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АНОТАЦІЯ  

Li Yunbo Розроблення технології продуктів функціонального 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит з використанням екстрактів 

рослинного походження – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 - 

«Харчові технології» – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2021. 

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.  

 

Ключеві слова: дитяче харчування, лікарські рослини, пієлонефрит, 

рослинна сировини, функціональні продукти, Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
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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, 

functional products, Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
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ВСТУП 

Народи України і Китаю поєднують традиційні дружні зв'язки. Між 

Україною і Китаєм успішно розвиваються відносини взаємовигідного 

співробітництва. Співпраця України з Китайською Народною Республікою у 

галузі науки і техніки є одним з пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. 

Пріоритетними напрямами науково-технічного співробітництва  визначено ряд 

галузей науки у тому числі, раціональне природокористування, дослідження в 

галузі медицини а також підготовку і стажування аспірантів та молодих вчених.  

Українсько-китайські наукові зв’язки постійно зміцнюються, 

перетворюються в постійну співпрацю завдяки традиційним формам 

міжнародного наукового співробітництва, які підтвердили свою ефективність: 

стажування наукових працівників, виконання спільних досліджень, проведення 

наукових форумів, здійснення експедицій, участь у конференціях. Свідченням 

тісних українсько-китайських наукових зв’язків є той факт, що підписано ряд 

нормативних документів між Урядами двох країн - Декларація про розвиток та 

поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Китайською 

Народною Республікою, Угода між Міністерством освіти і науки України і 

Міністерством освіти Китайської Народної Республіки про співробітництво в 

галузі освіти і науки, Угода між Урядом України та Урядом Китайської 

Народної Республіки про науково-технічне співробітництво, Угода між 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерством освіти 

Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі освіти, Угода між 

Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне 

визнання документів про освіту і наукові ступені,  Меморандум про 

взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

та Відомством з інтелектуальної власності Китайської Народної Республіки, 

Угода про співробітництво у сфері стандартизації, метрології, оцінки 

відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

Головним управлінням з контролю якості, інспекції та карантину Китайської 

Народної Республіки, Програма українсько-китайського інвестиційного 
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співробітництва в агропромисловому комплексі, Меморандум про 

взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Державною 

адміністрацією Китайської Народної Республіки з традиційної китайської 

медицини щодо співробітництва у галузі традиційної китайської медицини, 

Угода про співробітництво в галузі охорони здоров'я і медичної науки між 

Міністерством охорони здоров'я  України  та Міністерством  охорони здоров'я 

Китайської Народної Республіки [1-10]. 

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.  

Актуальность теми. Лікувальне харчування – важливий фактор в 

загальному комплексі терапевтичних засобів при захворюванні дитини. 

Правильно організоване лікувально-профілактичне харчування позитивно 

впливає на хід захворювання, підвищує захисні сили організму, активізує 

перебіг анаболічних процесів, що впливає на покращення здоров’я. Основним 

принципом лікувального харчування є відновлення порушеної внаслідок 

захворювання рівноваги в організмі шляхом пристосування харчового раціону 

до змінених обмінних процесів за допомогою добору та поєднання окремих 

продуктів і страв, а також спеціальній кулінарній підготовці сировини. 

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 (наприклад в період повної або 
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часткової клініко-лабораторної ремісії), в інших випадках - є одним з провідних 

факторів в комплексному лікуванні. 

Огляд інформаційних та літературних джерел, показує, що великий 

теоретичний та практичний вклад в основу створення продуктів для дітей 

внесли вчені з різних країн, у тому числі України та Китаю: Андрейченко Л.А., 

Безусов А.Т., Белякіна Н.Е., Боровик Т.Є, Гапарова М.М., Гуліч М.П., 

Деревицька О.К., Дидикіна А.С., Князева Н.С., Конь І.Я., Корзун В.Н., 

Кульчицька В.П., Ладодо К.С., Ліпатова Н.Н., Лісицина А.Б., Ломачинський 

В.А., Марх З.А., Мазуренко І.К, Тутельян В.А., Тура А.Ф., Шиліна Н.М., О.Г. 

Шадрін, Фатеєва Е.М., Фещенко, Ю. І., Li Bo, Chen Xiangmei,  Hou Fanfan, Liu 

Zhihong, Yu Xueqing, Li Xuewang, Bajnok L, Bouree P., Enarson D., Forestier С.та 

ін. Основні дослідження вчених були направлені на створення продуктів для 

дітей загального харчування. Практично відсутні дослідження зі створенню 

продуктів тривалого зберігання для дітей різних вікових груп хворих на 

піелонефрит. Необхідно відмітити, продукти промислового виробництва для 

дітей хворих на пієлонефрит відсутні.  

Створення асортименту продуктів тривалого зберігання для лікувально-

профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит, розроблення нових 

гнучких та удосконалення діючих технологій виробництва, моделювання 

випробувань на тваринах, проведення клінічних випробувань, дослідження 

показників якості і безпечності та функціональності продуктів є змістом 

дослідження цієї роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові 

дослідження виконувались в рамках тематичного плану науково-дослідних 

робіт відповідно теми 0119U103484 "Наукове обґрунтування і розробка 

технологій та кулінарної продукції з використанням інноваційних видів 

сировини", кафедри технології харчування, Сумського національного аграрного 

університету, Україна, та Школи харчових наук Хєнанського Інституту Науки 

та Технології, Китай.  
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Мета і завдання роботи. Мета досліджень – створення асортименту та 

технології виробництва продуктів тривалого зберігання лікувально-

профілактичного призначення для харчування дітей хворих на пієлонефрит. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано основні завдання: 

- провести моніторинг демографічних показників та провести 

порівняльний аналіз показників захворювання на пієлонефрит, дітей різних 

вікових груп;  

- вивчити принципи лікувального харчування дітей хворих на пієлонефрит; 

- дослідити вплив нативних речовин сировини рослинного походження 

та лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) на щадіння нирок 

дитини в період захворювання у гострому періоді та у періоді ремісії; 

- обґрунтувати технологічні показники та показники якості та безпечності 

сировини рослинного походження, яка традиційно вирощується в Україні та Китаї; 

- дослідити кінетику руйнування вмісту вітамінів та корисних речовин 

при застосуванні процесів термічного оброблення сировини у виробництві 

пюреподібних продуктах для дітей; 

- розробити асортимент та технологію виробництва продуктів 

лікувально-профілактичного призначення для дітей хворих на пієлонефрит; 

- встановити показники якості і безпечності та функціональний влив 

продуктів лікувально-профілактичного призначення за принципом доказової 

медицини; 

- розробити нормативну та технологічну документацію на 

запропонований асортимент продуктів лікувально-профілактичного 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит.  

Об’єкт досліджень - лікарські рослини, овочево-фруктова сировина, та 

продукти лікувально-профілактичного харчування для дітей з захворюванням 

на пієлонефрит. 

Предмет досліджень – технології продуктів тривалого зберігання для 

дітей з захворюванням на пієлонефрит, функціональні властивості продуктів, 

вимоги безпечності і якості рослинної сировини та готової продукції. 
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Методи досліджень – загальноприйняті, фізичні, хімічні, 

мікробіологічні, клінічні, гістологічні випробування, планування експерименту, 

оброблення експериментальних даних. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

На основі результатів фундаментальних та прикладних досліджень у 

дисертаційній роботі вперше: 

- узагальнено та реалізовано дослідження, які полягають у моніторингу 

демографічних показників, показників захворювання на пієлонефрит дітей 

різних вікових груп, та принцип харчування дітей з даною патологією;     

- досліджено вміст нативних речовин сировини рослинного походження 

та лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), які позитивно 

впливають на процес одужання дитини в період захворювання на піелонефрит;  

- встановлені єдині технологічні вимоги та  показники якості і безпечності 

сировини рослинного походження яка традиційно вирощується в Україні та Китаї; 

- встановлено кінетику руйнування вітамінів та корисних речовин, вміст 

яких є необхідним у продуктах лікувально-профілактичного призначення для 

дітей з захворюванням нирок;   

- науково обґрунтовано негативний вплив параметрів термічного 

оброблення сировини рослинного походження; 

- розроблена та впроваджена технологія виготовлення пюреподібних 

продуктів для дітей, яка передбачає застосування мінімальних параметрів 

термічного оброблення рослинної сировини; 

- науково обґрунтовано асортимент функціональних продуктів 

лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей хворих на 

пієлонефрит. 

- розроблено та науково обґрунтовано показники якості та безпечності 

продуктів, які враховані у нормативній та технологічній документації на 

виробництво.   

Практичне значення отриманих результатів.  
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На основі фундаментальних та прикладних досліджень, розроблено 

асортимент продуктів тривалого зберігання лікувально-профілактичного 

призначення для харчування дітей хворих на пієлонефрит. Результати клінічних 

досліджень підтверджено функціональність продуктів. На запропоновані 

технології виробництва продуктів функціонального призначання для дітей  та 

виробництво екстрактів розроблено нормативну та технологічну документацію. 

Технології перевірені у лабораторних та промислових умовах, та впроваджені 

на підприємствах галузі виробництва продуктів для дітей.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі при вивченні дисциплін «Технологія харчування», 

«Нутриіціологія», «Якість та безпечність продуктів харчування», «Процеси та 

апарати харчових виробництв». Одночасно результати досліджень можуть бути 

використанні при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень у 

напрямку технологій харчування.  

Особистий вклад здобувача. Автором дисертаційної роботи особисто 

поставлено експерименти у прикладних та фундаментальних дослідженнях. 

Провів обчислення отриманих результатів достовірності експериментів. Автор 

особисто сформулював висновки та рекомендації, підготував матеріали 

досліджень до опублікування, брав участь в апробації та обговоренні 

результатів досліджень. Дослідження, які пов’язані з клінічними та 

гістологічними експериментами виконані автором, сумісно з науковими 

фахівцями – лікарями ветеринарної медицини на базі віварію. Особистий вклад 

здобувача підтверджується нормативними документами та науковими 

публікаціями. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідались на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Могилянські 

читання - 2019» Досвід та тенденція розвитку суспільства в Україні, 

глобальний, національний та регіональний аспекти», мсто Миколаїв, Україна 11 

– 16 листопада 2019.  Multidisciplinary International conference on Transformation 

and Survival Post PandemicOctober 14-15 2020, на базі Ajeenkya DY Patil 
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University, Charoli Budruk via Lohegaon, Pune, India. 81 Наукова конференція 

науково-педагогічного складу Одеської національної академії харчових 

технологій, 27-30 квітня 2021 р., м Одеса, Україна. 

Публікації За результатами виконання дисертаційної роботи 

опубліковано 10 наукових праць, у тому числі 2 публікацій у фахових журналах 

та збірниках наукових праць України, 2 публікації у наукових виданнях 

цитування Scopus; Web  of science, 1 у наукових працях університету Ajeenkya, 

Індія, 1 монографії, 3 тезах доповідей на наукових конференціях,. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, основного змісту, що включає 5 розділів, загальних висновків, списку 

використаних літературних джерел з 178 найменувань (19 стор.) та  додатків 

(34 стор.). Основний зміст роботи викладено на 161 стор., включаючи 39 

рисунків та 55 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ НИРОК,  

ТЕНДЕНЦІЇ ТА РОЗВИТОК 

Правильне харчування хворої дитини є одним з основних ланок у 

загальному комплексі терапевтичних заходів. Лікувальне харчування, 

побудоване з урахуванням патогенезу захворювання, віку дитини, особливостей 

його розвитку, нормалізує порушені обмінні процеси в організмі, компенсує 

необхідні енергетичні витрати, поставляючи відповідні харчові компоненти, 

сприяє підвищенню імунітету, ліквідації патологічного процесу, відновленню 

здоров'я. 

Пієлонефрит займає одне з провідних місць у структурі нефропатій у 

дітей і дорослих. Останнім часом відзначається значне збільшення 

захворюваності на пієлонефрит, що пов'язано із загальними екологічними 

процесами (поширеність дисметаболічних розладів, алергізація населення, 

широке використання адаптованих продуктів у харчуванні дітей раннього віку, 

дисбактеріоз, радіаційний вплив, жорсткість води тощо).  

Відомо, що в медичній практиці проводять лікувальну терапію 

захворювання нирок, використовуючи настої лікарських рослин, або настою 

збору лікарських рослин. В той же час такі настої за органолептичними 

показниками не завжди мають приємний викус та запах. У дитина 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.  

 

1.1. Демографічна ситуація, статистичні показники захворювання 

нирок  

Основою розвитку любої країни не залежно від соціально-економічного 

стану, кольору шкіри громадян, віросповідання чи мови  є здорові діти. Стан 

здоров’я визначається якістю життя населення і впливає на національну 

безпеку держави. 
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Виникнення хвороби нирок та особливості її поширення визначаються 

природно-екологічними та соціально-економічними чинниками, значення 

останніх з яких набуває все більшого значення через вплив способу життя, 

доходів населення, житлових умов, структури харчування та ряду інших 

чинників. 

Значний вплив на поширення захворюваності населення в державі 

мають демографічні характеристики населення, зокрема, коефіцієнти 

смертності та природного приросту населення.  

За даними Державної служби статистики України, на 1 січня 2021 року 

чисельність населення України складає 41588354 людини, без врахування 

тимчасово окупованої територій, Автономної Республіки Крим і міста 

Севастополь. Проте чисельність українців стабільно зменшується, 

народжуваність 2017 року становила 10,3% (189-те місце у світі), 

смертність — 14,4% (5-те місце у світі), природний приріст - 0,41% (220-те 

місце у світі) [11]. Данні про чисельність населення та народжуваність 

наведено на рис. 1.1 

 

Рис. 1.1 Демографічний стан в України за роками  

Одночасно статистичні данні свідчать про високий рівень 

захворюваності населення, особисто дітей та підлітків. На примірнику одного 

класу хвороби сечостатевої системи видно тенденцію росту захворювання, за 

останні три роки, данні наведені в табл.1.1  

Таблиця 1.1  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Кількість зареєстрованих з захворюванням сечостатевої системи  

Рік 
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювання 

особи віком 18 років і старші Діти та підлітки віком від 0 до 17 років 

включно 
2015 1723742 187147 

КінецьТабл.1.1 

Рік 
Кількість уперше зареєстрованих випадків захворювання 

особи віком 18 років і старші Діти та підлітки віком від 0 до 17 років 

включно 
2016 1760846 191007 
2017 1779318 193890 
2018 1806008 196798 
2019 1834904 200734 
2029 1875272 205752 

 

За статистичними даними Китайської Народної Республіки станом на 1 

січня 2021  року чисельність населення складає 1443981565 мільярд, при цьому  

народжуваність кожного року зростає приблизно від 5 % до 8 %, протягом 2019 

та 2020 років, народжуваність незначно знизилась. Данні про чисельність 

населення та народжуваність в КНР наведено на рис. 1.2.    

 

Рис. 1.2 Демографічний стан в Китаї за роками 

Кожного року спеціальна науково-медична комісія Китаю проводить 

обстеження населення різних вікових груп на виявлення людей з 

захворюваннями нирок. Протягом трьох років, кількість людей з 

захворюваннями нирок зросло більш ніж 11 %. У 2015 року цей показник 

складав 119,63 мільйонів людей, в 2017 році 133,0 мільйонів. При обстежені 

дітей віком від  2 до 14 років виявлено кожного року 2,0 мільйона з 

захворюванням нирок. Тільки в провінції          Хєнань, схід центральної 
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частини Китаю кожного року зафіксовано 200 тисяч дітей з захворюваннями 

нирок [12 - 15] Протягом останніх років чисельність дорослих та дітей у яких 

виявлено захворювання нирок, значно зросла.   

За оцінкою Всесвітньої організацією охорони здоров’я 850 мільйонів 

людей з всього світу страждають різними захворюваннями нирок – хронічним 

захворюванням нирок. Ця хвороба забирає з життя  2,4 мільйони людей в рік у 

світі, одночасно ця хвороба є шостою найбільш швидкою причиною смерті. 

Медико-соціальна значимість хронічної хвороби нирок визначається ії високою 

розповсюдженістю, за різними оцінками експертів, захворювання виявляється у 

15 % населення. Розповсюдження хвороби у світі різниться, виявлення з 

часткою від 6,8 % в Західній Європі (Іспанія) до 15,9 % у Східній Європі  

(Польща). У Російській Федерації 15 мільйонів населення, у Сполучених 

Штатах Америки в діапазоні від 10 % до 17 % в залежності від етнічних груп. В 

Японії більше ніж 20 % популяції [16].  

За твердженнями науковців-педіатрів, хвороби нирок та сечовивідних 

шляхів у дітей залишаються нагальною проблемою в педіатрії, яка несе в собі 

суттєве соціальне навантаження. Поширеність захворювань нирок і сечової 

системи у дітей впродовж останніх 5 років в Україні зросла з 40 до 56 на 1000 

дитячого населення. Інфекції сечової системи є найбільш поширеними 

інфекціями у дітей до 2 років та посідають друге-третє місце серед усіх 

інфекцій дитячого віку, поступаючись лише захворюванням дихальних шляхів 

та кишковим інфекціям. Хронічне пієлонефритичне рубцювання формується в 

дуже молодому віці через комбінацію інфекції сечової системи, 

iнтраренального рефлюксу та міхурово-сечовідного рефлюксу. Інколи 

рубцювання виникає внутрішньоутробно. Як наслідок може розвинутися 

артеріальна гіпертензія і хронічна ниркова недостатність [16-17].  . 

 

1.2. Особливості захворювання на пієлонефрит  

Неспецифічні запальні захворювання органів сечостатевої системи 

становлять більше половини всієї урологічної патології. Пієлонефрит - 
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інфекційно-запальний процес у чашково-мисковій системі та тканині самої 

нирки з ураженням переважно інтерстиціальної тканини - є найпоширенішим 

запальним урологічним захворюванням. Виділяють гострий і хронічний 

пієлонефрит, а також первинний (виникає у нирці без будь-якого попереднього 

її захворювання) і вторинний (є ускладненням іншого захворювання нирки і 

сечовивідних шляхів). Особливістю перебігу пієлонефриту є схильність до 

хронізації процесу, яка підвищується при неадекватній терапії. При хронічному 

пієлонефриті характерні періоди тривалої ремісії з подальшим загостренням під 

впливом несприятливих факторів (персистуюча інфекція сечовивідних шляхів, 

тривале порушення пасажу сечі, супутня сечокам'яної хвороби, 

переохолодження, порушення дієти тощо) [17 - 18].  

Загальноприйнятої класифікації пієлонефриту немає. Доктор медичних 

наук, професор О.В. Шуляк з вченими Інституту урології Національної академії 

медичних наук України, запропонували, для клініцистів найбільш повну є 

класифікацію пієлонефриту, яка наведена на рис. 1.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Класифікація пієлонефриту  
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https://www.umj.com.ua/article/organization/du-institut-urologii-nacionalnoi-akademii-medichnix-nauk-ukraini-kiiv
https://www.umj.com.ua/article/organization/du-institut-urologii-nacionalnoi-akademii-medichnix-nauk-ukraini-kiiv
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Пієлонефрит може викликати найрізноманітніші види патогенної флори 

(бактеріальної, вірусної, грибкової) екзо- та ендогенного походження. 

Найчастішими збудниками пієлонефриту є Escherichia coli, Staphylococcus, 

Proteus, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus та ін. У 

виникненні пієлонефриту ключову роль відіграють такі фактори, як: характер і 

вид збудника, шлях проникнення інфекції в нирку, загальний стан організму, 

наявність змін у нирці та сечовивідних шляхах, що сприяють фіксації збудника 

і розвитку патологічного процесу (порушення відтоку сечі, порушення функції 

нирки, супутні захворювання нирки, сечокам’яної хвороби та ін.).  

В останні роки часті асоціації мікроорганізмів, які легко викликають 

запальний процес у сечовивідних шляхах. У такі асоціації найчастіше входять 

Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, гемолітичні штами Escherichia 

coli. Під дією несприятливих чинників мікроорганізми часто втрачають 

оболонку і переходять у так звані  L-форми, або протопласти, які не ростуть на 

звичайних поживних середовищах. У сприятливих умовах бактерії знову 

перетворюються у вегетативні форми [18, 19].  

У клінічних та експериментальних дослідженнях встановлено, що 

основними шляхами потрапляння інфекції у нирку є гематогенний і урогенний. 

Інфекція найчастіше потрапляє в нирки гематогенним шляхом з будь-якого 

запального вогнища (фурункул, тонзиліт, карієс, цистит, уретрит, простатит, 

епідидиміт, кольпіт, сальпінгоофорит та ін.) [22]. Одного лише проникнення 

інфекції в нирку з током крові недостатньо для розвитку захворювання. Лише 

особливо вірулентна інфекція здатна самостійно створити у нирці умови для 

виникнення і розвитку запалення. У більшості випадків інфекція проходить 

крізь кровоносну систему здорової нирки, не вражаючи її, а для осідання і 

розмноження мікроорганізмів та розвитку патологічного процесу необхідні 

певні місцеві умови в нирці та зниження загальної опірності організму. 

Найбільш суттєвими факторами, що сприяють розвитку пієлонефриту, є 

бактеріурія, порушення відтоку сечі, розлади кровообігу в нирці. Найчастішою 

причиною розладів кровообігу є сповільнення відтоку сечі з нирки, підвищення 
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гідравлічного тиску сечі у чашково-мисковій системі викликає стискання 

тонкостінних вен ниркового форніксу і застій венозної крові у нирці [18, 20, 

21].  . 

 

1.3. Особливості захворювання на пієлонефрит у дитячому віці  

Особливості перебігу інфекційно-запальних захворювань органів 

сечовидільної системи в дітей раннього віку, у тому числі пієлонефриту  мають 

особливе значення у зв’язку з їх високою поширеністю та не завжди 

сприятливим прогнозом. За останні роки відзначається зростання питомої ваги 

інфекцій сечової системи в загальній структурі захворюваності в дітей з 18 на 

1000 дитячого населення до 36–100 на 1000. У дітей ураження нирок 

запального генезу може призводити до не оборотних пошкоджень паренхіми 

нирок з заміщенням ушкоджених ділянок сполучною тканиною, що надалі 

спричиняє розвиток хронічної хвороби нирок. Багато факторів, що призводять 

до розвитку пієлонефриту, про те загальновідомі (обструкція, дисметаболічні 

порушення, спадковість тощо), у 41 % дітей склерозування паренхіми 

розвивається за відсутності порушень уродинаміки, тобто безпосередньою 

причиною ниркового пошкодження в дітей є інфекція, що супроводжується 

місцевою активацією та запуском цитотоксичного метаболізму [20]. Висока 

ймовірність початком патології нирок у дітей раннього віку визначається 

морфофункціональною незрілістю, значною частотою недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини нирок, дисфункції імуногенезу, дисбактеріозу, 

своєрідністю перебігу перинатального періоду, впливом генетичних факторів, 

неадекватною терапією соматичних захворювань [21]. Ризик рецидивів 

пієлонефриту у дітей до 3 років є досить високим і становить до 80 %. 

