was 

found that engeletin can cause static quenching of α-glucosidase fluorescence, form-

ing a complex with α-glucosidase, the combination of engeletin and α-glucosidase 

was caused by hydrophobic force. The results of molecular docking confirmed that 

some amino acid residues of α-glucosidase (Trp391, Arg428, Glu429, Gly566, 

Trp710, Glu771) can interact with engeletin through hydrogen binding. 



Positive results of basic research will allow further testing of engeletin for its 

use in medicines and in functional foods. 

By methods of evidence-based medicine in rats, the effectiveness of the as-

sortment of products and nectars based on plant materials with the addition of Rhi-

zoma Smilacis Glabrae (土 茯苓) extract in kidney disease with pyelonephritis was 

proved.  

The fourth section presents the results of research that proves that multiple 

heat treatment  of vegetable raw materials has a negative effect on the content of na-

tive substances in the product. There is a decrease in the mass fraction of vitamins 

and β-carotene pumpkin puree, on average vitamin C is reduced by 48%, B vitamins 

by 43%, vitamin PP by 40%, β-carotene content is reduced by 64%. In parallel, the 

traditional technology uses a large amount of water, which reduces the mass fraction 

of soluble dry matter by 11% in the finished pumpkin puree. A similar situation in the 

production of apple puree. 

As a result of the conducted researches, the improved technology of produc-

tion of puree from vegetable and fruit raw materials which assumes  the maximum 

reduced thermal processing of raw materials is offered. The made puree has excellent 

quality indicators. The content of native substances is close to the indicators con-

tained in the raw material. The consistency of the puree is tender, homogeneous. The 

color is uniform throughout the mass, inherent in the natural color of the raw material 

after heat treatment. The efficiency of the application of the parameters of heat treat-

ment of raw materials is confirmed by spectral and parametric studies. The character-

istics of the color of pumpkin puree in the absorption spectrum clearly reflect the 

three main maxima, 458 nm, 510 nm and 530 nm, obtaining the absorption spectra 

characteristic of hydrocarbon carotenoid pigments. A maximum in the region of 647 

nm was also observed, and absorption in this wave range is characteristic of chloro-

phylls, namely chlorophyll (a), 680 nm, a special form of chlorophyll used for photo-

synthetic oxygen. The strongest light absorbs in the violet-blue and orange-red part of 

the spectrum, and chlorophyll (b), 647 nm. These results indicate that when using the 



improved technology of production of pumpkin puree, the chlorophyll pigments pre-

sent in the raw material are preserved as much as possible. 

As a result of fundamental and applied research, assortment and flexible tech-

nology of production of products and non-ktars for therapeutic and prophylactic nu-

trition of children with pyelonephritis are proposed. The technology provides for the 

production of products from raw materials of plant origin, which is grown in Ukraine 

and China using an extract from the roots of a medicinal plant Rhizoma Smilacis 

Glabrae (土 茯苓). The technology ensures maximum preservation of native substances 

of raw materials.. The maximum reduction in the amount of heat treatment of raw mate-

rials is proposed. For the first time, the use of the extract from the root of the medicinal 

plant Rhizoma Smilacis Glabrae (土 茯苓) as a component in food products of general 

purpose and functional purpose in the therapeutic nutrition of children with pyelonephri-

tis has been proposed. When creating new types of products, the functional influence 

of therapeutic and preventive nutrition on the child's recovery during kidney disease 

and remission, meeting the physiological needs of the child's body in nutrients and 

energy are taken into account; local and general influence of food on the child's body. 

The developed modes of sterilization and pasteurization guarantee safety and quality, 

and the developed indicators of the ratio of raw material components in the products 

guarantee the taste, quality and functionality of products and nectars.  

The fifth section presents the results of research on the quality and safety of 

finished products. As a result of research on the dynamics of changes in quality and 

safety of functional products during storage, no significant fluctuations were found. 

This confirms the correct application of technological parameters and processes. Mi-

crobiological safety indicators of products and nectars meet the requirements that 

have been established. The absence of microorganisms that who are able to develop 

in storage, as well as microorganisms and microbial toxins that are dangerous to hu-

man health, indicates the industrial sterility of products and nectars of functional pur-

pose for feeding children with pyelonephritis. 

As a result of sensory analysis, organoleptic parameters were established and 

the energy and nutritional value of 100 g of products and nectars was established, and 



microbiological indicators and safety criteria for functional products and nectars for 

functional nutrition of children with pyelonephritis were established. 

Normative and technological documentation for the production of functional 

products for therapeutic and prophylactic nutrition of children with pyelonephritis has 

been developed. 

The research results have been tested in laboratory and production conditions 

at the enterprises of the industry. 

The appendices contain normative and technological documents for the pro-

duction of functional products for therapeutic and prophylactic nutrition of children 

with pyelonephritis, which are agreed and approved in the prescribed manner. 

 

Key words: baby food, medicinal plants, pyelonephritis, plant raw materials, 
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