Найбільша кількість рецидивів виникає протягом перших шести місяців після 

перенесеної інфекції, рецидивуючий та хронічний пієлонефрит вважається 

одним із найбільш поширених хронічних захворювань нирок, що 

характеризується прогресуючим перебігом із формуванням ниркової 

недостатності та ранньою інвалідизацією пацієнтів [20]. Морфо-функціональна 
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незрілість тканин у ранньому віці стає підґрунтям розвитку уражень нирок. 

Після встановлення діагнозу пієлонефриту у дитини в клінічному аспекті 

одним із провідних завдань, що потребує своєчасного вирішення, є 

безпосередня оцінка того, якою мірою запальний процес призвів до 

склерозування тканини нирок та формування хронічної хвороби нирок [21]. 

Вважається, що порушення внутрішньониркової гемодинаміки прямо залежить 

від вираженості структурно-функціональних змін ниркової паренхіми, що 

можуть бути як асоційованими так і вторинними, тобто результатом 

склерозування паренхіми внаслідок запального процесу [22].  

Розвитку пієлонефриту сприяють природні фактори, спадкові 

імунодефіцитні стани, ферментопатії. Діти з аномаліями сечових шляхів, 

особливо нирок, хворіють на пієлонефрит у 8-10 разів частіше, ніж здорові. У 

хлопчиків раннього віку важливу роль відіграє інфравезикальна обструкція, у 

дівчаток причиною розвитку пієлонефриту в 22-76 % випадків є міхурово-

сечовідно-мисковий рефлюкс. Організму дитини притаманна підвищена 

реактивність, гострий розвиток запального процесу. Це пов’язано також зі 

швидкою генералізацією бактеріальної інвазії. Настають гострі розлади функції 

печінки, органів кровообігу, надниркових залоз, органів травлення, водно-

електролітного, білкового та інших видів обміну [23].  

Причиною розвитку пієлонефриту у дітей є бактеріальна інфекція, яка 

потрапляє в сечовивідні шляхи. Джерелом цієї інфекції може служити будь 

хронічний осередок, наприклад, каріозний зуб, хронічна ангіна і так далі. Саме 

тому у маленьких дітей так важливо санувати всі хронічні вогнища інфекції. 

Крім цього важливу роль у розвитку пієлонефриту відіграє перебіг вагітності та 

пологів. Якщо мати під час вагітності переносить будь-яку інфекцію, то у 

малюка підвищується ризик захворюваності пієлонефритом. Тим більше, що у 

новонароджених нирки ще до кінця не сформовані. Найпоширенішою 

причиною виникнення пієлонефриту є порушення гігієни немовлят. У дівчаток 

пієлонефрит найчастіше викликає кишкова паличка, яка потрапляє в 

сечовивідні шляхи при неправильному підмиванні дитини. У новонароджених 
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хлопчиків присутнє таке явище, як зворотний заброс сечі в нирки. Це і сприяє 

розвитку такого захворювання [17 – 20, 23].  

У більшості дітей, приблизно 96 %, пієлонефрит проявляється 

загостренням запального процесу в нирці та характеризується підвищенням 

температури тіла до 39-40 оС і лейкоцитурією. Температура тіла підвищується 

раптово серед «повного здоров’я», за винятком випадків, коли порушення 

уродинаміки спричинено функціональними чи органічними дисфункціями 

нижніх сечових шляхів (гіпер- або гіпорефлекторний сечовий міхур, 

уретероцеле, клапани задньої уретри). В такому разі загостренню пієлонефриту 

передують різні розлади сечовипускання чи нетримання сечі [21].  

У дітей до трьох років є деякі відмінності, хворіють хлопчики і дівчатка 

однаково, переважають загальні симптоми: млявість або різке занепокоєння, 

підвищення температури тіла до високих цифр, на фоні загальної інтоксикації 

можуть з’явитися менінгіальні знаки, судоми. Може бути відсутніми апетит, 

запор або пронос, іноді жовтяничність шкірних покривів. Порушення з боку 

сечовипускання може бути відсутнім або бувають не вираженими. У дітей до 

року дуже швидко йде генералізація інфекції (сепсис). Порушення водно-

електролітного балансу, різке зневоднення, інтоксикація, порушення функції 

печінки надниркових залоз [24, 26, 27].  

У підлітків, переважають ознаки інтоксикації: млявість, головні болі, 

поганий апетит, швидка стомлюваність, тривалий субфибрилитет, головні болі, 

болі в животі без певної локалізації. Порушення сечовипускання не значні або 

можуть зовсім не бути. 

Більшість дітей з гострим пієлонефритом мають вогнища хронічної 

інфекції: карієс, хронічний тонзиліт, аденоїди, холецистит, вагініти. Так само 

не можна не враховувати той факт, що за наявності аномалії розвитку нирок і 

сечовивідних шляхів, частота виникнення гострого пієлонефриту в дітей різко 

зростає. Схема лікування пієлонефриту у дітей включає: лікарські препарати, 

лікувальну фізкультуру, та спеціальне функціональне харчування [28, 29]. 

 



22 

1.4 Принципи лікування дітей з захворюванням на пієлонефрит  

Загальна функція нирок пов’язана з виділенням з організму людини різні 

продукти обміну, чужорідні та ядовиті речовини, які потрапляють до організму 

з зовнішнього середовища. Одночасно нирки приймають участь в регуляції 

водного балансу, кислотно-лужної рівноваги, балансу натрію, калію, хлору, 

фосфору та інших мінеральних речовин у організмі, також синтезують деякі 

хімічні з’єднання при цьому утворюють ренін – фізіологічне активну речовину, 

яка впливає на рівень артеріального тиску. Основна функція нирок це 

утворення сечі [30, 32, 33].  

Вчені лікарі – нефрологи відмічають клініко-морфологічні змінення 

нирок при захворюванні на пієлонефрит, та  порушуються функції роботи 

нирок. Патоморфологія ураження нирок при гострому пієлонефриті 

характеризується вогнищевими ознаками запалення інтерстиціальної тканини з 

деструкцією канальців: – інтерстиціальним набряком строми; – нейтрофільною 

інфільтрацією мозкової речовини нирки; – периваскулярною 

лімфогістіоцитарною інфільтрацією. Після перенесеного гострого пієлонефриту 

зморщування нирки не відбувається, оскільки розвиток рубцевих змін має не 

дифузний, а вогнищевий характер. Найбільш характерні ознаки хронічного 

пієлонефриту – сполучнотканинні розростання (рубці); – лімфоїдні і 

гістіоцитарні інфільтрати в інтерстиції; – ділянки розширення канальців, 

частина з яких заповнена колоїдними масами ("тиреоїдоподібна" 

трансформація канальців). У пізніх стадіях пієлонефриту спостерігаються: – 

ураження клубочків і кровоносних судин; – характерні масові запустіння 

канальців та їх заміщення неспецифічною сполучною тканиною; – нерівна 

поверхня нирки, є множинні рубцеві втягнення; – кірковий шар стоншений, 

нерівний. Найважливіша ознака, що дозволяє диференціювати пієлонефрит від 

інших тубулоінтерстиціальних уражень нирок, – обов'язкове залучення до 

запального процесу чашково-мискової системи нирок Принципи які покладені в 

основу терапевтичної тактики пієлонефриту  у дітей – активне 

антибактеріальне лікування, індивідуальний підхід до лікування, який включає 
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вік дитини, особливості розвитку організму, особливості захворювань якими 

дитини хворіла раніше [31, 34- 36, 38].  

Головними задачами  при лікуванні  дітей хворих на пієлонефрит є - 

ліквідація або зменшення мікробна-запалювального процесу в ниркових 

тканинах та сечових шляхах, нормалізація обмінних порушень і 

функціонального стану нирок, стимуляцію регенераторних процесів, 

зменшення склеротичних процесів в тканинах нирок . 

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 [36].  

 

1.5 Лікувальне харчування дітей хворих на пієлонефрит  

Харчування дітей хворих на пієлонефрит базується на двох концепціях. 

По-перше це обмеження кількості окремих компонентів (білок, натрій, 

екстрактивні речовини) в їжі, це пов’язано з активністю запалювального 

процесу та зниженню єкстретируючюю  здібністю нирок. 

По-друге  це корекція можливої недостатності визначених компонентів 

харчування (білок, натрій, калій, вітаміни), яке пов’язано з у зв’язку з 

патологією нирок. 

Організація лікувального харчування передбачає забезпечення дітей 

хворих на пієлонефрит харчовими інгредієнтами, вітамінами і мінеральними 

солями , відповідно до фізіологічної норми [37, 39 – 41, 50 – 52, 64]. 

Вчені лікарі нефрологи та дієтологи рекомендують дітям хворим на 

пієлонефрит лікувальне харчування з урахуванням активності бактеріального 

запалення та тубулярних функцій нирок. В гострому періоді пієлонефриту, 

який протикає з токсикозом рекомендовано фруктові та овочеві пюре з 

додаванням рису, а також рясне вживання рідини від 1,5 до 2,0 літрів. По мірі 

стихання гострого періоду раціон розширюють відповідно до функціонального 

стану нирок. При пієлонефриті сечевих шляхів рекомендована харчування з 

рослинної сировини з додоюванням молока, та з обмеженим вмісту білка (від 
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1,5 до 2,0 г на кг маси тіла дитини) та солі від 2 до 3 г на добу [42 – 44, 51, 57, 

65, 68]. 

В активному періоді захворювання з метою щадіння нирок з їжі 

виключається продукти які містять екстрактивні речовини та ефірні масла – 

м’ясні бульйони, цибуля, часник та інші, кулінарні блюда жарені. Білок 

тваринного походження включається до раціону в першу половину дня, 

відповідно до добового ритму його екстракції. При деяких запалювальних 

процесах виключають продукти які містять великій вміст кислих сульфатів і 

фосфатів, які  роздратовують канальця, до таких продуктів відносяться бобові, 

щавель, шпинат.  

Для тренування роботи нирок режим харчування строїться  таким 

чином, щоб в першій половині дня дитина отримувала кислі валентності у 

другій половині дня лужні [43, 44, 46 – 49, 53, 54, 56]. 

В залежності від результатів дослідження сечі, проводять чергування 

білкової (підкисленої) і рослинної (підлужної) їжі кожні 3 – 5 днів, для 

створення не благодійних умов для росту бактерій. Характеристика можливих 

варіантів лікувального харчування дітей хворих на пієлонефрит, враховуючи 

стан  захворювання і принципи харчування наведено в табл.1.2. 

Таблиця 1.2  

Харчова і енергетична цінність лікувального харчування дітей хворих на пієлонефрит  
 

Раціон 
харчування 

Харчові інгредієнти , г 
Енергетична 

цінність 
Білок Жир 

Вуглеводи Калій Натрій кДж ккал 
Всього Тварин.  Всього Рослин.  

Щадний 73 45 73 17 358 4,9 2,0 10,446 2495 
Перехідний 74 49 73 16 353 4,9 2,7 10,470 2460 
Тренувальний 76 45 76 19 335 4,4 3,6 9,931 2372 

 
Раціон щадного харчування передбачає кулінарні блюда з сировини 

рослинного походження та відвареного не жирного м’яса. Повністю не 

допускається блюда які містять щавлеву кислоту, кислі сульфати і фосфати. 

Кількість хлоридів складає 2 г на добу [45, 57, 62, 69 - 71].   

Раціон перехідний від щадного до загального харчування більше 
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різноманітний, включає додатково молочні продукти,  м'ясо та рибу  які 

кулінарна оброблені на пару та містить 2,7 г. натрію на добу. Цей раціон 

призначається дітям хворим на пієлонефрит з нормальною функцією нирок.  

Тренувальний раціон харчування призначається дітям хворим на 

пієлонефрит в процесі ремісії. Блюда кулінарна оброблені комбіновані 

(сировина рослинного та тваринного походження, риба)  жарені. Додатково 

дозволено молочні продукти. Кількість натрію хлориду на добу складає 3,65 г.  

Незалежно від стадії захворювання контролюється кислотність  раціону 

харчування, критерії наведено у табл.1.3. Кисле середовище знищує ріст 

бактерії, одночасно є подразником канальців нирок в процесі гострого 

захворювання. Баланс їжі контролюється постійно протягом захворювання 

дитини не залежно від стадії [55, 58 – 61, 63].  

Таблиця 1.3  

Кислоти і основи у лікувальному харчуванні дітей хворих на пієлонефрит  
 

Раціон 
харчування 

Вміст іонів, ммоль 
Кислот Основ 

Всього І половина дня Всього І половина дня 
Щадний 37,7 32,3 61,6 23,8 
Перехідний 57,7 51,8 57,6 23,1 
Тренувальний 58,2 54,6 62,9 23,3 

 
Важливими умовами успішного лікування є забезпечення регулярне 

функціонування шлунково-кишкового тракту. При лікуванні пієлонефриту 

проводиться медикаментозна терапія з застосуванням антибіотиків що часто  

приводить до дисфункції шлунково-кишкового тракту, дисбактеріозу [72, 74 - 

79].  

Для профілактики та нормалізації шлунково-кишкового тракту лікарі-

нефрологи рекомендують багаторазове харчування з використанням овочево-

фруктової сировини – кабачки, картопля, морква, буряк,  гарбуз, яблука, сливи, 

а також корисні зернові культури, проросла пшениця, вівсяний настій. Розвитку 

корисних кишкових бактерій сприяє кисле середовище шлункового вмісту. Для 

посилення секреції шлункового соку до харчового раціону рекомендують 
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додавати кріп, редис, редьку чорну, кінзу. Для підкислення їжі додають 

гранатовий, кизиловий або яблучний сік, горобину, чорну смородину тощо. 

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.    

 

1.6 Вплив вітамінів на функціональну роботу нирок 

Хімічний склад сировини рослинного походження, яка наведена вище, 

має великій вміст солей калію вітаміну С і вітамінів групи В, та діє як 

протизапальний сечогінний засіб. При захворюванні на пієлонефрит як у дітей 

та і у дорослих  відмічається не достаток вітамінів А, С, Е, D, групи В.  

Недолік вітаміну А та різних провітамінів, особливо β-каротину 

пов’язано зі зниженням їх абсорбції, нестачі жовчних кислот, недостатньому 

синтезу білка який транспортує вітамін А. Крім цього зниження вітаміну А 

пов’язано з застосуванням деяких медичних препаратів (неоміцін) та з  

порушенням  правильного харчування [73,81, 82]. 

Вітамін Е в результаті взаємодії з поліненасиченими фосфоліпідами 

підтримує структурні цілісності мембран та забезпечує захист поліненасичених 

жирних кислот в структурі мембран від переокислення  та переоксідантної дії 

вітаміну D. При  з не достатку вітаміну Е порушається правильне фізіологічне 

функціонування нирок та печінки.  

Гіповітаміноз В6 супроводжується зниженням реабсорбції амінокислот в 

нирках, при цьому підвищується фільтраційний заряд  амінокислот. Це 

пов’язано з погіршенням білковосинтетичною   функцією печінки. При цьому 

пошкоджуються клітини канальцевого епітелію нирок, в результаті  надлишку  

окремих амінокислот , а також не матаболізованими продуктами обміну. Ці 

процеси  надають токсичний вплив на реобсорбсниі процеси в нирках.  

Відсутність вітаміну В6 приводить до порушення нормальної роботи нирок та 

утворення в нирках оксалатнокальцевих мікролітов [81, 83].  
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Нестача вітаміну С призводить до гіпофункції лейкоцитів та 

тромбоцитів, та наявності крові у сечі. При дефіциті вітаміну D порушуються  

метаболічні процеси в печінці та нирках, знижується вироблення білку, який 

транспортує кальцій, розвивається кальцева хвороба нирок, яка пошкоджує 

нирки.  

При лікування широко використовуються медичні препарати, а також 

лікувальне харчування в раціон якого входить сировина яка містить велику 

кількість вітамінів та вітамінних комплексів [83].  

 

1.7 Застосування фітопрепаратів при лікуванні дітей хворих на 

пієлонефрит  

Лікування лікарськими засобами рослинного походження – один з 

важливих напрямів терапії, широко вживаний при лікуванні різних 

захворювань. Фітотерапію використовують і як самостійний вид лікування, і як 

допоміжний у комплексі з іншими лікарськими засобами. Особливо ефективні 

фітотерапевтичні препарати в лікуванні й профілактиці хронічних захворювань. 

Фітотерапія – комплексна наука, що включає відомості про рослину: її хімічний 

склад, лікарські засоби, способи їх отримання, симптоматику захворювання, 

діагноз та спосіб його лікування. Сучасні інформаційні джерела з фармакології  

свідчать про науково-обґрунтовані механізми дії різних лікарняних препаратів, 

які виготовлені з рослин [84]. 

Для відбору лікарських рослин, які можливо застосовувати для 

лікування дітей хворих на пієлонефрит, враховується сечогінні, протизапальні, 

антисептичні, діуретичні, регенеруючи,  тонізуючи, жовчегоні, 

кровевідновлюючі, в'язкі дії [85,86].  

Сечогінні дії залежать від вмісту ефірних масел (сапонінов і сілікатов) в 

рослині. Таких масел багато міститься в у травах Ялівець, Польовий хвощ, 

листя берези, у петрушки,  

Листя брусниці, мучниці та  груші відносять до  протизапальної дії, у 

зв’язку з тим що вони містять групу фенольних сполук рослинного походження 
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(таніни) та гліказіди фінозного типу (арбутіни). Одночасно хімічний склад цих 

рослин дозволяє виводити з організму солі та сечовину. Такою дією володіє 

нирковий чай, до складу якого входить шипшина, волошка, марена 

фарбувальна, кропива дводомна [84 - 86]. 

Попередніми дослідженнями було встановлено фармакологічні 

властивості лікарських рослин - Звіробою продірявленого, Подорожника, 

Мучниці, Кропиви, Тисячілістніка, Мати-й-мачухи, Шипшини, Ячменю 

звичайного, Конюшини орної, Листя брусниці, Золототисячнику зонтичного, та 

встановлено механізм дії зборів рослин. В залежності від рецептурної закладки 

збори лікарських рослин діють, як протизапальний, антисептичний, 

діуретичний, регенеруючій, в'яжучій , тонізіруючій кровоспинний, жовчогінний, 

обволікаючій засіб.  

Вченими у галузі нефрології були проведені дослідження та 

встановлено, що використання у лікування зборів лікарських рослин в період 

вираженої  активності пієлонефриту є тільки допоміжним засобом, який 

дозволяє полишити процес відділення сечі з організму, та не впливає на 

бактерії . В той же час в період стихання запалювального процесу, правильний 

збір лікарняних рослин  оказує протизапальну дію, може бути використаний не 

тільки разом з медичними препаратами, а також як самостійний засіб 

підтримуючої терапії.  Застосування таких зборів лікарських трав у вигляді 

настоянок  або екстрактів приводить к ліквідації лейкоцитів у сечі у 92 % дітей.  

Протягом трьох тижнів після застосування такого лікування відмічається 

нормалізація та значне полишення фізіологічної роботи нирок, що пов’язано з 

полишенням ферментативних процесів в дистальному відділі нефрону, діями 

збору лікарських рослин, поліпшенням ниркового крові відтоку [85 - 86].     

 

1.8. Використання рослини Rhizoma Smilacis Glabrae при лікуванні 

нирок та сечостатевої системи   

Протягом віків медицина в основному базувалась на природних 

речовинах і холістичному підході до людини. Цей досвід збирався, 
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збагачувався, а найбільш цінна його частина використовувалась науковою 

медициною. У всіх народів існують свої традиційні методи лікування, які 

віками відбирались і ретельно зберігались у пам'яті поколінь. 

У Китаї лікування лікарськими засобами рослинного походження 

зорієнтована на упорядкування різноманітних взаємовідносин людини з 

природою, збалансованість в його організмі двох протилежних начал життєвої 

енергії - Інь та Ян, причому підхід у використанні лікарських рослин 

розглядається одночасно з точки зору складного енергетичного балансу не 

тільки людини, але і рослини. За своїм обсягом лікування лікарськими засобами 

рослинного походження у Китаї  досягло 40 %. 

Лікарська рослина Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) назва китайською  

мовою) широко використовується в нетрадиційній китайській медицині [87, 90]. 

Rhizoma Smilacis Glabrae багаторічні вічнозелені кущі сімейства лілійних 

рослин, яке росте на півдні та південному сході Китаю в провінціях Аньхое, 

Чжэцзян, Цзянсі, Фуцзянь, Хунань, Хубэй, Гуандун, Гуансі, Сичуань, Юньнань.   

У альтернативній медицині Китаю застосовують відвар коріння, листів, 

ягід рослини Rhizoma Smilacis Glabrae в період лікування функції нирок та 

сечостатевої системи. Огляд інформаційних джерел свідчить, що рослину 

Rhizoma Smilacis Glabrae  використовують у вигляді настою при усунення 

застою сечі, запаленні нирок при інфекційних захворюваннях, а також при 

дефіциті вітамінів, зокрема вітаміну А. У патогенетичної терапії спрямовано на 

дроблення та розчинення сечових конкрементів. Одночасно відвар рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae  використовують при  симптоматичному лікуванні для 

полегшення при нирковій коліках (знеболювальна, спазмолітична дія) та при 

усуненні рефлекторних симптомів (нудота, здуття живота, затримка дефекації). 

Відвар рослини Rhizoma Smilacis Glabrae  використовують при лікуванні як 

дорослих так дітей.  

Рецептурні закладки відвару рослини Rhizoma Smilacis Glabrae та 

принципи технологічного виготовлення різняться. В літературних та 

інформаційних джерелах нами не знайдено інформацію щодо внесення рослини                        
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Rhizoma Smilacis Glabrae в розділи Державної фармакопеї України, яка 

гармонізована з Європейською Фармакопеею. 

Фізико-хімічні показники рослини Rhizoma Smilacis Glabrae, а також 

клінічні властивості, будуть вивчені за способом газорідинної хроматографії, і 

клінічних випробуваннях та будуть викладені в наступних розділах 

дисертаційної роботи. 

 

1.9. Моніторинг асортименту продуктів тривалого зберігання для дітей  

Харчова промисловість Китаю, України та інших країн виробляє 

широкий асортимент продуктів тривалого зберігання для дітей. В залежності 

від сировини, яка використовується, консистенцій та ступеню подрібнення 

продукти поділяють на групи. Розмір часток м'якоті в різних у продуктах 

коливається від декількох мікрон (пюре, яке гомогенізовано) до 10 мм 

(продукти, які виготовлені  шматочками). 

Асортимент продуктів для дітей тривалого зберігання різноманітний, в 

основному пропонуються продукти на основі овочів, фруктів, м’яса, риби. Для 

харчування дітей пропонується соки, нектари, пюреподібні продукти та 

продукти нарізані шматочками [91, 92].   

Враховуючи те, що дитячий організм знаходиться у стадії формування, 

при формуванні асортименту продуктів, враховується активність 

ферментативної системи, яка забезпечує переварювання і засвоєння харчових 

речовин. З піврічного віку у дитини є всі травні ферменти, характерні для 

дорослої людини, але активність їх набагато нижче. Дитина може засвоювати 

тільки емульгований жир, переважно молочний, а також продукти з 

мінімальним вмістом клітковини і клітинних оболонок. У дитини гідролізується 

тільки незначна частина клітинних оболонок, велика ж частина їх не 

змінюється і виділяється організмом. Соки для травлення порівняно легко 

проникають лише в поверхневі шари шматочків їжі, у внутрішні шари доступ їх 

сильно утруднений. При розжовування їжі значно зменшуються розміри 

шматочків і збільшується поверхня дотику ферментів з поживними 
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речовинами, що полегшує їх засвоєння. У дитини, особливо першого року 

життя, жувальна функція незначна. Це фактор враховується при визначенні 

розміру шматочків харчових продуктів.  

Дитина після одного року народження і старше, вже більш рухлива, та 

витрачає багата енергії, в результаті чого їжа вже повинна бути більш 

калорійною. Як відмічають вчені – лікарі, діти старші за віком старші 1,5 року, 

практично не сприймають пюреподібну їжу, це пов’язано з тим що у зв'язку з 

ростом і розвитком організму, у дітей з'являється потреба в більш грубої їжі. 

Щоб розвинути у дитини механічні та хімічні функції травлення, необхідно 

поступово вводити в раціон такі продукти, які вимагають більш інтенсивної 

роботи органів травлення. У зв'язку з цим в продуктах для харчування дітей 

старшого віку подрібнення сировини повинно бути більшим, а самі продукти  

за смаком повинні відповідати  віку дитини. 

Продукти дитячого харчування поділяють на групи: 

- для загального харчування дітей;  

- для лікувально-профілактичного харчування дітей. 

До групи продуктів для загального харчування дітей тривалого 

зберігання, відносяться – фруктові, ягідні, овочеві, або суміш овочів і фруктів 

пюреподібні продукти,  фруктові, ягідні, овочеві, або суміш овочів і фруктів 

соки, нектари, соки з м’якоттю, компоти. Паралельно до групи відносять 

продукти на основі овочів з додаванням м’яса, риби з додаванням або без 

додаванням круп або рису.  

Фруктово-ягідні пюреподібні продукти поділяють на підгрупи: 

- фруктові і ягідні пюре з цукром з одного виду сировини з додаванням 

від 4 до 18% цукру. За консистенцією продукти можуть бути тонкоподрібнені, 

гомогенізовані або протерті. За рекомендацією лікарів-педіатрів таки продукти 

дозволено включати в раціон харчування дитини з 3 місяців, в деяких випадках 

з 6 місяців життя; 

- пюре з суміші фруктів та ягід з додаванням від 7 до 11% цукру. За 

консистенцією продукти можуть бути тонкоподрібнені, гомогенізовані або 
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протерті. За рекомендацією лікарів-педіатрів таки продукти дозволено 

включати в раціон харчування дитини з 3 місяців, в деяких випадках з 6 місяців 

життя; 

- пюре з суміші фруктів та ягід з додаванням круп молока або вершків, 

та цукру. Компоненти додаються відповідно до рецептурної закладки. За 

консистенцією такі продукти можуть бути гомогенізовані або протерті. За 

рекомендацією лікарів-педіатрів таки продукти дозволено включати в раціон 

харчування дитини з 6 місяців життя; 

- пюре з суміші фруктів та ягід та овочів. Компоненти додаються 

відповідно до рецептурної закладки. За консистенцією такі продукти можуть 

бути тонкоподрібнені, гомогенізовані або протерті. За рекомендацією лікарів-

педіатрів таки продукти дозволено включати в раціон харчування дитини з 4 

місяців, в деяких випадках з 6 місяців життя; 

- пюре овочеві з одного виду сировини з додаванням від 0,2 до 0,4% 

повареної солі. За консистенцією продукти можуть бути тонкоподрібнені, 

гомогенізовані або протерті. За рекомендацією лікарів-педіатрів таки продукти 

дозволено включати в раціон харчування дитини з 4 місяців, в деяких випадках 

з 6 місяців життя; 

- пюре овочево-м’ясні, або овочево-рибні, такі пюре виробляють 

протертими, гомогенізованими та крупноподрібненими. Продукти мають 

співвідношення, яке нормують - масова частка м’яса або риби становить не 

менше ніж 30 %, масова частка овочів та інших компонентів 70 %. У продуктах 

нормуються показники якості відповідно до встановлених норм. За 

рекомендацією лікарів-педіатрів таки продукти дозволено включати в раціон 

харчування дитини з 7 місяців, в деяких випадках з 12 місяців життя; 

- продукти крупноподрібненні, такі продукти, за консистенцією 

представляють суміш овочів, овочів і м'яса, овочів і риби подрібнених до 

частинок розміром від 3 до 5 мм, які залиті сольовим розчином, або овочевим 

пюре зі шматочками інших компонентів. Розмір шматочків м’яса або риби  

повинен складати від 0,5 до 1,0 см. У продуктах нормуються показники якості 
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відповідно до встановлених норм. За рекомендацією лікарів-педіатрів таки 

продукти дозволено включати в раціон харчування дитини з 1,5 року життя; 

В залежності від виду овочів або фруктів та ягід, які використовуються, 

обов’язково нормується вміст розчинних сухих речовин у пюре. 

За рекомендацією лікарів-педіатрів,  у раціоні харчування дітей повинні 

бути фруктові та овочеві соки, а також суміш соків з фруктів та овочів. Соки та 

нектари за харчовою цінністю нижчі ніж свіжі овочі та фрукти, але за 

засвоюваності перевершує їх. Відповідно до чинних нормативних документів 

[99], встановлено терміни та визначення понять соків та нектарів:  

- соки натуральні - які отримані з їстівної частини  одного чи декількох 

видів стиглих, свіжих або збережених охолодженими фруктів і/або овочів, та 

законсервований фізичним способом, окрім обробляння іонізувальним 

опромінюванням, здатний до збродження, але незбррджений, який має 

відповідний колір, смак та аромат, властиві фруктам та овочам після термічного 

оброблення; 

- соки з м’якоттю, які отримані механічним шляхом, принципом 

відділенням рідкої фази фруктів, овочів, або їх суміші з частиною м’якоті та/чи 

отримані змішуванням густої фази їстівної частини фруктів, овочів або їх 

суміші (пюре і/або концентрованих натуральних соків з сиропом з цукру, 

цукрів та/або меду натурального з одночасним відновленням аромату чи без 

відновлення аромату. У соках з м’якоттю мінімальна масова частка м'якоті 

становить 10 %, а мінімальна масова частка плодової частини - 40 %; 

- нектари, які отримані принципом змішуванням соку натурального, 

та/або соку концентрованого натурального, та/або пюре натурального, та/або 

пюре концентрованого натурального з підготованою питною водою, і/або 

цукром, цукровим сиропом, і/або натуральним медом з одночасним 

відновленням аромату або без відновлення аромату, здатний до зброджування, 

але незброджений. В залежності від виду плодів, які використовуються, 

обов’язково нормується вміст мінімальної масова частка плодової частини 

нектарів.  
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За рекомендацією лікарів-педіатрів соки та нектари дозволено включати 

в раціон харчування дитини з 3 місяців, в деяких випадках з 6 місяців життя; 

Дослідження зі створення продуктів на основі молока, вершків та 

молочних компонентів або з додаванням їх, а також сухих сумішей не 

планується проводити, тому традиційний асортимент таких продуктів не 

вивчався.  

У дітей, які хворіють погіршується апетит, змінюється раціон 

харчування. Харчування хворої дитини направлено перш за все на підтримку 

імунітету, а в деяких випадках е необхідним за рекомендацією лікаря педіатра, 

або лікаря вузької спеціалізації. Необхідно відмітити, діти з деякими 

хронічними захворюваннями потребують спеціалізоване лікувально-

профілактичне харчування, або харчування, яке має функціональну дію. В 

основному це діти з захворюванням на фенілкетонурію, з захворюваннями 

органів травлення, алергією, ожирінням, інфекційними захворюваннями, 

захворюванням нирок, легенів, тощо. Одночасно функціональне, лікувально-

профілактичне харчування необхідно дітям з захворюваннями нервової  

системи та психіатричними захворюваннями, особливо це діти у яких 

порушено функції  жування, всмоктування та ковтання.  

Асортимент продуктів лікувально-профілактичного, функціонального 

харчування для дітей тривалого зберігання не великий. В основному це соки, 

нектари, напої, пюре які збагачені вітамінними комплексами. В той же час такі 

продукти складно віднести до продуктів функціонального призначення, так як 

їх виробляють тільки с гарантованим вмістом вітамінів. Також відомо 

асортимент продуктів з підвищенням вмістом вістом білку для дітей з 

захворюванням на туберкульоз, та продукти з замінником цукру, або з 

додаванням ксиліту для дітей хворих на цукровий діабет. Необхідно відмітити 

про асортимент для харчування дітей з захворюваннями нирок. Такий 

асортимент існує, у рецептурних закладках таких продуктів закладано як 

компонент, настої лікарських рослин. Але такий асортимент дуже вузький не 

виробляється промисловістю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F
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Асортимент  продуктів для дітей з різними паталогіями захворювання 

необхідно розширяти, а також впроваджувати новий. Необхідно враховувати 

потреби хворого організму дитини, а також обов’язково органолептичні 

показники готового продукту.  

 

1.10. Процеси виробництва продуктів тривалого зберігання для дітей  

Особливістю виробництва продуктів для дитячого харчування тривалого 

зберігання є максимальна інтенсифікація деяких процесів та циклу виробництва 

в цілому. Такий підхід дає можливість безперервного поточного виробництва 

та дозволяє скоротити технологічний цикл, який згідно нормативів не повинен 

перевищувати 30 хв, без урахування процесів розварювання та стерилізації або 

пастеризації. 

Процеси виробництва продуктів тривалого зберігання для харчування 

дітей лікувально-профілактичного призначення, функціональні та загального 

призначення практично схожі. До основних процесів відносять: 

- підготовка сировини; 

- розварювання; 

- протирання; 

- змішування компонентів; 

- гомогенізація; 

- деаерація; 

- фасування та укупорювання; 

- стерилізація або пастеризація. 

Підготовка сировини фрукти та овочі, сортирують, інспектують миють, 

ополіскують інспектують подруги. Види процесів, їх послідовність залежить 

від сировини. Підготовка компонентів сипучих компонентів (цукор, сіль, 

прянощі, крупи, ріс), проводять за технологічними інструкціями, з 

використанням процесу просіювання, діаметр отворів сит встановлюється, в 

залежності від сировини, яка використовується. Бобові культури сухі, (горох, 

нут, квасоля),після миття піддають процесу замочування, режими замочування, 
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температуру та строк, встановлюють в залежності від сировини. 

Для ретельного протирання сировини рослинного походження, 

застосовують процес розварювання із застосуванням барботуюючої пари. 

Температуру разваривания встановлюють з урахуванням щільності тканини 

сировини, а також кислотності. Фрукти, ягоди, овочі розварюють за 

температурою від 100 до 120 °С. Тривалість процесу разваривания для різної 

сировини, становить від 5 до 50 хв. Під час розварювання продукт 

розбавляється конденсатом. Кількість конденсату залежить від виду сировини 

та тривалості процесу розварювання і становить від 16 до 25% відповідно до 

загальної маси. В результаті чого, необхідно проводити процес концентрування 

маси, для отримання необхідної консистенція та необхідної масової частки 

розчинних сухих речовин, показник який нормується в готовому продукті.  

Промисловість також використовує спосіб розм'якшення сировини 

рослинного походження у атмосфері пари. Тривалість подрібнення від 50 до 90 

с. Температура подрібненої маси від 68 до 70 ° C. 

Застосування багаторазового термічного оброблення сировини 

рослинного походження призводить до погіршення готового продукту, тому 

необхідно розроблять та впроваджувати альтернативні процеси та параметри 

оброблення сировини, для максимального збереження нативних речовин.  

Процес протирання проводять послідовно, у подвійно сконструйованому 

обладнанні. Діаметр отворів сит відповідно від 1,5 до 0,8 мм. З метою 

уникнення аерації продукту, процес протирання проводять з використанням 

пари, створюючи  парову завісу. 

Процес змішування компонентів проводять у герметичних умовах, за 

температурою нагріву, відповідно до технологічної інструкції на виробництво 

продукту. У обладнання, в яке вмонтоване мішалка додають підготовлено пюре 

та компоненти, нагрів проводять за допомогою гострої пари. Після протирання, 

пюреподібна маса має грубоволокнисту структуру Для надання готовому 

продукту більш тонкого подрібнення, поліпшення  смакової якості, протерту 

масу гомогенізують під тиском від 10 до 15 МПа, доводячи дисперсність 
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продукту до 20 максимум 30 мкм [94]. 

Процес деаерація, проводять для запобігання небажаних змін продукту в 

процесі зберігання.  

Пюреподібні продукти для харчування дітей піддають деаерації, 

витримуючи масу в вакуум-апараті при залишковому тиску від 28 до 35 кПа 

протягом від 10 до 20 хв. Одночасно у камеру вакуум-апарату, яка нагрівається  

подають пару за тиском від 30 до 50 кПа. При цьому продукт закипає, разом з 

водяними парами віддаляється від 65 до 93% повітря з продукту. Після 

деаерації вакуум порушується за рахунок виділення сокових парів, температуру 

маси доводять до 80 °C. В обробленому таким чином продукті залишається від 

0,1 до 1% повітря за обсягом. 

Перед фасуванням, продукт  підігрівають до температури, відповідно 

нормативних документів, яка становить приблизно від 70 до 80 °С. Фасування 

проводять автоматизованим шляхом, контролюючі масу нетто та недопущення 

сторонніх домішок у продукт. Продукт фасують у скляну тару типу ІІІ, або ІV. 

Укупорють банки, жерстяними кришками лакованими з обох сторін. На кришці 

вмонтована кнопка, яка при розтині створює звук, що підтверджує 

герметичність закупорювання. Діаметр горловини банки ідентичний 

пластикової пляшки для дитини, для того щоб при знятті кришки, була 

можливість надіти соску для харчування дитини [91 - 94].  

Герметично укупорений у скляну тару продукт, піддають термічному 

процесу стерилізації або пастеризації. Оброблення продукту температурою 

призводить до смерті мікробних клітин. Збудники псування, що знаходяться 

всередині банок, при тепловій обробці знищуються, а мікроорганізми що 

знаходяться у навколишньому середовищі завдяки герметичності тари 

всередину потрапити не можуть.  Застосування способу стерилізації або 

пастеризації, забезпечує зберігання продукту тривалий термін. Режими 

стерилізації або пастеризації, розробляються у встановленому порядку 

компонентними науковими структурами. Режим базується на ряді показників,  

структурі продукту, кислотності, показника рН, констант виживання 
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мікроорганізмів тощо. Режим стерилізації розраховується математичним 

шляхом з послідуючої перевіркою у лабораторних та промислових умовах.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

Проведений огляд літературних джерел та інформаційних даних, 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Правильне харчування хворої дитини є одним з основних ланок у 

загальному комплексі терапевтичних заходів. У дитина 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. 

2. Виникнення хвороби нирок та особливості її поширення визначаються 

природно-екологічними та соціально-економічними чинниками, значення 

останніх з яких набуває все більшого значення через вплив способу життя, 

доходів населення, житлових умов, структури харчування та ряду інших 

чинників. 

3. За оцінкою Всесвітньої організацією охорони здоров’я 850 мільйонів 

людей з всього світу страждають різними захворюваннями нирок – хронічним 

захворюванням нирок. Ця хвороба забирає з життя  2,4 мільйони людей в рік у 

світі, Розповсюдження хвороби у світі різниться, виявлення з часткою від 6,8 % 

в Західній Європі (Іспанія) до 15,9 % у Східній Європі  (Польща). В Російській 

Федерації 15 мільйонів населення, у Сполучених Штатах Америки в діапазоні 

від 10 % до 17 % в залежності від етнічних груп. В Японії більше ніж 20 % 

популяції. Поширеність захворювань нирок і сечової системи у дітей впродовж 

останніх 5 років в Україні зросла з 40 до 56 на 1000 дитячого населення. 

4. 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. 

Харчування базується на двох концепціях - обмеження кількості окремих 

компонентів (білок, натрій, екстрактивні речовини) в їжі, це пов’язано з 
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активністю запалювального процесу та зниженню єкстретируючюю  здібністю 

нирок, та корекція можливої недостатності визначених компонентів харчування 

(білок, натрій, калій, вітаміни), яке пов’язано з у зв’язку з патологією нирок. 

5. Проведений моніторинг продуктів тривалого зберігання для 

харчування дітей функціонального призначення показав, що асортимент 

продуктів не великий, а продукти лікувально-профілактичного харчування для 

дітей хворих на пієлонефрит зовсім відсутній. Одночасно необхідно відмітити, 

що  у традиційних технологіях виробництва застосовують багаторазове 

термічне оброблення сировини рослинного походження, що призводить до 

погіршення готового продукту, такий підхід є не допустимим при виробництві 

продуктів для харчування дітей.  
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РОЗДІЛ 2 

ПРОГРАМА, ВИБІР ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Основною задачею роботи є створення продуктів тривалого зберігання 

лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей різних вікових 

груп, хворих на пієлонефрит. 

 

2.1 Методологічні основи і взаємозв’язок етапів створення продуктів 

лікувально-профілактичного призначення для дітей  

Офіційні данні Всесвітньої організації хорони здоров’я та дитячого 

фонду ООН(ЮНІСЕФ), відмічають про високий рівень захворюваності нирок, 

особливо інфекційне захворювання пієлонефрит у дітей різних вікових груп, не 

залежно від етнічної належності. В загальному комплексі терапії, раціональне 

функціональне харчування хворих дітей має важливе лікувальне значення.  

Лікувальне харчування надає терапевтичний вплив на уражений орган і 

на весь організм в цілому, за умови диференційованого та індивідуального 

підходу. З урахуванням загальних і місцевих патогенетичних механізмів 

захворювання, характеру обмінних порушень, змін з боку органів травлення, 

фази перебігу патологічного процесу, також можливих ускладнень і супутніх 

захворювань, фізіологічної структури, віку і статі хворої дитини, а також 

хімічних компонентів їжі, можливо правильно побудувати лікувальне 

функціональне харчування.  

Результати інформаційних та літературних досліджень, що проведені в 

цілому за темою дисертаційної роботи, та які наведені у розділі 1, дозволяють 

висунути гіпотезу –  продукти лікувально-профілактичного призначення на 

основі нативних речовин лікарських рослин впливають на  регуляцію організму 

шляхом мобілізації ферментативних систем на субклітинному та клітинному рівні 

та сприяють відновленню і нормалізації функцій організму дитини в період 

захворювання та реабілітації, яка підлягає додатковому науковому 

обґрунтуванню. 

Основні етапи досліджень направлені на вивчення хімічного, фізико-
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хімічного та біологічного складу, а також показників технологічності сировини 

рослинного походження, яка традиційно вирощується в Україні та Китаї. 

Паралельно приділено увагу дослідженням лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓), яка традиційно вирощується у Китаї. Виготовлення 

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

можливість його використання, як компоненту продукту лікувально-

профілактичного призначення для дітей хворих на пієлонефрит. В процесі 

проведення досліджень, необхідно провести моніторинг параметрів термічного 

оброблення сировини рослинного походження, та визначити негативний вплив 

на нативні речовини, які знищуються у період технологічного циклу. Такі 

дослідження направленні на створення гнучкої уніфікованої технології, що 

дозволить максимально зберегти натиіні речовини та вміст вітамінів у готовому 

продукті. Проведення клінічних та гістологічних досліджень на тваринах 

(щурах), направленні на вивчення впливу продуктів та нектарів з додаванням 

екстракту з корінь лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) на 

клінічний стан тварин хворих на пієлонефрит. При застосуванні комбінованого 

раціону харчування та медикаментозної терапії вивчаються гематологічні та 

біохімічні показники, а також гістологічні показники. Виготовлені у 

лабораторних та промислових умовах продукти та нектари з додаванням 

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

досліджено на відповідність показників якості та безпечності в процесі 

виробництва, зберігання та транспортування. 

Загальну методику проведення теоретичних та експериментальних 

досліджень за темою дисертаційної роботи, програму їх реалізації і 

практичного застосування результатів досліджень наведено на рис. 2.1. 

 

2.2 Характеристика об’єктів дослідження 

Об’єктом досліджень є лікарські рослини, овочево-фруктова сировина, 

та продукти лікувально-профілактичного харчування для дітей з 
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захворюванням на пієлонефрит. 

Предмет досліджень – технології продуктів тривалого зберігання для 

дітей з захворюванням на пієлонефрит, функціональні властивості продуктів, 

вимоги безпечності і якості рослинної сировини та готової продукції. 

Методи досліджень – загальноприйняті, фізичні, хімічні, 

мікробіологічні, клінічні, гістологічні випробування, планування експерименту, 

оброблення експериментальних даних. 
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Дослідження проводили в лабораторних та промислових умовах, на базі 

Сумського національного аграрного університету, місто Суми, Україна, 

Хєнанського Інституту Науки та Технології , місто Сінсян, провінція Хєнань, 

Китай. 

Обґрунтування фізіологічних і біохімічних критеріїв у складанні раціону 

харчування за віковими групами та патологічними формами захворювання 

дітей проведено відповідно до встановлених вимог та протоколів лікування 

дітей різних вікових груп та на різних стадіях захворювання. 

На підставі вивчення існуючих вітчизняних та світових норм і вимог, а 

також дослідних робіт, щодо удосконалення раціону харчування дітей, з 

патологію захворювання нирок, було запропоновано продукти тривалого 

зберігання, в рецептурних закладках яких включена сировина та екстракт з 

корінь лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ), біохімічні та 

фізико-хімічні властивості якого позитивно впливають на процес одужання. 

При обґрунтуванні рецептурних закладок, враховували умови 

термічного оброблення (пастеризації, стерилізації), параметри які не впливали, 

або найменше впливали на нативні речовини вихідної сировину. Асортимент 

продуктів за органолептичними, фізико-хімічними, структурними 

властивостями та показниками безпечності повинні відповідати як 

встановленим вимогам, так і фізіологічним потребам дитини. 

За вибраними варіантами рецептурних закладок при використанні 

запропонованих технологічних засобів виготовлялися зразки продуктів та 

нектарів у кількості від 25 до 50 одиниць для проведення органолептичних, 

фізико-хімічних, мікробіологічних та клінічних досліджень. Зразки продуктів 

функціонального призначення досліджували на всіх стадіях виробництва, після 

виготовлення та в процесі зберігання, згідно умов встановлених чинними 

нормативними документами на протязі 3, 6, 12 місяців . Зразки асортименту 

Розроблення нормативної і технологічної документації   
  

Впровадження результатів досліджень    

Рис. 2.1. Програма досліджень 
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продуктів та нектарів, виготовлювались в лабораторних та промислових 

умовах.  

 

2.3 Методи випробування 

2.3.1 Визначення фізико-хімічних показників . Відбір проб та 

підготовку проб до випробовування проводили згідно з ДСТУ 5093:2008,             

ДСТУ 7040:2009; ДСТУ 7670:2014, ДСТУ 8051:2015, ДСТУ 8448:2015,              

ДСТУ 8449:2015 [95 - 100]. Випробування проводили поетапно: на першому 

етапі проводили випробування рослинної сировини,лікарських рослин, на 

другому етапі – екстракт з лікарської рослини, на третьому етапі – продукцію в 

процесі виробництва після кожного технологічного прийому, на четвертому 

етапі - готову продукцію після теплової стерилізації або пастеризації та в процесі 

зберігання.  

2.3.2 Визначення показників безпечності і якості сировини та 

готової продукції.  Випробування сировини та готової продукції проводили 

згідно з чинними нормативними документами, погодженими або 

затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань охорони 

здоров’я, Вміст токсичних елементів мікотоксинів, нітратів в овочах, фруктах 

та ягодах, не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені МБТ и СН № 

5061 [101]. Контролювання показників безпечності сировини проводили за 

методами, наведеними у чинних нормативних документах. 

Дослідження проводили з використанням стандартизованих методів та 

методик:  

– масову частку сухих розчинних речовин – рефрактометричним 

методом згідно з ДСТУ 8402 :2015[102];  

– масову частку сухих речовин, нерозчинних у воді – методом екстракції  

згідно з ДСТУ 8402 :2015[102]; 

– масову частку білку – фотометричним методом  згідно з ДСТУ 7824:2015  [103]. 

– рН – потенціометричним методом  згідно з ДСТУ 6045:2008 [104]; 

– масову частку загального цукру – фотоколориметричним методом 
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згідно з ДСТУ 4954:2008 [105]; 

– масову частку вітаміну С – флуориметричним методом  згідно з                 

ДСТУ 7803:2015 [106]; 

– масову частку β-каротину – методом колоночної хроматографії з 

наступним спекрофотометруванням згідно з ДСТУ 4305:2004 [107]; 

– масову частку вітаміну В1 та В2 – флуориметричним методом  згідно з 

ДСТУ 7988:2015 [108];  

– масову частку вітаміну РР – згідно з ДСТУ 2117-93 [109]; 

– масову частку вітаміну А – хроматографічним методом згідно з       

ДСТУ 4940:2008 [110]; 

− масову частку титрованих кислот– титриметричним методом згідно з 

ДСТУ 4957:2008 [111]; 

- масову частку домішок рослинного походження згідно з                       

ДСТУ 4912:2008  [112]; 

- масову частку мінеральних домішок згідно з ДСТУ 4913:2008 [113]; 

- масову частку хлоридів згідно з ДСТУ 4939:2008 [114]; 

– масову частку свинцю – спектрометричним методом безполуменевої 

атомної абсорбції згідно з ДСТУ ISO 6633-2001, ГОСТ 26932-86  [115, 116]; 

– масову частку миш`яку - спектрометричним методом із застосуванням 

діетилдитіокарбамату згідно з ДСТУ ISO 6634:2004, ГОСТ 26930-86 [117, 118]; 

– масову частку міді атомно-абсорбціоним методом або 

спектрометричним методом полуменевої атомної абсорбції згідно з ГОСТ 

26931-86,   ДСТУ ISO 7952:2004 [119, 120]; 

– масову частку цинку – спектрометричним методом атомної абсорбції 

згідно з ДСТУ ISO 6636-2:2004, ДСТУ ISO 6636-3-2001, ГОСТ 26934 - 86 [121, 

128]; 

– масову частку кадмію – спектрометричним методом безполуменевої 

атомної абсорбції згідно з ДСТУ ISO 6561:2004, ГОСТ 26933-86 [124, 125,]; 

– масову частку ртуті – спектрометричним методом безполуменевої 

атомної абсорбції згідно з ДСТУ ISO 6637-2001  [127]. 
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- сторонні домішки визначали візуально; 

- масову частку пектину – титриметричним методом  згідно з                      

ДСТУ 8069:2015[127],; 

- вміст мікотоксину патуліну згідно з ДСТУ 4947 [128],  

- вміст нітратів згідно з ДСТУ 4948, ДСТУ ISO 6635 [129, 130],  

- вміст пестицидів згідно з МУ 2142-80 [131].  

- виявлення бутулінічних токсинів та Clostridium botulinum згідно з ДСТУ 

6042:2008  [132], 

Вміст радіонуклідів, який не повинен перевищувати рівні, встановлені  

ГН 6.6.1.1-130 [133], випробували згідно з методичними вказівками, 

затвердженими у встановленому порядку – радіонукліди – стронций-90 згідно з 

МУ 5778–91 [131], радіонукліди – цезий-137 згідно з МУ 5779–91 [134]. 

2.3.3 Хроматографічні дослідження.  Для дослідження 

використовували коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓

), які заготовлюють та реалізують у фармацевтичній компанії традиційної 

китайської медицини Zhang Zhongjing, місто  Учжоу, провинция Гуанси, Китай.  

Для дослідження рослинних поліфенолів – флавоноїдів в лікарській 

рослині Rhizoma Smilacis Glabrae було виготовлено водний і спиртовий 

екстракти.  

Лікарську рослину Rhizoma Smilacis Glabrae промивали проточною 

водою згідно з ДСТУ 7525:2014 [135] після висушували, режим сушіння  

протягом 1 години за температурою (+21)°C, на лабораторному обладнанні для 

горючого сушіння Memmert UNE 400, виробництво Німеччина. Висушену 

рослину подрібнювали до порошкоподібної суміші, та піддавали процесу 

заморожування за режимом (−80 ) °C, протягом 48 годин. Процес проводили в 

сублімаційній сушарці Biosafer, Shanghai, виробництво Китай. Підготовлену 

суміш зберігали в морозильній камері за температурою (-20 )° C. 

Для виготовлення водного екстракту використовували екстрактор 

Сокслета. В підготовлену суміш масою 80 г додавали 1800 мл деіонізованої 

води згідно з ДСТУ ISO 3696:2003 [136], суміш перемішували та піддавали 
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концентруванню від 3 до 4 годин, до зменшення об’єму до 200 мл. 

Підготовлений екстракт водний, фільтрували через бавовняне полотно – 

муслін. Для видалення домішок відфільтрований фільтрат центрифугували за 

допомогою центрифуги з відцентрованим прискоренням 3000 g, протягом 15 

хвилин. Готовий фільтрат заморожували до температури (-20 )° C.  

Для виготовлення спиртового екстракту використовували також 

екстрактор Сокслета. В підготовлену суміш масою 80 г додавали етанол 96%, у 

кількості 700 мл. Розчин фільтрували та концентрували при зниженому тиску  

Очищення екстракту проводили для ефективності екстракції  

поліфінолів за методами  QuEChERS. В пробірку для центрифуги об’ємом 50 

мл  додавали гомогенізований в ацетонитриле екстракт, маса від 2,5 до 5,0 г, 

солону суміш 4 г MgSO4, 1 г NaCl, 1 г дигідрат тринатрийцитрата, 0,5 г 

сескегидрата динатрийдигидрата цитрату натрію, суміш ретельно 

переміщували і додавали від 10 до 20 мл мурашиної кислоти, масова 

концентрація 1 %. Суміш ретельно струшували протягом 1 хв, потім 

центрифугували за допомогою центрифуги з відцентрованим прискоренням 

25,5 g, протягом 5 хв. Аліквоту від 2 до 3 мл з верхньої частини екстракту 

переносили у мікроцентрифужну пробірку місткістю 15 мл. В пробірці 

містилось 150 первинно-вторинних амінів, 45 мг графітованої сажі та 855 мг 

MgSO4 для високопігментованих екстрактів. Суміш ретельно струшували 

протягом 1 хв, потім центрифугували за допомогою центрифуги з 

відцентрованим прискоренням 15,4 g, протягом 5 хв. Зібраний екстракт 

ацетонітріла фільтрували, використовуючи фільтр PES, діаметр отворів 0,45 мкм.  

Дослідження хімічного складу спиртового екстракту з лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae, масова концентрація 80 %, проводилось 

методом Хромато-мас-спектрометрії на стаціонарному хромато-масс-

спектрометрі Trace GC – Trace DSQ (ThermoFinnigan, США). Оптимальні умови 

були знайдені для розділення сумішей в розчиннику (етиловий спирт 96 %). 

Рухомою фазою був гелій, чистота 99,995 %, швидкість потоку 1,2 мл / хв..  

Для проведення досліджень використовували хроматографічні колонки 
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марки RestekStabilwax, 30 м, внутрішній діаметр 0,25 мм, товщина фази 0,25 

мкм (колонка з неполярною стаціонарною фазою на основі полієтиленглікою). 

Температурна програма при 150 °С протягом 10 хв, після нагрів до температури 

240 °С протягом 10 хв, температурний інжектор складав 2900 °C, джерело іонів 

складав 220 °C.  

Сканування проводилось за інтервалом 45-400 од (Full Scan), режим 

Splitless. MS Transfer Line дорівнював 250 °C. Включення нитки проходило 

через 5 хв після введення зразку у 2 мкл. При дослідженні була використана 

бібліотека NIST 02 Національного інститут стандартів і технологій Wiley, 

США. Розпізнавання виявлених сполук здійснювали шляхом порівняння мас-

спектрів з бібліотеками мас-спектрів. 

Для визначення профілів високоефективної рідинної хроматографія 

водні екстракти повторно розчиняли в деионизированной воді. (масова 

концентрація 20 мг / мл). Після фільтрації через фільтр марки Millipore, діаметр 

отворів 0,45 мкм, 13 мм, вводили по 20 мкл кожного зразку в колонку з 

оберненою фазою Intertsil ODS-3 C18, (250 × 4,0 мм, 5 мкм) високоефективної 

рідинної хроматографічної системи (Agilent 1260). 3D, США) подключено к 

детектору UV-Vis (Модель SPD-10AVP). 

Аналіз Високоефективної рідинної хроматографії проводили з 

використанням з лінійного градієнту від 80 % води у метанолі до 100 % 

метанолу протягом 30 хв, потім у 100 % метанолі, протягом 50 хв зі швидкістю 

потоку 0,5 мл /хв, детекція 254 нм. Площі піків і висоти піків аналізували за 

допомогою пакета програмного забезпечення (CLASS-VP), який входить в 

систему високоефективного рідинного хроматографа. Для визначення профілю 

високоефективної рідинної хроматографії тімохінона хімічна речовина, 

стандартна речовина Sigma Aldrich, США, подруги розчиняли у 

диметилсульфоксид (ДМСО), масовою концентрацією 1 мг / мл, та вводили 10 

мкл зразку в систему високоефективного рідинного хроматографа. 

Для визначення вмісту по́ліфенолів класу хімічних сполук, що 

характеризуються присутністю більш ніж однієї фенольної групи на молекулу, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
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та антиоксидантну активність етанольного екстракту лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) використовували наступні хімічні реактиви - 

1,1-Дифеніл-2-пікрілгідразіл (DPPH) та діаммоніевая сіль 2,2 азінобіс (3-

етілбензотіазолін-6-сульфоновая кислота) (ABTS) виробник Sigma-Aldrich 

(Сент-Луїс, Міссурі). Астілбін (≥98%) і енгелетін (≥98%) виробник Yuanye Bio-

Technology Co., Ltd (Шанхай, Китай). Энгелетин, акарбоза и п-нитрофенол 

стандартні розчини, виробник компанія Aladdin (Шанхай, Китай). А-

глюкозидаза - Saccharomyces cerevisiae, и п-нитрофенил-α-D-глюкопиранозид 

(pNP-G) - Sigma-Aldrich (Сент-Луіс, Міссури). Ацетонітрил для ВЕРХ та 

очищену воду з водної системи очищення ThermoFisher (Уолт, Массачусетс). 

Приготування етанольного екстракту з корінь лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓). Коріння подрібнювали до порошкоподібного стану, 

після 5 г порошку екстрагували у 150 мл етанолу, концентрація 60% за 

температурою 60 оС протягом 3 годин.Було виготовлено 3 зразка, які після 

об’єднали у одну пробу. Для видалення етанолу з екстракту, використовували 

роторний  випарник, процес проводили в умовах вакууму. Після екстракт 

піддавал сушінню, для проведення процесу використовували за допомогою 

сублімаційної сушарки ALPHA1-2LD/plus. В результаті було отримано сухий 

екстракт у кількості 1,55 г. 

Аналіз UPLC-MS / MS - відповідну кількість ліофілізованого екстракту 

розчиняли в метанолі, концентрація 80 % (вміст 2,5 мкМ внутрішнього 

стандарту хризину) для виявлення UPLC-MS / MS. UHPLC-MS / MS. Аналіз 

проводили за допомогою мас-спектрометрії Q Exactive Plus (Thermo Fisher 

Scientific). Мас-спектрометр працював в режимі негативних іонів, напруга 

джерела живлення становило 3 кВ. Діапазон сканування відносини маси до 

заряду (m / z) становив 70-1050. UPLC. Дослідження проводили на vanquish-flex 

з колонкою Hypersil GOLD (2,1 × 100 мм, 1,9 мкм). Температуру колонки 

встановлювали на 30 ℃ і вводили 1 мкл зразка. Використовувана рухлива (фаза 

A) представляла собою очищену воду з 0,1% (об. / Об.) Паралельно (фаза B) 

представляла собою ацетонитрил чистоти для ВЕРХ. Використовували 
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програму елюювання з лінійним градієнтом, параметри елюювання наведені в 

табл. 2.1 

Таблиця 2.1 

Умови градиентного елюювання в UPLC 
 

Time/min Flow/mL/min A /% B/% 
0 0,3 90 10 
2 0,3 90 10 
10 0,3 50 50 

10,1 0,3 20 80 
2 0,3 20 80 
14 0,3 55 95 

14,1 0,3 90 10 
18 0,3 90 10 

Аналіз здатності вловлювати вільні радикали ABTS - визначення 

поглинання етанольних екстрактів Rhizoma Smilacis Glabrae ( 土 茯 苓 )., 

астільбіна і енгелетіна на вільні радикали ABTS проводили за методикою - 

розчин ABTS, обьем 200 мл (7 ммоль / л) і 3,52 мл розчину персульфата калію 

(2,45 ммоль / л) ретельно перемішували за допомогою ультразвуку та поміщали 

у темрява без потрапляння променів світла, при кімнатній температурі на 12 

годин для отримання розчину катіон-радикала ABTS. Розчин катіон-радикала 

ABTS розбавляли фосфатним буфером (0,05 моль / л, pH 7,4) до тих пір, поки 

поглинання при 734 нм не склало 0,70 ± 0,02, і його можна було 

використовувати після відстоювання протягом 30 хв. 0,15 мл розчинів зразків 

різної концентрації додавали до 2,85 мл розчину вільних радикалів ABTS 

відповідно і ретельно перемішували. Вимірювання значення поглинання зразків 

(зразок) при 734 нм після витримування протягом 10 хвилин при кімнатній 

температурі. Паралельно вимірювали оптичну щільність контролю (AControl), 

що містить 60% етанол замість зразків, і холостого досвіду (Ablank), що містить 

фосфатний буфер замість ABTS. Швидкість уловлювання вільних радикалів 

ABTS, (ШУВР ABTS), розраховували за формулою:  

                              (1) 

Аналіз здатності вловлювати вільні радикали DPPH. Визначення 

поглинання етанольних екстрактів Rhizoma Smilacis Glabrae ( 土  茯苓 ), 
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астільбіна і енгелетіна на вільні радикали DPPH проводили за методикою. 

розчин DPPH обьем 2 мл, (2 × 10-4 моль / л) і 2 мл розчинів зразків з різними 

концентраціямі, ретельно перемішували, після видержували у темрява без 

потрапляння променів світла протягом 30 хвилин, значення оптичної щільності 

(зразок) при 517 нм були досліджені за допомогою значення абсорбції 

абсолютного етанолу при 517 нм дорівнюють нулю. Паралельно значення 

абсорбції (Ablank) 2,0 мл розчину зразка і 2,0 мл суміші етанолу було 

досліджено при 517 нм, а значення абсорбції (Acontrol) 2,0 мл. Розчин DPPH і 

суміш етанолу 2,0 мл також вимірювали при 517 нм. Швидкість уловлювання 

вільних радикалів DPPH (ШУВР DPPH), розраховувалася за формулою:  

                              (2) 

Аналіз зниження потужності. Для визначення відновлювальної здатності 

етанольного екстракту Rhizoma Smilacis Glabrae (土  茯苓 ), астільбіна і 

енгелетіна проводили за методткою - розчин об'єм 0,5 мл зразку різної 

концентрації, 2,5 мл фосфатного буфера (pH 6,6, 0,2 моль / л) і 2,5 мл 1% K3Fe 

(CN) 6 змішували разом і інкубували за температурою 50 ℃ протягом 20 

хвилин, та швидко охолоджували і додавали 2,5 мл 10% розчину TCA. Після 

центрифугування суміші при 3000 об / хв протягом 10 хвилин брали 2,5 мл 

супернатанту і ретельно перемішували з 2,5 мл дистильованої води і 0,5 мл 

0,1% розчину FeCl3. Величину поглинання кінцевої суміші вимірювали при 700 

нм після відстоювання протягом 10 хвилин. 

Аналіз інгібування p-Nitrophenil-a-D-glucopyranoside (pNP-G) може бути  

розкладений α-глюкозидазою на жовтий р-нитрофенол, який має максимальне 

поглинання на довжині хвилі 405 нм. За методикою змішували 1 мл розчину α-

глюкозидази (0,2 Од / мл) і 0,5 мл розчину енгелетіна в різних концентраціях 

(10, 50, 100, 150, 200 мкг / мл) і зберігали за температурою 37 ℃ протягом 10 

хв. Після додавали 1 мл розчину pNP-G (1 мМ). Суміш витримували за 

температурою 37 ℃. Через 20 хв швидко додавали 1,5 мл етанолу для зупинки 

реакції, та вимірювали поглинання розчину суміші при 405 нм (ASample). У 

таких же умовах вимірювали оптичну щільність контролю (AControl), що 
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містить PBS замість енгелетіна, (ABlank), що містить PBS замість розчину pNP-

G (1 мМ). Коефіцієнт інгібування (КІ)визначали за формулою:
  

                           (3) 

Інгібіруючий тип енгелетіна аналізували за графіком Лайнуівера-Берка. 

При різних концентраціях pNP-G (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0 ммоль / л), концентрації 

енгелетіна (0, 50, 200 мкг / мл) і концентрації α-глюкозидази (0 , 2 Од / мл) 

швидкість реакції ([V]) було виміряно, і був побудований графік залежності 1 / 

[V] від 1 / [S]. 

Спектри флуоресценції, досліджуваи за методикою - 1 мл розчину зразка 

різної концентрації рівномірно змішували з 4 мл розчину α-глюкозидази. Суміш 

інкубірували за температурою 30 °C та 37 °C протягом 10 хв, а потім збирали 

спектр флуоресценції. Довжина хвилі збудження становила 295 нм, а діапазон 

довжин хвиль випромінювання становив 320-380 нм. Обидва значення ширини 

щілини були встановлені на рівні 10 нм. 

Метод молекулярного моделювання. Режим стикування енгелетіна і α-

глюкозидази був отриманий з використанням програмного забезпечення 

AUTODOCK 4.2. Тривимірна структура енгелетіна була оптимізована методом 

функціонала щільності (B3LYP / 6-31g +) з програмним забезпеченням Gaussian 

09. Кристалічна структура α-глюкозидази взята з бази даних RCSB PDB 

(http://www.rcsb.org/, номер PDB 4J5T). Стиковка здійснювалася методом 

генетичного алгоритму. 

Кожний опит повторювали три рази і висловлювали як середнє ± 

стандартне відхилення 

2.3.4 Клінічні дослідження.  Експеримент ставили з метою 

дослідження застосування лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓

), екстракту з неї та продукту на основі екстракту в раціоні лікувального 

харчування, та його вплив на процес одужання в період захворювання на 

пієлонефрит.  

Дослідження проводили з додержанням правил гуманного відношення  

до експериментальних тварин згідно з вимогами «Європейської конвенція про 
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захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових 

цілей» та Закону України Про захист тварин від жорстокого поводження [137, 138]. 

Для проведення досліджень, використовували щурів, які утримувалися у 

спеціальних умовах, щодо обладнання та утриманню експериментально - 

біологічних клінік (віваріїв), згідно з ДСТУ 8060:2015 [139]. Дослідження 

проводились в окремому приміщенні віварію, за дотриманням температурного 

режиму, освітлення та вентиляції з недопущенням шуму та протягів. Розмір 

кліток забезпечував тваринам вільне пересування, середня площа клітки на 

одну тварину складала 200 см2.  Підстілка складалась з тирси деревини 

широколистих порід дерев, без вмісту шкідливих домішок.  

Основні етапи експерименту – відбір щурів, інфікування щурів, підбір 

раціону харчування, клінічні дослідження, гістологічні дослідження. 

Експеримент поставлено у трьох серіях дослідів: 

І серія  дослідження щурів в раціон харчування, яких було включено 

лікарську рослину Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓);  

ІІ серія  дослідження щурів в раціон харчування, яких було включено 

екстракт з лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae;   

ІІ серія  дослідження щурів в раціон харчування, яких було включено 

продукти та нектари з додаванням екстракту з лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓).  

У кожній серії дослідів  приймали учать щури, які були поділені на 

групи, перша група контрольна (здорові тварини, отримували основний раціон), 

друга група експериментальна (хворі інфіковані тварини, отримували основний 

раціону харчування та медикаментозне лікування), третя група (хворі 

інфіковані тварини, отримували медикаментозне лікування та раціон 

харчування  з додаванням лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae, або 

екстракту, або продукту на основі екстракту, в залежності від серії дослідів). 

Відбір лабораторних тварини проводили за принципом аналогів (вид, 

стать, лінія, вік, маса тіла). Були відібрані щури, які не мають породи віком 

п’ять тижнів, маса тіла одного щура в межах від 91 до 100 г. Для отримання 
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достовірних результатів, досліджували групу щурів у кількості 48 особин, 

самців. 

Ниркову недостатність у 33 тваринах було проведено принципом  

модулювання. Інфікування проводили за методикою, розробленою вченими 

Державною установою «Інститут проблем кріобіологіі і кріомедицини 

Національної академії наук України» та  Державною установою «Інститут 

терапії ім. Л.Т.Малой Національної академії медичних наук України» [140]. 

Раціон харчування розробляли згідно встановлених норм, відповідно до 

чинних нормативних документів [141]. Під час дослідження щури були 

забезпечені чистою питною водою для пиття, доступ до пиття вільний, без 

обмежень. Корми відповідали нормам за вагою і асортиментом. Раціон годівлі 

тварин був стандартний, складався переважно з кормів рослинного походження 

(різноманітне зерно). Корми відповідали вимогам щодо якості та безпечності, 

згідно чинних нормативних документів. З метою знищення патогенних 

мікроорганізмів, корми термічно обробляли. Екстракт з лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae та продукт з додаванням екстракту, був виготовлений 

в лабораторно-експериментальних умовах.  

На початку дослідження згідно встановлених методів [142, 143], було 

проведено розтин 3 хворих тварини для підтвердження ниркової недостатності, 

внаслідок розвитку пієлонефриту - інфекційно-запального процесу у чашково-

мисковій системі та тканині самої нирки з ураженням переважно 

інтерстиціальної тканини.   

В період дослідження у тварин щотижнево оцінювали [144 - 148] : 

- клінічний стан: виміряли температуру тіла (N 37оС - 38оС), 

підраховували частоту дихальних рухів (N 85 дихальних рухів на хвилину) та 

число серцевих скорочень (N 300 - 500 серцевих поштовхів); 

- гематологічні показники: проводили за загальноприйнятими 

методиками; у периферичній крові визначали вміст гемоглобіну (г/л), 

підраховували кількість еритроцитів (Т/л, 1012) та лейкоцитів (Г/л, 109), 

виводили лейкоцитарну формулу (%); 
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- біохімічні показники: загальний білок в плазмі крові (г/л), активність 

ферментів - аспартатаміно-трансфераза (АСТ, Од/л), аланінамінотрансферази 

(АЛТ, Од/л), глюкоза ( ммоль/л); 

Антропометричні дослідження проводили принципом зважування 

тварин з ранку натщесерце, на вагах лабораторних ТВЕ-0,3-0,005 (четвертий 

клас точності згідно ДСТУ EN 45501:2007 [149]. 

Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів - нирки, шлунок, 

підшлункова залоза, кишечник, печінка та селезінка проводили за 

загальноприйнятими методиками [150]. 

Результати досліджень буди обчислені методами базисного 

статистичного аналізу у програмі  STATISTICA/w6.0. Статистична обробка 

отриманих результатів проводилася за допомогою стандартної програми 

Statgraph 2.1. Рівень достовірності складав 0,05 та 0,01 [151, 152].  

 

2.4 Впровадження технології та постановки продукції на виробництво  

На основі фундаментальних досліджень, клінічних випробувань, були 

проведені прикладні дослідження з удосконалення традиційної технології 

виробництва продуктів тривалого зберігання для дітей та створено асортимент 

функціональних продуктів для дітей хворих на пієлонефрит.  

Створення функціонального харчового продукту було розпочато з 

рецептурної закладки та визначення дози екстракту з екстракту з лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), як основного компоненту. 

Розроблення рецептурних закладок проводили у лабораторних умовах, в 

процесі виробництва та на стадіях зберігання протягом трьох, шості, дев’яті та 

дванадцяти місяців,  згідно з ДСТУ 3946-2000 [153].  

Розрахунок параметрів технологічних процесів та підбор обладнання 

проводили згідно з ДСТУ 2073:2009 [154] та загально прийнятими методиками 

рахунків, враховуючи паспортні характеристики обладнання.  

Розроблення параметрів теплової стерилізації продукції проводили 

згідно затвердженим порядком розроблення, погодження та затвердження 



55 

режимів стерилізації і пастеризації консервів та консервованих напівфабрикатів 

[155, 156] 

Розроблення нормативної та технологічної документації на виробництво 

продуктів тривалого зберігання функціонального призначення для дітей хворих 

на пієлонефрит проводили згідно з вимогами ДСТУ 3946-2000, ДСТУ 1.1:2015 

та чинних нормативних документів [157, 158]. 

Впровадження технології і асортименту продукції проводили на 

підприємствах галузі, відповідно вимог чинних нормативних документів. 
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РОЗДІЛ 3 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,  

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА СТАДІЯХ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

В основі кожної технології виробництва продуктів харчування та якості 

готової продукції перш за все знаходиться фізико-хімічна характеристика 

сировини, її якість, безпечність та функціональні здібності. Особлива увага 

пред'являється сировині яка використовується при виробництві продуктів для 

харчування дітей та продуктів функціонального призначення. Сировина, яка 

використовується для виробництва даної групи продукції повинна відповідати 

обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості, не 

може бути вироблена з генетично модифікованих організмів та містити 

генетично модифіковані організми. Одночасно забороняється використання 

сировини, що містить гормональні препарати, антибіотики, залишки важких 

металів, пестицидів, радіонуклідів та інших небезпечних речовин, вміст яких 

перевищує максимально допустимі рівні залишків у дитячому харчуванні. 

Результати досліджень наведених вище показників наведено в наступних 

підрозділах. 

Враховуючи географічні зони вирощування, які кардинально 

впливають на фізико-хімічні та реологічні показники рослинної сировини, 

було прийнято рішення на першому етапі досліджень вивчити технологічні 

показники сировини рослинного походження, лікарських рослин та вибрати 

оптимальні.  

 

3.1. Технологічні характеристики сировини рослинного 

походження та лікарських рослин  

Технологічні вимоги до сировини е необхідними при формуванні 

технологічного процесу. Перш за все, це впливає на визначення параметрів 

процесу, циклічність технології, що дає можливість поточності перероблення 

сировини, не допускання порчі та прямої економії енергоресурсів. По друге 

основною метою перероблення сировини рослинного походження та 
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лікарських рослин є збереження нативних речовин, які в подальшому будуть 

основним компонентом продукту з завданою дією.  

3.1.1 Технологічні вимоги до сировини рослинного 

походження .  Дослідження овочів та фруктів проводилось виключно з 

урахуванням наступних факторів – сировинна повинна бути антиалергенною 

та широко використовуватися в раціонах харчування дітей, як в Украйні так і в 

Китаї. Відомо що кулінарна підготовлені пюре з яблука, гарбуза, дозволено 

включати в раціон харчування дитини у вигляді прикорму з 5 місяців, а пюре з 

банану з 8 місяців. Для порівняльної характеристики відібрали сорти гарбуза 

та яблук по три сорту яки вирощуються в Україні і три сорти, які 

вирощуються у Китаї. Результати досліджень наведено в табл. 3.1 

Таблиця 3.1 

Технологічні характеристики гарбуза 

Технологічні 
характеристики 

Назва сорту 
Сорти які вирощуються в Україні 

Ждана Доля Диво 
Форма плоду Плеската видовженоциліндрична перцеподібна 
Розмір плоду, 
см 

Діаметр в середині 
від 30 до 32 

Довжина 
від 38 до 50 

Діаметр в середині 
від 27 до 30 

Маса плоду, кг від 4,4 до 13 від 4,0 до 6,0 від 8,0 до 9,0 
Кора Світла-сірий з часом у 

процесі зберігання 

змінюється колір частково 

на червоний 

Нестиглих плодів 

зелена, стиглих плодів 

– жовта 

Кора тонка, 

шкіряста, 

коричневого 

кольору з рожевим 

відтінком і 
восковим нальотом 

М'якоть Червона-помаранчева, 

щільна, ніжна, соковита, 

солодка  

Яскраво-помаранчева, 
щільна, ніжна, 

соковита, солодка  

Товста до10 см, 

хрустка, соковита, 

солодка 
Технологічні 

характеристики 
Сорти які вирощуються у Китаї 

Miben蜜本南瓜 Big grinding disc 
大磨盘南瓜 

Kangua 砍瓜 
 

Форма плоду видовжено-циліндрична округлена видовжена 
Розмір плоду, 

см 
Довжина від 32 до 36   

Горизонтальний діаметр  
від 12,0 до 14,5 

Довжина 
від 13,0 до 15,0 
Горизонтальний  

діаметр  
від 26,0 до 30,0 

Довжина 
від 110 до 120 

Горизонтальний 

діаметр  
від 12,0 до 15,0 

Маса плоду, кг від 5,0 до 14,0 від 3,5 до 5,0 від 8,3 до 9,9 
Кора Помаранчева – жовта  Червоно-коричневий  Світло-зелена 
М'якоть Помаранчева – червона, Помаранчева-жовта, Від світло-жовтого 
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ніжна, соковита, солодка  ніжна, соковита, 

солодка зі зніженою 

вологістю  

до кремового, 

солодка   

 

Використання для виробництва пюреподібних продуктів гарбузу 

селекції обох країн дозволяє встановлювати єдині вимоги щодо 

технологічності. Враховуючи те, що фактично схожі кора, щільність та колір 

м’якоті, дозволить застосувати режими очищення та параметри термічного 

оброблення не залежно від сортів селекції гарбуза, але після проведення 

дослідження фізико-хімічних показників.  

Враховуючи те, що для прикорму дитини в основному використовують 

яблуко зелені, нами були вибрані для дослідження яблука зелених сортів які 

традиційно вирощуються в Україні та Китаї. Результати порівняльної 

характеристики наведено в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Технологічні характеристики яблук 

Технологічні  
характеристи

ки  

Назва сорту 
Сорти які вирощуються в Україні 

Голден Резістент Сніжний Кальвіль Скіфське золото 
Форма плоду видовжено-конічна округло-конічна видовжена конічна з 

невеликою ребристістю 
Маса плоду, г від 150 до 250 від 120 до 160 від 175 до 190 
Шкірочка Суха, щільна, з легкою 

шершавістю, золотисто-
світло-зеленого кольору. 

Світло-зелена або 

зеленовато-жовта з 

дрібними 

малопомітними 

підшкірними крапками 

Зелена в період 

знімальної стиглості з 

легким рум’янцем із 

сонячного боку, пізніше 

золотисто-жовті 
М'якоть Світло-кремова, 

дрібнозерниста, 

соковита,  відмінного 

кисло-солодкого смаку 
Щільність: 
10,7 ± 1.73 кг / см2 

Біла, щільна, ніжна, 

доброго кисло-
солодкого смаку 
Щільність: 
9,8 ± 1.77 кг / см2 

Кремова, дрібнозерниста, 

соковита, кисло-
солодкого смаку 
Щільність: 
10,9 ± 1.63 кг / см2   

Технологічні  
характеристи

ки 

Сорти які вирощуються у Китаї 
Gansu Yinchuan city 
甘肃省银川市青苹果 

Shandong Qixia county
山东省栖霞县青苹果 

Henan Sanmenxia 
河南省三门峡市青苹果 

Форма плоду конічна округло-конічні конічна 
Маса плоду, г від 135 до 230 від 127 до 200 від 108 до 195 
Шкірочка Темно-зеленого 

кольору, тверда  
Світло-зеленого 

кольору, ребриста з 

вкрапленнями   

Зеленого кольору, тверда 

з маслянистим відтінком 

М'якоть Білуватого кольору з Біла з кремовим Білого кольору з 
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зеленим відтінком, 

смак кисло-солодкий  
М’якоть хрустка. 

Щільність: 
10,3 ± 1.95 кг / см2 

відтінком. Смак 

кисло-солодкий, 
М’якоть хрустка, 

соковита.   
Щільність: 
10,6 ± 1.87 кг / см2 

жовтувато-зеленим 

відтінком. Смак солодко-
кислий. М’якоть хрустка, 

соковита. 
Щільність: 
9,8 ± 1.73 кг / см2   

Плоди яблук різних сортів практично схожі та не представляють 

ускладнення при перероблені в технологічному циклі. Вимоги щодо діаметру 

витворів сит протиральної машини будуть встановлені єдині в залежності від 

завданих розмірів частинок пюре. В той же час визначити параметри 

термічного оброблення можливо тільки після досліджень фізико-хімічних 

показників яблук.  

Банани вирощуються в Китаї круглий рік на відміну від України. 

Враховуючи те, що їх вирощують як для годівлі тварин так і для харчування 

людей, було досліджено сорти -  Banana Gongjiao(贡蕉), Banan"Pei-Chiao"(北

蕉), Malaysian Red Banana (马来西亚红香蕉), які реалізують в торгівельній 

мережі для споживачів. Технологічної характеристики бананів наведено в табл. 

3.3.  

Таблиця 3.3 

Технологічні характеристики бананів 

Технологічні 
характеристики 

Назва сорту 
Banana  Gongjiao贡蕉,  Malaysian Red Bana-

na 马来西亚红香蕉, 
Banan"Pei-Chiao"北蕉. 

Форма плоду видовжена видовжена видовжена  
Довжина плоду, 

см 
від 7 до 10 від 16 до 20 від 20 до 25 

Маса плоду, г від 60 до70 від 250 до 300 від 150 до 190 
Шкірочка Після дозрівання 

шкірочка стає 

золотисто-жовтою 

Після дозрівання 

шкірочка стає 
рожевою 

Після дозрівання 

шкірочка стає жовтою 

М'якоть Оранжево-жовта, 

воскова відмінного 

солодкого смаку, 
ароматна 

Світло-жовта з 

рожевим відтінком, 

воскова відмінного 

солодкого смаку, 
ароматна 

Світло-жовта, воскова 
відмінного солодкого 

смаку, ароматна. 

Присутній запах плодів 

Османтусу (Osmanthus 
fragrans) 

 

Перероблення свіжих бананів в Україні не представляє можливим, 

тому в технологічному циклі буде використано пюре напівфабрикат 
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асептичного консервування. Технологічні характеристики сортів бананів, а 

також хімічний склад, як сортів бананів так і пюре буде враховано при 

розроблені технології. Показники увійдуть у вигляді вимог у нормативну і 

технологічну документацію на виробництво продуктів функціонального 

призначення для дітей. 

3.1.2 Технологічні вимоги до лікарських рослин .  При лікуванні 

нирок в Україні та в Китаї використовуються різні лікарські рослини, 

виключаючи шипшину. При цьому перероблення лікарських рослин включає 

однакові технологічні операції. Для визначення параметрів процесів 

перероблення було досліджено шипшина звичайна, або собача - Rosa canina L, 

сортів «Вітамінний», «Рубін», «Титан», які вирощується в Україні та шипшина 

- Rosa canina, сортів West Lake № 2 Rosehip(西湖二号玫瑰果), Pingyin № 5 

Rosehip(平阴五号玫瑰果), Beijing single red Rosehip(北京单瓣红玫瑰果), які 

вирощується у Китаї. Технологічної характеристики шипшин, наведено в табл. 

3.4.  

Таблиці 3.4 

Технологічні характеристики шипшини 

Технологічні  
характеристи

ки  

Назва сорту 
Сорти які вирощуються в Україні 

Вітамінний  Рубін Титан 
Форма плоду Овальна Подовжено-овальна Подовжена-кругла  
Маса плоду, г від 2,5 до 4,0 від 3,0 до 4,0 від 2,0 до 3,5 
Колір  Червоно-оранжевий  Темно-червона  Оранжево-червоний 
М'якоть Шкірочка тонка без 

опушення. М’якоть з 

насінням та волосками  

Шкірочка щільна. 

М’якоть з насінням 

та волосками 

Шкірочка тонка, м’якоть 

м’ясиста, насіння мало не 

значна кількість волосків  
Технологічні  
характеристи

ки 

Сорти які вирощуються в Китаї 
West Lake № 2 Rosehip

西湖二号玫瑰果 
Pingyin № 5 Rosehip

平阴五号玫瑰果 
Beijing single red Rosehip
北京单瓣红玫瑰果 

Форма плоду Овальна  Овальна  Кругло-овальна  
Маса плоду, г від 3,0 до 4,0 від 2,0 до 3,0 від 2,5 до 3,5 
Колір  Червоний  Червоний з 

оранжевим відтінком  
Оранжево-червоний 

М'якоть Шкірочка щільна. 

М’якоть з насінням та 

волосками 

Шкірочка тонка, 

м’якоть м’ясиста, 

насіння мало не 

значна кількість 

волосків 

Шкірочка щільна, м’якоть 

м’ясиста, багато насіння 

та  волосків 
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Плоди шипшини, що вирощені в обох країнах практично не 

відрізняються за технологічними параметрами. Ягодоподібні плоди, 

завдовжки від 17 до 25 мм, з гладкою поверхнею, різні за формою округлі або 

видовжено-овальні з численними волосистими сім’янками. Колір плодів 

залежить від клімату зростання рослини від блідо-оранжевого до яскраво-

червоного. Всередині плід містить густо вкриті довги, дуже шорсткі щетинисті 

волоски; насіння дрібне, довгасте, зі слабко вираженими гранями, світло-

жовтого кольору. 

У попередніх розділах відмічалось, що лікарська рослина Rhizoma 

Smilacis Glabrae( 土茯苓)  не вирощується в Україні. Зображення рослини 

наведено на рис.3.1.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Коріння свіжі та сушені рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 

Враховуючи те, що цінні фізико-хімічні речовини містяться в 

основному в коріннях рослини, представляє інтерес дослідження само цієї 

частини. Коріння мають циліндричну форму, злегка сплющену. Довжина 

корінь складає від 3 до 28 см, діаметр від 20 до 80 мм. Колір не рівномірний 

від жовтого до коричного. На коріннях містяться фізіологічні рубці, та пагони 

нирок на товстій частині. Коріння в деяких ділянках мають коркові включення 

з тріщинами, які частково відпадають. Текстура коріння жорстка. В розрізі по 

діаметру кореня відмічається тверда структура кремового кольору. Наявність 

нерівномірної структури коріння впливає на складність його очищення та 

подальшого перероблення.  
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Визначення технологічних параметрів сировини є не достатні без 

проведення фізико-хімічних досліджень, що є основним з  факторів 

розроблення гнучких технологій перероблення. 

 

3.2. Фізико-хімічні показники сировини рослинного походження та 

лікарських рослин 

Дослідження фізико-хімічних показників проводили за наступною 

схемою, всі харчові речовини розподіли на дві групи: органічні та неорганічні. 

До першої групи віднесли вуглеводи, ліпіди, білки або азотисті речовини, 

органічні кислоти, фенольні речовини, глікозити, ефірні масла фітонциди, 

ферменти, вітаміни. До другої групи воду та мінеральні солі. 

3.2.1 Фізико-хімічні показники сировини  рослинного 

походження .  Сорти гарбузу, які відповідають за технологічними вимогами 

досліджували паралельно на наявність нативних речовин. Вміст масової 

частки моно-і дисахаридів в гарбузі сортів з України та Китаю наведено на рис. 

3.2 

З кожного сорту було відібрано по три плода, вирагідніть досліджень 

складала близько 95 %. Наявність моно-і дисахаридів в сортах гарбузу, які 

вирощені в Україні та Китаї наведено нижче. 

 
Рис. 3.2 Масова частка моно-і дисахаридів в плодах гарбуза, %  

Гарбуз українського сорту «Ждана» містить максимально моно-і 

дисахаридів 8,32 % серед досліджених, проте гарбуз китайського сорту «Big 

grinding disc (大磨盘南瓜)» максимально моно-і дисахаридів 5,87 % серед 
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досліджених. На нашу думку це обумовлено характеристиками ґрунтів, 

кліматичними умовами та різними строками збору. Масова частка цукру, 

впливає на вміст розчинних сухих речовин, результати наведено на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3 Масова частка розчинних сухих речовин в плодах гарбуза, %  

При порівнянні рис. 3.2, 3.3 та табл. 3.1, можливо припустити, що 

рецептори людей різних етнічних груп по різному оцінюють сенсорні 

показники. Так гарбуз сорту Big grinding disc (大磨盘南瓜) з масовою часткою 

моно-і дисахаридів 5,87 % вважається солодким у людей азіатських країн, 

проте люди європейських країн мають іншу думку. На прикладі гарбузу сорту 

Ждана, показник вмісту моно-і дисахаридів вище приблизно на 42% і 

вважається солодким.  

Паралельно було проведено дослідження, табл. 3.5, інших показників 

хімічного складу гарбузу наведених вище сортів.  

Таблиця 3.5 

Порівняльний хімічний склад гарбузу (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 
Масова 

частка 

білку, г 

Масова 

частка 
пектину, г 

Масова частка вітамінів, мг % 
β-каротин С В1 В2 РР 

Сорти які вирощуються в Україні 
Ждана 1,0 1,8 9,8 8,9 0,041 0,040 0,49 
Доля 1,0 1,8 9,5 8,0 0,04 0,040 0,45 
Диво 0,8 1,4 7,8 6,5 0,04 0,039 0,43 

Сорти які вирощуються у Китаї 
Miben蜜本南瓜 0,9 1,8 9,6 8.6 0,04 0,038 0,48 
Big grinding disc 
大磨盘南瓜 

1,0 1,9 9,9 8,9 0,04 0,04 0,5 

Kangua 砍瓜 1,0 1,9 9,8 8,7 0,04 0,4 0,49 
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Показники хімічного складу досліджених сортів гарбузу, які 

вирощуються у Китаї та Україні фактично схожі з деякими незначними 

коливаннями, що дає можливість стверджувати про впровадження цих сортів 

гарбузу у виробництво продуктів для дітей.  

В гарбузі не міститься жиру, тому харчову та енергетичну цінність 

розраховували без використання цього показника. Середня енергетична 

цінність, калорійність гарбузу сортів, яки вирощується в Україні, складає 50,6 

ккал або 212 кДж. Відповідно середня енергетична цінність, калорійність 

гарбузу сортів, яки вирощується у Китаї складає 37,4 ккал або 157 кДж. Така 

розбіжність в показниках не є значною, та відповідає встановленим вимогам 

щодо сортів гарбузу, які використовуються при виробництві продуктів для 

дітей та продуктів функціонального призначення.  

Сорти яблук, які вирощені в Україні Голден Резістент, Сніжний 

Кальвіль, Скіфське золото та сорти яблук, яки вирощені у Китаї Gansu 

Yinchuan city (甘肃省银川市青苹果), Shandong Qixia county (山东省栖霞县青

苹果 ), Henan Sanmenxia (河南省三门峡市青苹果 ), досліджували за 

аналогічною схемою. 

Вміст масової частки моно-і дисахаридів в яблуках сортів які вирощені  

в Україні та Китаї наведено на рис. 3.4 

 
Рис. 3.4 Масова частка моно-і дисахаридів в яблуках, %  

За вмістом моно-і дисахаридів в яблуках,які вирощені в Україні та у 

Китаї значно не відрізняються, знаходяться в одному діапазоні. Аналогічна 

ситуація і з показниками вмісту розчинних сухих речовин, яки наведені на рис. 3.5. 



64 

 
Рис. 3.5 Масова частка розчинних сухих речовин в яблуках, %  

Сорт яблук української селекції Голден Резістент та сорт яблук селекції 

Китаю - Shandong Qixia county(山东省栖霞县青苹果 ), за показниками 

наведеними на рис. 3.4 та рис. 3.5, знаходяться фактично в одному діапазоні. 

Яблука інших сортів, яки досліджували мають не значні розбіжності. 

Дослідження інших показників хімічного складу яблук, табл. 3.6, також 

проводили паралельно.  

Енергетичну цінність, калорійність яблук, сортів, яки вирощуються в 

Україні та Китаї було обчислено стандартним принципом. Середня 

енергетична цінність, калорійність яблук сортів яки вирощені в Україні 

складає 54,4 ккал або 227,9 кДж, відповідно калорійність яблук сортів яки 

вирощені у Китаї складає 55,8 ккал або 234 кДж. 

Таблиці 3.6 

Порівняльний хімічний склад яблук (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 
Масова 

частка 

білку, г 

Масова 

частка 
пектину, г 

Масова частка вітамінів, мг % 
β-каротин С В1 В2 РР 

Сорти які вирощуються в Україні 
Голден Резістент,  0,8 1,9 0,01 10,2 0,01 0,01 0,1 
Сніжний Кальвіль 0,7 1,6 0,02 9,0 0,01 0,01 0,1 
Скіфське золото 0,8 1,4 0,02 7,2 0,01 0,01 0,1 

Сорти які вирощуються в Китаї 
Gansu Yinchuan city 
甘肃省银川市青苹果 

0,8 1,8 0,01 9,0 0,01 0,01 0,1 

Shandong Qixia county
山东省栖霞县青苹果 

0,8 1,9 0,01 7,2 0,01 0,01 0,1 

Henan Sanmenxia 
河南省三门峡市青苹果 

0,6 1,5 0,01 7,8 0,01 0,01 0,1 
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Необхідно відмітити, хімічний склад сортів яблук, які досліджували 

практично однаковий, що дає можливість стверджувати про впровадження 

єдиних вимог до яблук, які використовуються при виробництві продуктів 

тривалого зберігання для харчування дітей та продуктів функціонального 

призначення, які будуть виготовлені в Україні та Китаї.   

Результати дослідження хімічного складу сортів бананів Banana 

Gongjiao(贡蕉), Malaysian Red Banana (马来西亚红香蕉), Banan"Pei-Chiao"(北

蕉), які безпосередньо вирощуються у Китаї та відповідають технологічним 

характеристикам, наведено в табл. 3.7.  

Таблиця 3.7 

Хімічний склад бананів (n=3, Р≥0,95) 

Назва показника 
Назва сорту 

Banana  Gongjiao 
贡蕉 

Malaysian Red Banana  
马来西亚红香蕉 

Pei-Chiao 
北蕉 

Масова частка розчинних сухих 

речовин, %, 
20,0 21,5 21,0 

Масова частка моно-і дисахаридів,  %, 15,4 16,5 16,1 
Масова частка білку, г 1,5 1,5 1,5 
Масова частка жиру, г 0,2 0,2 0,2 
Масова частка пектину, г 1,7 1,8 1,5 
Масова частка β-каротин, мг % 0,01 0,02 0,01 
Масова частка вітаміну С, мг % 19,0 19,2 18,6 
Масова частка вітаміну В1, мг % 0,07 0,07 0,07 
Масова частка вітаміну В2, мг % 0,02 0,02 0,02 
Масова частка вітаміну РР, мг % 0,1 0,1 0,1 

 

Враховуючи те, що банани не вирощуються в Україні порівняльний 

аналіз не проводили. Показники хімічного складу бананів, табл. 3.7 та яблук 

сортів які досліджували, табл. 3.6, практично схожі, за виключенням вмісту 

вітаміну С . Масова частка вітаміну С, в банані на 125 % більше ніж в яблуках, 

проте за сенсорними показниками, за смаком банан набагато солодший. 

Одночасно у банані міститься незначна кількість жиру, який відсутній, або 

присутні сліди в інших фруктах. Середня енергетична цінність, калорійність 

бананів сортів яки вирощені у Китаї складає 91,3 ккал або 382,5 кДж.  
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Банан не тільки смачний, але і  корисний плід, який не визиває 

алергічну реакцію організму. В Україні широко використовується в 

виробництві пюре банану асептичного консервування, яке поступає за 

імпортом в асептичних мішках, які виготовлені з полімерних матеріалів з 

клапаном, місткістю від 0,20 м3 до 2,25 м3, які упаковані у захисні металеві 

бочки, (пакування типу «Bag-in-barrel»). В основному імпортують асептичне 

пюре банану з Китаю, Коста-Ріка, Індії. Було досліджено зразки пюре різних 

постачальників -  Shanghai Jinghuai Biotechnology Co., Ltd.(上海靖淮生物技术

有限公司) Китай, Paradise Ingredients commercial Team, Коста-Рика, JADLI 

FOODS PVT.LTD Індія. 

За технологічними та сенсорними параметрами, пюре банану 

асептичного консервування має кремовий колір за всією масою, однорідну 

протерту консистенцію, в деяких зразках відмічається незначне 

відшаровування рідини. Смак та запах натуральні, добре виражений, 

властивий банану, після термічного оброблення.  

Результати досліджень хімічного складу показників пюре банану 

асептичного консервування наведено в табл. 3.8.  

Таблиця 3.8 

Хімічний склад пюре банану асептичного консервування (n=3, Р≥0,95) 

Назва показника 

Зразки постачальників 
Biotechnology Co. 

Ltd.(上海靖淮生物技
术有限公司 Китай 

Paradise Ingredi-
ents commercial 

Team, Коста-Рика 

JADLI FOODS 
PVT.LTD 

Індія 

№ 1 № 2 № 1 № 2 № 1 № 2 
Масова частка розчинних 

сухих речовин, %, 
23,0 23,0 22,0 22,0 22,6 22,6 

Масова частка білку, г 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Масова частка жиру, г 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Масова частка пектину, г 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
Масова частка β-каротин, мг % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
рН 4,2 5,1 4,2 5,0 4,2 5,0 
Масова частка титрованих 

кислот (у розрахунку на 

лимонну кислоту), % 
0,7 0,45 0,7 0,45 0,7 0,45 

Масова частка летких 

кислот, % 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Масова частка етилового 0.17 0.17 0,17 0,17 0,19 0,19 
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спирту, % 
Масова частка мінеральних 

домішок, % 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Масова частка вітаміну С, 

мг % 
15,5 15,5 14,9 14,9 15,3 15,3 

Масова частка вітаміну В1, мг % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Масова частка вітаміну В2, мг % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Масова частка вітаміну РР,мг % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

 

Враховуючи те, що пюре це продукт перероблення - напівфабрикат, та 

використовується для виробництва інших продуктів харчування, в таблицю 

добавленні показники, які необхідні відповідно регламентам міжнародної 

системи стандартизації. В пюре додаткова досліджують та контролюють, 

масову частку титрованих кислот, (у розрахунку на лимонну кислоту), масову 

частку летких кислот, масову частку етилового спирту, масову частку 

мінеральних домішок та показник рН. Ці показники характеризують якість і в 

деякій мірі безпечність продукту.  

При дослідженні встановлено, що пюре виробляють як з додавання так 

і без додавання лимонової кислоти, з промислових партій було відібрано пюре 

різних постачальників та пронумеровано. Пюре зразок № 1 містить низький 

показник рН та високий вміст масової частки титрованих кислот, проте пюре 

зразок № 2 містить показник рН в 1,5 рази вище, а вміст масової частки 

титрованих кислот 1,5 нижчі. Такі результати, це наслідок технологічних 

операцій та рецептурних закладок виробництва. Для мікробіологічної 

стабільності та промислової стерильності пюре напівфабрикат підкислюють 

лимонною кислотою, що призводить до зниження показника рН, в результаті 

чого знижують параметри режиму теплової стерилізації в потоці, або не 

додають кислоту та підвищують параметри режиму стерилізацію. Обидва 

зразка відповідають вимогам, але стверджувати про стовідсоткову 

натуральність пюре-напівфабрикату, в який в процесі технологічного циклу 

додали кислоту лимонну (Е330), або іншу кислоту не е коректним. В той же 

час остатня кількість масової частки лимонної або іншої кислоти нормується 



68 

продуктах, особливо в продуктах функціонального призначення та продуктах 

для дітей.  

При порівняні хімічного складу банану, табл. 3.7 та пюре бананового 

напівфабрикату, табл. 3,8, відмічається незначна різниця в співвідношенні 

масової частки розчинних сухих речовин. В пюре напівфабрикаті цей 

показник вище, як у постачальників з Китаю та і з інших країн. На нашу думку 

це пов’язано по-перше що використовується при переробленні банани різних 

сортів одночасно, по-друге в технологічному циклі використовується 

переробка банану без зняття шкури. Одночасно відмічається зниження масової 

частки вітамінів в пюре напівфабрикаті, в середньому показники знижено на 

19 %., це обумовлено термічною обробкою сировини та пюре в процесі 

стерилізації в потоці. Якщо порівнювати середню енергетичну цінність, 

калорійність бананів та пюре напівфабрикату то різниця не велика і складає 

97,9 ккал або 391,6 кДж. 

Результати проведених досліджень увійдуть до основи подальших 

прикладних та фундаментальних досліджень дисертаційної роботи та будуть 

наведені в наступних розділах.   

3.2.2 Фізико-хімічні показники лікарських рослин.  

Дослідження проводили аналогічним способом так, як і рослинну сировину. 

Сорти шипшини, які відповідають технологічним умовам вивчали на 

наявність нативних речовин. Плоди шипшини які вирощенні в Україні та у 

Китаї досліджували у трьох паралелях кожного сорту, вирагідніть досліджень 

складала близько 95 %.Вміст масової частки розчинних сухих речовин у 

шипшини, яка вирощена у Китаї та Україні значно високий, рис 3.6, та 

знаходиться практично в одному діапазоні.  
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Рис. 3.6 Масова частка розчинних сухих речовин у шипшині, %  

Високий вміст масової частки сухих речовин , обумовлено високим 

вмістом масової частки моно-і дисахаридів, який наведено також у 

відсотковому співвідношенні на рис. 3.7. 

 
Рис. 3.7 Масова частка моно-і дисахаридів у шипшині, % 

Моно-і дисахариди складають основну частину масової частки 

розчинних сухих речовин, приблизно 84 %. Таким чином, можливо 

стверджувати про наявність багатої кількості природних вуглеводів на 

молекулярному рівні, а саме фруктози, лактози та сахарози.  

При дослідженнях перш за все цікавить плоди шипшини, як компонент 

рецептурної закладки екстракту, який в подальшому планується 

використовувати в композиції продукту функціонального призначення. 

Результати порівняльних досліджень хімічного складу плодів шипшини, які 

вирощені в Україні та Китаї наведено в табл. 3.9.  

Таблиці 3.9 

Порівняльний хімічний склад шипшини (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 
Масова частка, г 

Масова частка вітамінів, мг % 
β- 

каротин 
С В1 В2 РР 

жир білок пектин 
Сорти які вирощуються в Україні 

Вітамінний  0,5 1,4 3,8 4,9 612 0,05 0,12 0,8 
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Рубін 0,7 1,6 4,0 5,5 638 0,05 0,12 0,8 
Титан 0,7 1,5 3,7 5,5 621 0,05 0,12 0,8 

Сорти які вирощуються у Китаї 
West Lake № 2 

Rosehip西湖二号玫瑰果 
0,8 1,5 3,7 5,1 634 0,06 0,14 0,8 

Pingyin № 5 

Rosehip平阴五号玫瑰果 
0,8 1,65 4,3 5,9 642 0,07 0,14 0,8 

Beijing single red Rosehip
北京单瓣红玫瑰果 

0,8 1,5 3,7 5,6 631 0,05 0,14 0,8 

 

Показники хімічного складу плодів шипшини, які вирощені в Україні 

та Китаї, практично знаходяться в одному діапазоні, що дає можливість 

застосовувати єдині технологічні вимоги.  

Середня енергетична цінність, калорійність плодів шипшини сортів яки 

вирощені в Україні та Китаї складає 97,3 ккал або 407,7 кДж.  

Дослідження хімічного складу корінь лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓), які відповідають технологічним вимогам проводили 

аналогічним  способом без порівняння. Коріння перед дослідженням 

подрібнювали до розміру 0,2 мм, масова частка вологи складала 0,2 %. 

Використовували коріння сортосуміш, які зібрані у різних провінціях Китаю. 

Досліди ставили у трьох паралелях, вирагідніть досліджень складала близько 

95 %. Середня енергетична цінність, калорійність корінь складає 121,9 ккал 

або 509,7 кДж. Результати досліджень наведено в табл. 3.10.   

Таблиці 3.10 

Хімічний склад коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) (n=3, Р≥0,95) 

Назва показника Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 
Масова частка розчинних сухих речовин, %, 28,0 
Масова частка моно-і дисахаридів,  %, 25,1 
Масова частка білку, г 1,8 
Масова частка жиру, г 0,3 
Масова частка β-каротин, мг % 6,1 
Масова частка вітаміну С, мг % 26,0 
Масова частка вітаміну В1, мг % 0,03 
Масова частка вітаміну В2, мг % 0,06 
Масова частка вітаміну РР, мг % 0,8 
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Коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) містять 

широкій спектр показників харчової та енергетичної цінності і вітамінів, що 

дає можливість стверджувати про використання їх при виробництві інших 

видів харчових продуктів, у вигляді смакової добавки, або інгредієнта, який 

формує консистенцію та стабілізацію продукту. Для визначення спектру 

використання необхідно проводити додаткові дослідження.   

Результати досліджень фізико-хімічних показників сировини 

рослинного походження та лікарських рослин увійдуть в основу подальших 

експериментальних досліджень зі створення технологій виробництва 

продуктів функціонального призначення для дітей хворих на пієлонефрит. 

Враховуючи специфіку продуктів одночасно буде проведено дослідження 

відповідності сировини рослинного походження та лікарських рослин вимогам 

показників безпечності.  

Для визначення функціональності та фармакологічних властивостей 

лікарських рослин будуть проведені дослідження за принципом доказової 

медицини на щурах. Результати досліджень будуть наведені в наступних 

підрозділах та розділах дисертаційної роботи.  

3.2.3 Дослідження лікарських рослин принципом газорідинної 

хроматографії. Активні речовини лікарських рослин, включаючи 

поліфеноли, оказують протизапальну, спазмолітичну, антимікробну, 

судинорозширювальну, нефропротекторну і антиоксидантну дію, та 

впливають на виведення сечі з нирок в період захворювання. Основні хімічні 

компоненти Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ), включають поліфеноли, 

алкалоїди, сапоніни, полісахариди, які мають високий антиоксидантний ефект.  

 У дослідженнях було використано новий тип точного і ефективного 

методу ідентифікації сполук UPLC-MS / MS.  Метод хімічного аналізу поєднує 

в собі фізичний поділ високоефективної рідинної хроматографії з мас-

спектрометрією. На рис. 3.8, наведені результати аналізу UPLC-MS / MS             
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етанольного екстракту з корінь лікарської рослини  Rhizoma Smilacis                      

Glabrae (土茯苓). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3.8 Результати аналізу UPLC-MS / MS єтанольного екстракту А - діаграма 

повно іонного струму; В - Діаграма мас-спектра в режимі негативних іонів в піку 1 в А;  
Діаграма мас-спектра в режимі негативних іонів на піку 2 в А  

 

Етанольний екстракт в основному включає два поліфенолу: 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, і вони були ідентифіковані як 

астільбін і енгелетін, молекулярна структура, наведена на  рис. 3,9. 

 
Рис. 3.9 Молекулярна структура двох визначених поліфенолів в екстракті А - 

астильбін; B -  енгелетін 
 

Для визначення антиоксидантної активності, використовували 

спектрофотометричний метод визначення вільних радикалів за допомогою 

катінорадикалу ABTS. У даному випадку, в хімічній реакції ABTS 

окислюється з утворенням стабільних сине-зелених водорозчинних вільних 
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радикалів ABTS. Після проведення реакції вільних радикалів ABTS з 

антиоксидантами, сине-зелений колір слабшає, а характерне значення 

поглинання світла зменшується. В результаті, рис. 3.10, чим яскравіше блякне 

розчин, тим сильніше антиоксидантна здатність. 

 
Рис. 3.10 Здатність уловлювання вільних радикалів ABTS: 1 – екстракт; 2 - 

астильбін; 3 -  енгелетін 
На рис. 3.10, чітко відображена здатність екстракту Rhizoma Smilacis 

Glabrae (土茯苓), астільбіна і енгелетіна вловлювати вільні радикали ABTS. 

Значення IC50 екстракту і астильбіну для уловлювання вільних радикалів 

ABTS становили 225,64 мкг / мл і 62,75 мкг / мл, відповідно, але значення IC50 

енгелетіну для уловлювання вільних радикалів ABTS було більше 1 мг / мл. 

Здатність уловлювання астильбіну і екстракту Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

за відношенням до вільних радикалів ABTS не суттєво вище, ніж у енгелетіну. 

Паралельно було проведено дослідження антиоксидантної активності, 

спектрофотометричним методом вільних радикалів DPPH. Метод заснований 

на взаємодії антиоксидантів зі стабільним хромоген-радикалом 2,2-дифеніл-1-

пікрілгідразілом (DPPH), максимальне значення поглинання при 517 нм.  

При порівнянні значень оптичної щільності до і після реакції, рис. 3.11, 

була відображена антиоксидантна активність зразків.   

1 
2 

3 
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Рис. 3.11 Здатність уловлювання вільних радикалів DPPH: 1 – екстракт; 2 - 
астильбін; 3 -  енгелетін 

 

На рис. 3.11 показана здатність екстрактів Rhizoma Smilacis Glabrae             

(土 茯苓), Rhizoma Smilacis Glabrae (土 茯苓) поглинати вільні радикали DPPH. 

Астільбін має кращу здатність вловлювати вільні радикали DPPH, це означає, 

що екстракти Rhizoma Smilacis Glabrae (土 茯苓) мають значеннями IC50 24,13 

мкг/мл і 85,31 мкг/мл, при цьому, здатність енгелетіна вловлювати вільні 

радикали DPPH практично дорівнюється нулю в експериментальному 

діапазоні. 

Відновлювальна здатність позитивно корелює з антиоксидантною 

здатністю, яка є загальним показником для оцінки потенційної хімічної 

антиоксидантної активності сполук. В аналізі відновлювальної здатності 

комплекс Fe3 + / феррицианида досліджуваного розчину відновлюється до 

двухвалентной форми під дією антиоксидантів, а жовтий колір 

досліджуваного розчину змінюється на різні відтінки зеленого і синього в 

залежності від відновлювальної здатності антиоксидантів. Отже, Fe2 + можна 

контролювати, вимірюючи прояви синяви Perl на довжині хвилі 700 нм. На рис. 

3.12 показана відновлювальна здатність екстракту Rhizoma Smilacis Glabrae (土 

茯苓) астільбіну і енгелетіну. 

1 
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Рис. 3.12 Процес відновлення екстракту: 1 – екстракт; 2 - астильбін; 3 -  енгелетін 

Екстракт Rhizoma Smilacis Glabrae (土  茯苓 ), і астильбін мають 

здатність до відновлювання, концентрація і відновлювальна здатність мають 

лінійну залежність (r2 = 0,9977 і 0,9973), в той час як ефективність енгелетіну 

низька. 

Структура астильбіну та енгелетіну схожа, це чітко відображено на               

рис. 3.9, але у дослідах на антиоксидантну активність, астильбін значно краще, 

ніж енгелетін, на нашу думку, це пов’язано з тим, що астильбін має фенольну 

гідроксильну групу в орто-положенні на бензольному кільці. Кількість 

фенольних гідроксильних груп на бензольному кільці, має істотне значення в 

антиоксидантній здатності поліфенолів, а флавоноїди з  о-дефінольною 

гідроксильною структурою на бензольному кільці мають високу 

антиоксидантну здатністю.  

В той же час енгелетін, е класичним флавонолом, містить два 

асиметричні атоми вуглецю в молекулі (С2 і С3), оказує не тільки 

протизапальні дії для організму, а також володіє інгібіруючій активністю, 

що особливо враховується при захворюванні нирок та на цукровий діабет. 

Комбінація цукрового діабету і пієлонефриту веде до виникнення порочного 

кола, коли інфекція в паренхімі негативно впливає на функцію клубочково-

канальцевого апарату, посилюючи інсулінову недостатність у зв'язку з 

наростанням ацідоза. У свою чергу, порушений обмін речовин і погіршення 

мікроциркуляції обтяжують перебіг гнійної інфекції в нирках. Нерідко, 
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особливо в умовах порушеного відтоку сечі, інфекція потрапляє в кров, а 

безперервне наростання кетоацидозу сприяє розвитку діабетичної коми. 

Нашими дослідженнями доведено, що енгелетин може інгібірувати               

α-глюкозидазу в режимі неконкурентного інгібірування. Альфа-глюкозидаза 

(α-глюкозидаза) EC 3.2.1.20, присутня в клітинах слизової оболонки ворсинок 

тонкого кишечника, є важливим травним ферментом в метаболізмі людини. У 

пацієнтів із захворюванням на цукровий діабет, велика кількість сахаридів 

каталізується α-глюкозидазою, щоб остаточно розкластися на глюкозу після 

їжі, що призводить до постпрандиальної гіперглікемії. У клінічній практиці 

інгібітори α-глюкозидази часто використовуються для зниження активності α-

глюкозидази, щоб ефективно затримувати підвищення рівня глюкози.  

Інгібіруюча активність енгелетіну і акарбози щодо α-глюкозидази при 

різних концентраціях, наведено на рис. 3.13.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 Інгібуюча дія енгелетіну (1) і акарбози (2) на α-глюкозидазу 

Підвищена концентрації, поступово посилює ингібіруючу дію. При 

концентрація енгелетіну 100 мкг/мл, коефіцієнт інгібірування α-глюкозидази 

енгелетіном, складав 65,63%. При концентрація акарбози 3 мг/мл, коефіцієнт 

інгібірування складав 61,25%. Інгібіруюча здатність енгелетіну складала (IC50, 

0,112 ± 0,0139 ммоль/л) була значно вищою, ніж у акарбози і складала (IC50, 

3,113 ± 0,217 ммоль/л). Результати досліджень, дозволяють зробити висновок, 

що енгелетін може бути сильним інгібітором α-глюкозидази, який можливо 

застосовуватися в функціональних продуктах харчування та ліках. Паралельно 

1 
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вимірювали швидкості реакцій гідролізу pNP-G в реакційних системах з 

різними концентраціями енгелетіну, рис. 3.14.  

 
Рис. 3.14 Графік Лайнуівера-Берка, інгібування енгелетіну на α-глюкозидазу - 

концентрації: 1 - 200 мкг/мл; 2 - 50 мкг/мл; 3 - 0 мкг/мл 
 

Співвідношення лінійної регресії між 1 / [S] і 1 / [V] було отримано за 

допомогою подвійної зворотної побудови графіка Лайнуівера-Берка, що 

дозволило припустити, оптимальний режим інгібірування енгелетіну на                            

α-глюкозидазу. Для дослідження кінетики реакції, порівнювали спектри 

флуоресценції до і після зв’язування біологічних макромолекул з іншими 

молекулами, враховували  константу з’єднана (Ka), кількість, кількість  

з’єднань (n), та термодинамічні параметри проміж молекулами. Вплив 

енгелетіну на спектр флуоресценції α-глюкозидази наведено на рис. 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

При підвищені концентрації енгелетіну, інтенсивність флуоресценції 

1 

2 

3 

Рис. 3.15 Вплив енгелетіну на спектри флуоресценції α-глюкозидази : А за 

температурою 30 ℃; Б за температурою 37 ℃ 
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поступово знижувалась, що підтверджує взаємозв’язок проміж енгелетіном і 

α-глюкозидазою. При аналізі даних флуоресценції, для отримання відповідних 

констант тушіння флуоресценції, які наведені в табл. 3.11, за температурою 

30 °C та  37 °C, використовували рівняння Штерна-Фольмера (1): 

                                                               (1) 

де 

F0 и F - інтенсивності флуоресценції у відсутності та у присутності 

гасників відповідно;  

kq - бімолекулярна константа швидкості гасіння; 

τ0 - час загасання флуоресценції при відсутністі гасників;  

 [Q] - концентрація гасника;  

Кдін = kq τ0 - константа гасіння Штерна-Фольмера. Дані гасіння 

зазвичайно представляють у координатах F0 /F від [Q], оскільки F0 / F, як 

очікується, повинно  лінійно залежати від концентрації гасників. 

Графік дає, відрізок, який відсікається на осі Y, що дорівнює одиниці, і 

нахил, який дорівнює Кдін.  Необхідно відзначити, що Кдін - 1 дорівнює 

концентрації гасників, при якій F0 / F = 2, тобто гаситься 50% інтенсивності 

флуоресценції. Прямолінійна залежність в координатах Штерна - Фольмера 

вказує на існування в розчині одного типу флуорофорів, однаково доступних 

для гасників. Якщо присутні два типи флуорофорів і один з них недоступний 

для гасників, то графік Штерна - Фольмера відхиляється від лінійності в 

сторону осі Х. 

Таблиця 3.11 

Константи гасіння Штерна-Фольмера між енгелетіном і α-глюкозидазою 

Температура, оС 
Рівняння 

Штерна-Фольмера 
R2 Kq ( L·mol -1·s -1) 

30 F0/F=9.3488×103[Q]+1 0.9902 9.3488×1011 
37 F0/F=8.5335×103[Q]+1 0.9680 8.5335×1011 

 

Константи гасіння флуоресценції (Kq) при різних температурах були 

значно більше максимальної константи (2 × 1010 л ∙ моль-1 ∙ с-1) динамічного 
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гасіння флуоресценції біологічних макромолекул. З наведеного, можливо 

припустити, що утворення комплексу енгелетін - α-глюкозидази призводить до 

статичного гасіння флуоресценції. 

Для процесу статичного гасіння флуоресценції Ka і n можливр 

розрахувати за рівнянням Лайнуівера-Берка (2): 

                                                                           (2) 

Значення рівняння наведено вище. 

При підвищені температури, табл. 3.12, значення Кa незначно 

підвищилось, але n було стабільним близько 1.  

Таблиця 3.12 

Параметри зв'язування між енгелетіном і α-глюкозидазою  

Температура, 
оС 

Рівняння Лайнуівера-Берка R2 Kq ( L·mol -1) n 

30 
 

0.9879 4.0882×104 1,0302 

37 
 

0.9907 4.6239×104 1,1721 

 

Можливо припустити, при нормальній температурі тіла людини, 

енгелетін та α-глюкозидаза, об’єднуються, утворюючі комплекс 

Для подальшого дослідження механізму зв’язування енгелетіну та                

α-глюкозидази, були отриманні константи термодинамічності , табл. 3.13, їх 

взаємозв’язок було отримано з використанням рівняння Вант-Гоффа (3) та 

рівняння вільної енергії Гіббса (4)   

                                                                                                         (3) 

де 

InK - константа рівноваги;  

T- температура; 

ΔH – стандартна ентальпія утворення речовини; 

ΔS зміна ентропії 
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                                                                                             (4) 

де 

ΔG0 – повна хімічна енергія (енергії Гіббса);  

ΔH – стандартна ентальпія утворення речовини; 

T- температура; 

ΔS0 зміна ентропії. 

Таблиці 3.13 

Термодинамічні параметри проміж енгелетіном і α-глюкозидази 

Температура, оС ΔH (KJ·mol-1) ΔG (KJ·mol-1) ΔS (J·mol-1·K -1) 
30 137,61 -23,71 532,43 
37 137,61 -27,44 532,43 

 

Зміна вільної енергії ΔG, при взаємодії між енгелетіном і                                   

α-глюкозидазою було негативним, що вказувало на те, що їх поєднання було 

спонтанним процесом. За значеннями зміни ентальпії ΔH0 і зміни ентропії ΔS0 

можна зробити висновок про основну силу взаємодії. В експерименті ΔH0 та 

ΔS0 були позитивним, що вказує на те, що гідрофобна сила була основною 

рушійною силою для комбінації енгелетіна і α-глюкозидази. Взаємодія між 

поліфенолами і ферментами включає складні структурні зміни, при яких 

фермент може піддаватися впорядкованій структурній реорганізації високого 

рівня, що супроводжується новими змінами, такими як передача енергії і 

передача сигнальних молекул. Для дослідження механізму зв'язування 

поліфенолів і ферментних білків застосовували молекулярний докінг, 

квантово-хімічні розрахунки і молекулярну динаміку. Завдяки результатам 

моделювання молекулярного докінгу рис. 3.16, можна побачити спосіб 

зв'язування енгелетіну і α-глюкозидази . 

 

 
 
 
 
 
 

В А С 

Рис. 3.16 Результат молекулярної стикування між енгелетіном і α-глюкозидази:                 
A - режим зв'язування енгелетіна і α-глюкозидази; B - водневий зв'язок між енгелетіном і               
α-глюкозидазою; C - гідрофобна взаємодія між між енгелетіном і α-глюкозидазою 
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На проекції А і В, рис. 3.16 показано, що енгелетін мав водневий зв'язок 

з деякими амінокислотними залишками α-глюкозидази (Trp391, Arg428, 

Glu429, Gly566, Trp710 и Glu771), серед яких Gly566 утворював дві водневі 

зв'язка з α-глюкозидази, а довжини водо-рідних зв'язків становили 2,1 і 2,0 Å 

відповідно. В той же час, GLu429, Arg428, Trp391, Trp710 і GLu771 

утворювали однин водневий зв'язок з енгелетіном, довжина водневих зв'язків 

становила 2,1, 2,3, 2,3, 1,9, 2,1 Å відповідно. Гідрофобна взаємодія також 

показано на проекції C, рис. 3.16. Енгелетін мав гідрофобну взаємодію з 

багатьма навколишніми гідрофобними залишками (Tyr709, Trp391, Gly566, 

Trp710, Glu771, Arg428, Glu429, Phe385, Phe786, Phe444, Arg387, Phe389, 

Val440, Trp789, Asp152), що відповідає результатами флуоресцентної 

спектроскопії. 

Енгелетін може інгібірувати α-глюкозидазу в режимі неконкурентного 

інгібування, і його інгібуюча здатність була значно вище, ніж у акарбози. 

Аналіз гасіння флуоресценції показав, що під дією гидрофобной сили 

енгелетін може з'єднуватися з α-глюкозидазою в молярному співвідношенні 1:1. 

Молекулярний докинг підтвердив, що енгелетін має водневі зв'язки і 

гідрофобні взаємодії з деякими амінокислотними залишками α-глюкозидази. 

Позитивні результати проведених досліджень, дозволять проводити подальші 

випробування енгелетіну на предмет використання його у лікарських засобах 

та продуктах функціонального харчування.  

3.2.4 Дослідження показників  безпечності сировини 

рослинного походження та лікарських рослин .  Інтенсивний розвиток 

технологій у сільському господарстві з використанням різних пестицидів 

хімічного та біологічного походження, а також модернізація промисловості 

різних секторів привело до збільшення викидів в атмосферу рідких та 

газоподібних небезпечних відходів, в результаті чого небезпечні речовини 

потрапляють в сировину та продукти харчування. Сировину рослинного 

походження, яка за технологією вирощування повністю виключає 
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накопичення небезпечних хімічних та біологічних речовин, які негативно 

впливають на організм людини можливо використовувати при виробництві 

продуктів харчування.  

В процесі досліджень, табл. 3.14 – 3.17 проводили порівняльні 

випробування рослинної сировини та лікарських рослин, які вирощені в 

Україні та Китаї на відповідність показникам якості та безпечності, відповідно 

чинних нормативних документів [159 - 165]., норми наведені особисто для 

сировини, яка використовується для виробництва продуктів для дітей. 

Результати дослідження яблук наведено в табл. 3.14.  

Таблиця 3.14 

Вміст нітратів та токсичних елементів у яблуках (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 

                          Норма не більше, ніж мг/кг 
Токсичні елементи Нітрати, 

мг NO-3 /  
кг 60,0 

свинець, 
0,30 

кадмій, 
0,02 

миш'як, 
0,20 

ртуть, 
0,01 

мідь, 

5,0 
цинк

10,0 
Сорти які вирощуються в Україні 

Голден 
Резістент 

шкірочка 0,028 0,0021 0,0020 0,00024 0,21 0,87 21 
м'якоть 0,021 0,0021 0,0019 0,00020 0,23 0,75 19 

Сніжний 
Кальвіль 

шкірочка 0,027 0,0021 0,0019 0,00022 0,22 0,85 20 
м'якоть 0,022 0,0020 0,0017 0,00021 0,19 0,78 18 

Скіфське  
золото 

шкірочка 0,025 0,0023 0,0020 0,00024 0,19 0,86 20 
м'якоть 0,018 0,0020 0,0019 0,00020 0,16 0,72 20 

Сорти які вирощуються у Китаї 
Gansu  

Yinchuan city 
甘肃省银川市

青苹果 

шкірочка 0,029 0,0023 0,0021 0,00026 0,20 0,86 22 
м'якоть 0,022 0,0023 0,0020 0,00021 0,21 0,78 22 

Shandong Qixia 
county山东省栖
霞县青苹果 
 

шкірочка 0,031 0,0019 0,0025 0,00024 0,23 0,88 19 
м'якоть 0,029 0,0017 0,0022 0,00020 0,21 0,76 17 

Henan 
Sanmenxia 

河南省三门峡市

青苹果 

шкірочка 0,029 0,0023 0,0021 0,00026 0,20 0,86 20 
м'якоть 0,022 0,0023 0,0020 0,00021 0,21 0,78 19 

 

Вміст токсичних елементів і нітратів в яблуках знаходяться практично 

в одному діапазоні. Показники відповідають встановленим нормам.  

При дослідженні бананів порівняльну характеристики не проводили, в 

зв’язку з тим, що банани в Україні не вирощують, біло визначено фактичні 
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показники безпечності , табл. 3.15. Масова частка важків металів та нітратів 

знаходиться в допустимій нормі, незначні коливання показників, на наш 

погляд пов’язані з кліматичними умовами місцевості збору. 

Таблиця 3.15 

Вміст нітратів та токсичних елементів у бананах (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 

                         Норма не більше, ніж мг/кг 
Токсичні елементи Нітрати, 

мг NO-3 /кг 
200,0 

свинець, 
0,30 

кадмій, 
0,02 

миш'як, 
0,20 

ртуть, 
0,01 

мідь

5,0 
цинк, 

10,0 
Сорти які вирощуються у Китаї 

Banana  Gongjiao 
贡蕉 

шкірочка 0,029 0,0024 0,0023 0,00021 0,24 0,85 104 
м'якоть 0,024 0,0023 0,0021 0,00021 0,20 0,78 100 

Malaysian 
 Red Banana 
马来西亚红香蕉 

шкірочка 0,024 0,0019 0,0022 0,00021 0,20 0,83 106 
м'якоть 0,020 0,0017 0,0020 0,00018 0,17 0,79 104 

Pei-Chiao 
北蕉 

шкірочка 0,029 0,0024 0,0021 0,00021 0,24 0,81 105 
м'якоть 0,024 0,0023 0,0017 0,00021 0,20 0,77 103 

 

Вміст нітратів у бананах значно вищий з порівняннім показниками 

яблукам, але цей показник відповідає нормі, що встановлено чинним 

нормативним документом.  

Результати дослідження гарбуза, сортів які вирощені в Україні та Китаї  

наведено в табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Вміст нітратів та токсичних елементів у гарбуза (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 

Норма не більше, ніж мг/кг 
Токсичні елементи Нітрати, 

мг NO-3 
/кг 200,0 

свинець, 
0,30 

кадмій, 
0,02 

миш'як 
0,20 

ртуть, 
0,01 

мідь, 

5,0 
цинк, 

10,0 
Сорти які вирощуються в Україні 

Ждана 
шкірочка 0,022 0,0010 0,0010 0,00017 0,20 0,56 170 
м'якоть 0,016 0,0006 0,0006 0,00014 0,17 0,43 162 

Доля 
шкірочка 0,025 0,0014 0,0014 0,00020 0,24 0,58 172 
м'якоть 0,019 0,0010 0,0010 0,00018 0,22 0,45 164 

Диво 
шкірочка 0,024 0,0012 0,0012 0,00019 0,22 0,57 190 
м'якоть 0,018 0,0008 0,0008 0,00016 0,19 0,44 180 

Сорти які вирощуються у Китаї 
Miben 
蜜本南瓜 

шкірочка 0,027 0,0015 0,0014 0,00021 0,24 0,59 176 
м'якоть 0,022 0,0011 0,0011 0,00019 0,21 0,48 171 

Big grinding disc 
大磨盘南瓜 

шкірочка 0,026 0,0015 0,0014 0,00020 0,23 0,58 174 
м'якоть 0,023 0,0011 0,0011 0,00018 0,20 0,46 170 

Kangua шкірочка 0,027 0,0015 0,0014 0,00021 0,24 0,59 177 
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 砍瓜 м'якоть 0,022 0,0011 0,0011 0,00019 0,21 0,48 171 
 

Масова частка нітратів в гарбузах сортів які вирощені в Україна та 

Китаю значно вище, ніж у фруктах, проте показники не перевищують 

встановлену норму, яка складає не більше ніж 200,0 мг NO-3/ кг. Такі значно 

високі показники, пов’язані з тим, що плоди ростуть на землі та накопляють 

нітрати Значно високі показники токсичних елементів масової частки важких 

металів знаходяться у одному діапазоні та значно нижчі встановлених норм.  

При досліджені плодів шипшини табл. 3.17, на вміст масової частки 

токсичних елементів та нітратів, плоди подрібнювали, тому визначали 

наявність в цілому плоді не поділяючі на шкірочку та м’якоть . 

Таблиця 3.17 

Вміст нітратів та токсичних елементів у шипшини (n=3, Р≥0,95) 

Назва сорту 

Норма не більше, ніж мг/кг 
Токсичні елементи Нітрати, 

мг NO-3 
/кг  

свинець, 
0,40 

кадмій, 
0,03 

миш'як, 
0,20 

ртуть, 
0,02 

мідь, 

5,0 
цинк, 

10,0 
Сорти які вирощуються в Україні 

Вітамінний 0,055 0,01 0,0010 0,00017 0,097 0,041 39 
Рубін 0,053 0,01 0,0011 0,00015 0,094 0,039 41 
Титан 0,054 0,009 0,0009 0,00014 0,093 0,036 41 

Сорти які вирощуються у Китаї 
West Lake № 2 Rosehip 
西湖二号玫瑰果 

0,055 0,01 0,0013 0,00015 0,094 0,040 44 

Pingyin № 5 Rosehip 
平阴五号玫瑰果 

0,057 0,01 0,0014 0,00014 0,094 0,039 46 

Beijing single red Rosehip 
北京单瓣红玫瑰果 

0,055 0,01 0,0011 0,00015 0,094 0,040 46 

 
Показники масової частки важків металів у шипшини різних сортів 

знаходиться в одному діапазоні, при незначних коливаннях та відповідають 

встановленим нормам. В нормативних документах не встановлено 

конкретного допустимого рівня масової частки нітратів для плодів шипшини, 

наведено лише на ягоди, тільки на плоди винограду, який складає  60 мг NO-3 

кг. Масова частка нітратів в шипшині складає в середньому 42,83 мг NO-3 кг, 

що приблизно на 18 % менше ніж встановлена норма для ягід. 
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При дослідженні лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 

на вміст токсичних елементів за норму було прийнято показники,які 

встановлені для сумішей сушених лікарських рослин. Масова частка цинку 

складає                 0,43 мг/кг, що 91 % нижчі встановленої норми, кадмію 0,03 

мг/кг при встановленій нормі 1,0, меді 0,92 мг/кг, при встановленій нормі 5,0, 

цинку 4,46 мг/кг, що нижчі встановленої норми на 56 %. Масова частка 

нітратів 180 мг NO-3 /кг, при встановленій нормі 250 мг NO-3 /кг. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що рослинна 

сировина та лікарські рослини, які вирощені в Україні та Китаї відповідають 

встановленим нормам, щодо вмісту допустимих рівнів токсичних елементів та 

нітратів, відповідно МБТ  и СН № 5061 [101] та СанПиН 2.3.2.1078-01 [162]. 

 

3.3. Дослідження за принципом доказової медицини  

Експерименти на тваринах фундаментальні для біомедичних наук, 

технічних наук харчового напряму та нутриціології. Розроблення нових видів 

продуктів для дітей лікувально-профілактичного, або загального призначення 

завжди пов'язана з проведенням досить великого обсягу досліджень на 

тваринах. Отримані дані дозволяють прогнозувати ефективність і безпечність, 

а також функціональність  продукту для людини. 

Експериментальні дослідження проводили по принципу доказової 

медицини. Доказова медицина (англ. Evidence-based medicine - медицина, яка 

заснована на доказах). В даному випаду дослідження проводили на щурах в 

умовах віварію з метою визначення ефективності застосування при харчуванні, 

функціональності та впливу на одужання при захворюванні на пієлонефрит 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 , екстракту з неї та 

продукту з додаванням екстракту.  

3.3.1 Клінічні дослідження .  Дослідження проводили в трьох серіях. 

В першій серії використовували коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis 
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Glabrae 土茯苓 . Коріння включали до основного раціону у подрібненому 

вигляді. Щури були поділені на три групи.  

Перша група контрольна – здорові тварини у кількості п’яти самців, 

отримували основний стандартний раціон, який складався з овочево-фруктової 

суміші 5 г, сировини рослинного походжень 7 г, зернової суміші 28 г.    

Друга група дослідна – у п’яти самців було змодельована 

захворюваність нирок, пієлонефрит. Група отримувала основний стандартний 

раціон та лікування медичними препаратами, згідно протоколу лікування 

пієлонефриту.  

Третя група дослідна – у п’яти самців було змодельована 

захворюваність нирок, пієлонефрит. Група отримувала лікування медичними 

препаратами, згідно протоколу лікування пієлонефриту та раціон харчування у 

співвідношенні 30 %  подрібнених корінь, 70 % стандартний раціон. Об’їм 

раціону, відповідно рецептурної закладки складав – овочево-фруктова суміш 5 

г, сировина рослинного походжень 7 г, подрібнені коріння лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 12 г, зернова суміш 16 г.    

Експеримент складався з двох періодів підготовчого та дослідного.  

В підготовчий період, який тривав протягом 2 діб, проводили 

спостереження за загальним станом та поведінкою тварин. В цей період 

тварини трьох груп отримували основний стандартний раціон. 

В дослідний період, який тривав протягом 28 діб тварини які віднесені 

до першої (контрольної) групи отримували основний стандартний раціон, 

тварини які віднесено до другої та третьої групи отримували медикаментозне 

лікування та раціон харчування. Раціони харчування для кожної групи, наведено 

вище. 

В обидва  періоди тварини отримували воду для пиття без обмеження.   

В період проведення досліду у тварин визначали антропометричні 

показники, температуру тіла, проводили розрахунок частоти дихальних рухів та 

число серцевих скорочень за хвилину, гематологічні та біохімічні показники крові.  
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На початку дослідження табл. 3.18, у хворих тварин другої і третьої 

груп, відмічалось погіршення загального стану, що мало прояв у збільшенні 

температури тіла ( в другій групі 38,9 ± 1,17 оС, в третій групі -38,7 ± 0,42 оС), 

частота  дихальних рухів  ( в другій групі - 89 ± 1,06 дихальних рухів, в третій 

групі - 90 ± 1,61 дихальних рухів) та частоти серцевих скорочень (в другій 

групі - 438 ± 21,30 поштовхів, в третій групі - 438 ± 30,72 поштовхів ). Хворі 

тварини були неактивні, погано споживали корм, більшу частину часу спали, 

погано реагували на подразнення.   

Таблиця 3.18 

Клінічні показники щурів І серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники Норма 1 група ІІ група ІІІ група 
Початок досліду другій день  

Температура тіла, о С 37-38 оС 37, 2 ± 1,05 38,9 ± 1,17 38,7 ± 0,42 
Частота дихальних 

рухів, хв 
80 - 85 82 ± 2,21 89 ± 1,06 90 ± 1,61 

Частота серцевих 

скорочень, хв 
300 - 500 384 ± 18,4 438 ± 21,30 438 ± 30,72 

Загальний стан рухливі, 

активні, 
добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

рухливі, 

активні, добре 

реагують на 

подразнення 

та споживають 

корм 

неактивні, 

погано реагують 

на подразнення, 

більшу частину 

часу лежать, 

погано 

споживають 

корм  

неактивні, погано 

реагують на 

подразнення, 

більшу частину 

часу лежать, 

погано 

споживають корм 

Наприкінці досліду 30 день 
Температура тіла, о С 37-38 о С 37, 3 ± 0,91 38,3 ± 0,89 37,0 ± 1,34 
Частота дихальних 

рухів, хв 
80 - 85 81 ± 3,02 85 ± 0,65 83 ± 0,82 

Частота серцевих 

скорочень, хв 
300 - 500 384 ± 18,4 401 ± 22,12 397 ± 18,67 

Загальний стан рухливі, 

активні, 

добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

рухливі, 

активні, добре 

реагують на 

подразнення 

та споживають 

корм 

рухливість та  

загальна 

реакція на 

подразнення 

задовільні, 

споживання  
корму добре  

рухливі, активні, 

добре реагують 

на подразнення 

та споживають 

корм 

 

Після лікувально-профілактичних заходів, яки тривали чотири тижня у 

тварин другої і третьої групи показники загального стану поліпшилися. Так 
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температура, пульс і дихання у тварин другої групи стабілізувалися на 25 добу, 

а у тварин третьої групи та 21 добу, що свідчить про позитивний 

профілактичний вплив раціону харчування. 

Результати зважування тварин табл. 3.19, показали стабільний 

позитивний приріст маси тіла у тварин контрольної групи, у тварин з 

нирковою недостатністю показники маси тіла за дослідний період були значно 

нижчими за показники маси тіла тварин контрольної групи.  

Таблиця 3.19 

Маса тіла щурів І серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники 

Середня маса 

тіла при 

постановці на  
дослід, г 

1 група 2 група 3 група 

На початку досліду 
Жива маса, г 88-100 г 98,30±4,98 89,76±3,64 90,20±5,41 
Відсоток  до контролю,%  100 91,31 91,75 

Наприкінці досліду 
Жива маса, г  178,22±12,24 151,35±9,87 166,26±10,62 
Абсолютний приріст, г  79,92±3,51 62,36±2,93 76,06±3,46 
Відносний приріст, %  44,84 41,22 45,74 
Середньодобовий приріст, г  2,85 2,22 2,71 
Відсоток  до контролю,%  100 86,87 93,30 

 

У тварин з нирковою недостатністю, які віднесені до другої та третьої 

груп,  маса тіла була меншою в порівнянні з масою тіла тварин, які віднесено 

до першої групи, контрольної, що у відсотках складає відповідно 91,31% та 

92,77%. Наприкінці досліду як в другій, так і в третій групі показники маси 

тіла тварин покращилися, що пов’язано з профілактичною дією відповідної 

терапії, проте кращі показники маси тіла відмічено у тварин, які віднесено до 

третьої групи, які отримували не тільки медикаментозну терапію, а також 

комбінований раціон  харчування. Це підтверджується нормалізацією таких  

показників  як:  жива маса, абсолютний приріст, відносний приріст, 

середньодобовий приріст, відсоток до контролю.  

Одночасно були проведені дослідження гематологічних та біохімічних 

показників крові, табл. 3.20 – 3.22  у тварин контрольної і дослідних груп.  

Таблиця 3.20 
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Гематологічні показники щурів І серії досліджень ( М±m). (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Гематологічні показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, % 
На початку досліду 

Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 
І група 182,75±2,05 5,25±0,17 6,20±0,11 38,43 
ІІ група 139,21±1,87 4,32±0,23 7,78±0,05 34,67 
ІІІ група 140,67±1,33 4,53±0,34 7,65±0,01 33,89 

Наприкінці досліду 
Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 

Кінець табл. 3.20 

Групи тварин 
Гематологічні показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, % 
 Наприкінці досліду 
І група 186,22±1,65 5,33±0,19 6,33±0,24 38,48 
ІІ група 178,38±2,88 4,72±0,21 6,88±0,12 36,30 
ІІІ група 182,14±2,01 5,29±0,07 6,37±0,05 37,15 

 

Метою цих досліджень було визначення стану гомеостазу в організмі 

здорових тварин та тварин з нирковою недостатністю. У тварин з 

захворюванням на пієлонефрит (запальним процесом, що сприяє розвитку 

ниркової недостатності), які віднесені до  другої і третьої груп, на початку 

досліду відмічається розвиток анемії – зменшення вмісту гемоглобіну та 

еритроцитів в одиниці об’єму крові, відповідно в другій групі 139,21±1,87 г/л 

та 4,32±0,23 Т/л, в третій групі - 140,67±1,33 г/л та 4,53±0,34 Т/л. Такі 

показники мають зв'язок з патологією нирок в яких виробляється гормон 

регулятор гемопоезу в організмі ссавців - еритропоетин.  Анемію в організмі 

хворих тварин підтверджує і такий гематологічний показник як гематокрит – в 

другій групі - 34,67 %, в третій групі  - 33,89 % , у порівнянні з контролем 

38,43 %.   

Наприкінці досліду у хворих тварин відповідні гематологічні  показники 

поліпшилися, найкращі були відмічені у тварин третьої дослідної групи: 

гематокрит - контрольна група - 38,48%, друга група - 36,30%, третя група - 

37,15%; гемоглобін – контрольна група - 186,22±1,65 г/л, друга група - 

178,38±2,88 г/л, третя група - 182,14±2,01 г/л; еритроцити – контрольна група - 

5,33±0,19 Т/л, друга група - 4,72±0,21 Т/л, третя група - 5,29±0,07  Т/л. 
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Підвищення кількості лейкоцитів в крові тварин свідчить про розвиток 

запальних процесів в організмі хворих щурів другої і третьої групи. Так в на 

початку досліду, у щурів з захворюванням на пієлонефрит, показники 

лейкоцитів були такі:  в другій групі - 7,78±0,05 Г/л,  в третій групі -7,65±0,01 

Г/л, у порівнянні з здоровими тварина контрольної групи 6,20±0,11 Г/л. 

Наприкінці досліду кількість лейкоцитів у тварин третьої групи наблизилась 

до показників тварин контрольної групи, відповідно в контрольній групі - 

6,33±0,24 Г/л, в третій групі - 6,37±0,05 Г/л, в другій групі - 6,88±0,12 Г/л. В 

лейкоцитарній формулі, табл. 3.21, відмічено збільшення кількості 

нейтрофілів, що свідчить про розвиток запальних процесів (бактеріальної  

природи).  

Таблиця 3.21 

Лейкоцитарна формула крові щурів І серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Назва 
показника 

І група ІІ група ІІІ група 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 

Базофіли, % 0 0 0  0  
Еозинофіли, % 0,1 0,1 0 0 0 0 
Нейтрофіли, % 
- паличкоядерні  
- сегментоядерні  

23,7 
2,8 

20,9 

26,7 
2,8 

23,9 

27,6 
1,2 

26,4 

25,6 
1,0 

24,6 

27,8 
1,1 

26,7 

25,1 
1,6 

23,5 
Лімфоцити, % 72,3 69,3 68,3 70,4 68,2 70,9 
Моноцити, % 3,9 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 

 

Основні зміни в лейкоцитарній формулі було відмічено у тварин 

третьої та другої групи. Відмічається зрушення ядра нейтрофілів в право, що 

підтверджує бактеріальну інфекцію в організмі щурів. Так в другій групі 

відсоток нейтрофілів становив 27,6, у тому числі  паличкоядерних 1,2%, та 

сегментоядерних 26,4%; в третій групі відповідно відсоток нейтрофілів - 

27,8 %, у тому числі  паличкоядерних 1,1% та сегментоядерних 26,7%. 

Наприкінці дослідження було відмічено зниження відсотка нейтрофілів 

у лейкоцитарній формулі тварин третьої дослідної групи.  

При дослідженні біохімічних показників сироватки крові щурів,                  

табл. 3.22, у яких змодельована ниркова недостатність, відмічається 
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зменшення вмісту загального білку та збільшення основних амінотрансфераз 

(АСТ та АЛТ), що свідчить про розвиток запальних процесів в організмі 

хворих тварин, руйнування клітин життєво важливих органів (нирки, печінка, 

серце та інші) та втраті білку з сечею.  

Наприкінці досліду в сироватці крові щурів другої і третьої груп 

відмічається підвищення рівня білку, що підтверджує припинення його втрати з 

сечею.  

Кращі показники нами відмічено у тварин, які віднесено до третьої 

групи. 

Таблиця 3.22 

Біохімічні показники сироватки крові щурів І серії ( М±m) досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Біохімічні показники 

Загальний білок, г/л АСТ, Од/л АЛТ, Од/л Глюкоза, 
ммоль/л 

На початку досліду 
І група  64,33±0,71 57,20±1,40 28,6±0,75 5,28±0,62 
ІІ група 61,26±0,82 66,76±2,19 57,60±1,41 6,95±0,30 
ІІІ група  60,89±0,71 67,35±1,93 58,29±1,18 6,87±0,24 

Наприкінці досліду 
І група  65,18±0,38 57,87±1,23 28,2±0,51 5,33±0,87 
ІІ група 64,23±0,71 63,11±2,32 39,26±1,13 6,23±0,21 
ІІІ група  64,83±0,54 60,35±1,75 32,98±1,28 5,55±0,20 

 

Одночасно, в сироватці крові знизився показники амінотрансфераз 

(АСТ та АЛТ), що свідчить про припинення руйнування клітин (печінки, 

нирок, серця) в організмі хворих тварин особливо третьої групи.  

Рівень глюкози в крові також знизився, що свідчить про нормалізацію 

обмінних процесів в організмі тварин, особливо третьої групи та поступове 

припинення дії стресових факторів. Відповідно рівень глюкози у щурів 

становив:  в першій групі - 5,33±0,87 ммоль/л, в другій групі - 6,23±0,21 

ммоль/л, в третій групі - 5,55±0,20 ммоль/л. 

На основі отриманих результати на усіх етапах досліду в першій серії, 

можливо зробити висновок, що раціон харчування, в  який включено коріння 
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лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土 茯 苓  в період 

медикаментозного лікування, позитивно впливає на одужання нирок у щурів.  

В другій серії дослідів використовували нових щурів, коріння 

лікарської рослини було замінено на 30 % екстракт лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓.  

Експеримент складався з двох періодів підготовчого, який тривав дві 

доби та дослідного, який тривав двадцять вісім діб. Кількість тварин та 

принцип експерименту проведено за схемою, як в першій серії.  

В підготовчий період проводили спостереження за загальним станом та 

поведінкою тварин. В цей період тварини трьох груп отримували основний 

стандартний раціон. 

В дослідний період, тварини які віднесено до першої (контрольної) та 

другої  групи, отримували основний стандартний раціон. Рецептурна закладка 

раціону для тварин третьої групи, включала наступні інгредієнти - овочево-

фруктова суміші 5 г, сировина рослинного походжень 7 г, зернова суміш 28 г., 

30 % екстракт лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 15 г.  

В обидва  періоди, тварини отримували воду для пиття без обмеження. 

У тварин які віднесено до другої та третьої групи, було змодельоване 

захворювання нирок – пієлонефрит, за схемою дослідів, як в першій серії. 

В період проведення досліду у тварин визначали антропометричні 

показники, температуру тіла, проводили розрахунок частоти дихальних рухів та 

число серцевих скорочень за хвилину, гематологічні та біохімічні показники крові.  

На початку дослідження, табл. 3.23 у хворих тварин другої і третьої 

відмічалося погіршення загального стану.  

Таблиця 3.23 

Клінічні показники щурів ІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники Норма І група ІІ група ІІІ група 
На початку досліду 

Температура тіла, о С 37-38 о С 37, 6 ± 1,11 39,1 ± 1,22 39,5 ± 0,42 
Частота дихальних рухів, хв 80 - 85 83,3 ± 2,18 92,6 ± 1,32 91,4 ± 1,43 
Частота серцевих скорочень, хв 300 - 500 392,7 ± 16,2 440,5 ± 19,16 439,7 ± 25,27 
Загальний стан рухливі, рухливі, неактивні, погано реагують 
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активні, добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

активні, добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

на подразнення, більшу 

частину часу лежать, погано 

споживають корм  

Наприкінці досліду 
Температура тіла, о С 37-38 о С 37, 6 ± 1,62 38,7 ± 0,89 37,8 ± 1,43 
Частота дихальних рухів, хв 80 - 85 79,2 ± 2,11 84,9 ± 0,51 82,9 ± 0,77 
Частота серцевих скорочень, хв 300 - 500 384,5 ± 19,3 421,2 ± 17,43 383,4 ± 17,47 
Загальний стан рухливі, 

активні, добре 
реагують на 

подразнення та 

споживають 
корм 

рухливі, 

активні, добре 
реагують на 

подразнення та 

споживають 
корм 

рухливість та 
загальна реакція 
на подразнення 

задовільні, 

споживання 
корму добре  

рухливі, 

активні, добре 
реагують на 

подразнення та 

споживають 
корм 

В анамнезі було відмічено прояв в збільшенні: 

- температури тіла  у щурів, які віднесено до другої групи складала           

39,1 ± 1,22 оС, у щурів, які віднесено до третьої групи температури тіла 

складала 39,5 ± 0,42 оС, порівняно з першою (контрольною) групою 37, 6 ± 

1,11 оС;   

- чистота дихальних рухів за хвилину у щурів які віднесено до другої 

групи складала 92,6 ± 1,32, у щурів які віднесено до третьої групи: 91,4 ± 1,43 

чистота дихальних рухів , порівняно з першою (контрольною) групою:                    

83,3 ± 2,18 чистота дихальних рухів. 

- частоти серцевих скорочень у щурів які віднесено до другої групи 

складала: 440,5 ± 19,16 поштовхів, у щурів які віднесено до третьої групи:  

439,7 ± 25,27 поштовхів, порівняно з першою (контрольною) групою                   

392,7 ± 16,2 поштовхів. 

Хворі тварини, які віднесені до другої і третьої групи були неактивні, 

погано споживали корм, більшу частину часу лежали, погано реагували на 

подразнення. Після чотирьох тижнів лікувально-профілактичних заходів у 

тварин показники загального стану поліпшилися. Так температура, пульс і 

дихання у тварин, які віднесено до другої групи стабілізувалися на 24 добу, а у 

тварин, які віднесено до третьої групи на 20 добу, що свідчить про позитивний 

профілактичний вплив лікування з паралельним використанням раціону 

харчування Результати досліджень маси тіла тварин, табл. 3.24, показали 
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стабільний позитивний приріст у тварин які віднесено до першої (контрольної) 

групи, при цьому у тварин, які віднесено до другої та третьої груп, це 

показник був значно нижчий.  

Таблиця 3.24 

Маса тіла щурів ІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники 
Середня маса тіла 

при постановці  
на дослід, г 

І група ІІ група ІІІ група 

На початку досліду 
Жива маса, г 88-100 г 97,45±3,65 88,52±3,49 89,18±4,90 
Відсоток  до контролю,%  100 90,84 91,51 

Наприкінці досліду 
Жива маса, г  190,15±11,86 168,77±8,65 174,65±9,12 

Кінець табл. 3.24 

Показники 
Середня маса тіла 

при постановці  
на дослід, г 

І група ІІ група ІІІ група 

Наприкінці досліду 
Абсолютний приріст, г  92,70±3,18 80,25±2,67 85,47±3,23 
Відносний приріст, %  48,75 47,54 49,12 
Середньодобовий  
приріст, г 

 3,31 2,87 3,05 

Відсоток  до контролю,%  100 88,75 91,84 
 

Маса тіла тварин з нирковою недостатністю, з захворюванням на 

пієлонефрит, які віднесені до другої і третьої  груп була меншою за масу тіла 

тварин першої (контрольної) групи, що у відсотках складає відповідно 90,84 % 

та 91,51 %.  Наприкінці досліду, показники маси тіла покращилися у тварин як 

в другій, так і в третій групі, що пов’язано з профілактичною дією відповідних 

препаратів, але кращі показники маси тіла відмічено у тварин, які віднесено до  

третьої групи, що підтверджується нормалізацією таких  показників  як: жива 

маса в у тварин третьої групі 174,65±9,12 г проти 168,77±8,65 г у тварин, які 

віднесено до другої групи; абсолютний приріст тварин третьої групи 

85,47±3,23 г проти 80,25±2,67 г у тварин другої групі. 

З метою визначення стану гомеостазу в організмі здорових тварин та 

тварин з захворюванням на пієлонефрит, було проведено дослідження 



95 

гематологічних та біохімічних показників крові, табл. 3.25, у тварин трьох 

груп. 

Таблиця 3.25 

Гематологічні показники щурів ІІ серії досліджень ( М±m). (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Гематологічні показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, % 
 На початку досліду 

Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 
І група 186,21+±1,56 5,17±0,10 5,78±0,02 37,34 
ІІ група 138,23±1,48 4,39±0,11 7,21±0,03 33, 71 
ІІІ група 138,87±1,28 4,42±0,14 7,48±0,02 33,42 

Наприкінці досліду 
Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 
1 група  185,65±1,19 5,21±0,13 6,28±0,02 38,63 
2 група 162,43±2,56 4,61±0,12 6,81±0,02 35,23 
3 група  180,27±1,09 5,06±0,09 6,35±0,01 36,62 

 

У тварин з захворюванням на пієлонефрит, які віднесено до другої і 

третьої груп, на початку досліду відмічається розвиток анемії – зменшення 

вмісту гемоглобіну та еритроцитів в одиниці об’єму крові. Такі показники на 

пряму пов’язані з патологією нирок в яких виробляється основний регулятор 

гемопоезу в організмі ссавців - еритропоетин.  Анемію в організмі хворих 

тварин підтверджує і такий гематологічний показник як гематокрит – у тварин 

які віднесен до другої групі - 33, 71 %, у тварин, які віднесені до третьої групи  

- 33,42 % , у порівнянні з контролем 37,34 %. 

Наприкінці досліду у тварин, які віднесено до другої та третьої груп, 

гематологічні  показники поліпшилися, найкращі були відмічені у тварин, які 

віднесені до третьої дослідної групи. Так показник  гематокрит – перша 

контрол на (контрольна) група - 38,63%, друга група - 35,23%, третя група - 

36,62%, показник  гемоглобіну у тварин, які віднесені до першої (контрольної) 

групи - 185,65±1,19 г/л, у тварин другої групи - 162,43±2,56 г/л, у тварин 

третьої групи - 180,27±1,09 г/л; показник еритроцитів у тварин, які віднесено 

до першої (контрольної) групи, складає - 5,21±0,13 Т/л, у тварин другої групи - 

4,61±0,12 Т/л, у тварин третьої групи - 5,06±0,09 Т/л. 
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Про розвиток запальних процесів в організмі хворих щурів, які 

віднесено до  другої та третьої груп,  свідчить підвищення в одиниці об’єму 

крові кількості лейкоцитів. Так в на початку досліду, у щурів з патологією 

нирок  показники лейкоцитів були такі: у тварин другої групі - 7,21±0,03 Г/л,  

у тварин третій групі -7,48±0,02 Г/л, у порівнянні з здоровими тварина першої 

(контрольної) групи 5,78±0,02 Г/л.  

Наприкінці досліду кількість лейкоцитів у тварин, які віднесено до 

третьої групи нормалізувалось і наблизилось до показників здорових тварин, 

які віднесено до першої (контрольної) групи, відповідно - 6,28±0,02 Г/л, у 

тварин третьої групи - 6,35±0,01 Г/л, у тварин другої групи  -  6,81±0,02 Г/л. 

В лейкоцитарній формулі, табл. 3.26, відмічено збільшення кількості 

нейтрофілів, що свідчить про розвиток запальних процесів (бактеріальної 

природи). Відмічається зрушення ядра нейтрофілів в право, що підтверджує 

бактеріальну інфекцію в організмі щурів. 

Таблиця 3.26 

Лейкоцитарна формула крові щурів ІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Назва 
показника 

І група ІІ група ІІІ група 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 

Базофіли, % 0 0 0  0  
Еозинофіли, % 0 0 0 0 0 0 
Нейтрофіли, % 
- паличкоядерні  
- сегментоядерні  

23,9 
2,1 
21,8 

24,3 
2,1 
21,2 

28,2 
1,6 
26,6 

25,0 
1,8 

23,2 

27,7 
1,8 
25,0 

24,7 
1,4 

23,3 
Лімфоцити, % 72,2 71,6 67,2 71,1 68,3 71,5 
Моноцити, % 3,9 4,1 4,6 3,9 4,0 3,8 

 

У тварин, яких віднесено до другої групи відсоток нейтрофілів 

становив 28,2, у тому числі паличкоядерних 1,6%, та сегментоядерних 26,6%; 

у тварин, які віднесено до третьої групи відповідно відсоток нейтрофілів - 27,7 

у тому числі. паличкоядерних 1,8% та сегментоядерних 25,0%. Наприкінці 

дослідження, відмічено зниження відсотка нейтрофілів у лейкоцитарній 

формулі у тварин, які віднесено третьої дослідної групи відповідно  

нейтрофілів - 24,7 %, у тому числі паличкоядерних 1,4% та сегментоядерних 
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23,3%.. Такі позитивні зміни на нирки хворих тварин, можливо пояснити 

використанням медикаментозної терапії паралельно з використанням раціону 

харчування в який включено екстракт. При дослідженні біохімічних 

показників сироватки крові у щурів, яких віднесено до другої та третьої групи, 

табл. 3.27, відмічається зменшення вмісту загального білку в сироватці крові 

та збільшення основних амінотрансфераз (АСТ та АЛТ).  

Таблиця 3.27 

Біохімічні показники сироватки крові щурів ІІ серії ( М±m) досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Біохімічні показники 

Загальний білок, г/л АСТ, Од/л АЛТ, Од/л Глюкоза, 
ммоль/л 

 На початку досліду 
І група  65,18±0,66 59,13±1,18 27,9±0,23 5,43±0,89 
ІІ група 62,34±0,21 68,87±2,26 56,51±1,33 6,77±0,16 

Кінець табл. 3.27 

Групи тварин 
Біохімічні показники 

Загальний білок, г/л АСТ, Од/л АЛТ, Од/л Глюкоза, 
ммоль/л 

На початку досліду 
ІІІ група  62,29±0,12 68,55±1,76 58,20±1,10 6,89±0,20 

Наприкінці досліду 
І група  65,65±0,76 58,96±1,79 28,6±0,44 5,49±0,31 
ІІ група 64,19±0,39 63,20±2,32 38,60±1,15 5,99±0,11 
ІІІ група  64,98±0,61 60,16±1,60 32,87±1,81 5,56±0,67 

 

Результати досліджень свідчать про розвиток запальних процесів в 

організмі хворих тварин, руйнування клітин життєво важливих органів (нирки, 

печінка, серце та інші), а також втраті значної кількості білку з сечею. 

Наприкінці досліду в сироватці крові тварин, які віднесено до  другої та 

третьої груп відмічається підвищення рівня білку, що підтверджує припинення 

його втрати з сечею, відповідно у тварин першої (контрольної) групи - 

65,65±0,76 г/л, у тварин другої - 64,19±0,39 г/л, у тварин третьої групи, кращі 

показники, які складають 64,98±0,61 г/л.  

Одночасно було відмічено зниження показників амінотрансфераз (АСТ 

та АЛТ) в сироватці крові, що свідчить про припинення руйнування клітин 
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(печінки, нирок, серця) в організмі хворих тварин особливо у тварин, які 

віднесено до третьої групи  АСТ - 60,16±1,60  Од/л та  АЛТ -   32,87±1,81 Од/л. 

Рівень глюкози в крові також знизився, що свідчить про нормалізацію 

обмінних процесів в організмі тварин, особливо третьої групи та поступове 

припинення дії стресових факторів.  Відповідно рівень глюкози становив: у 

тварин, яких віднесено до першої групи - 5,49±0,31 ммоль/л, у тварин, яких 

віднесено до другої групі - 5,99±0,11 ммоль/л,  у тварин, яких віднесено до 

третьої групи - 5,56±0,67 ммоль/л. 

У другій серії дослідів на кожному етапі отримані позитивні результати, 

особливо відмічається поліпшення стану здоров’я у тварини, які віднесено до 

третьої групи. В результаті наведеного, можливо зробити висновки, що 

використання 30 % водного екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae            土茯苓 в раціоні харчування паралельно з медикаментозною 

терапією позитивно впливає на одужання щурів при захворюванні на 

пієлонефрит.  

Третю серію випробувань проводили з новими щурами за аналогічною 

схемою постановки досліджень, яка була використано в першій та другій серії. 

Проте раціон харчування для тварин, яки віднесено до третьої групи 

кардинально змінено. В рецептурній закладці овочево-фруктову суміш було 

замінено на продукти тривало зберігання  

– Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 

– Пюре фруктове на основі яблука  та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 

– Пюре овочево-фруктове на гарбузу та яблука  з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

В склад раціону були включені наступні інгредієнти – пюре на основі 

рослинної сировини -15г, тваринна сировина – 7г, зернова суміш 18г. Пюре 

змінювали кожного дня в залежності від асортименту. Одночасно тваринам 
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окрім води для пиття давали у вільному доступі нектари на основі рослинної 

сировини з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

– Нектар яблучний; 

– Нектар банановий;  

– Нектар яблучно-банановий. 

Результати досліджень клінічного стану тварин наведено в табл. 3.28. 

Таблиця3.28 

Клінічні показники щурів ІІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники Норма І група ІІ група ІІІ група 
На початку досліду 

Температура тіла, о С 37-38 о С 37, 0 ± 1,10 39,1 ± 1,32 39,0 ± 0,42 
Частота дихальних рухів, хв 80 - 85 81,4 ± 1,92 89,6 ± 1,18 90,8 ± 1,89 
Частота серцевих скорочень, хв 300 - 500 386 ± 15,1 438,2 ± 19,21 436,5 ± 22,31 
Загальний стан рухливі, активні, добре 

реагують на подразнення та 

споживають корм 

неактивні, погано реагують на 

подразнення, більшу частину 

часу лежать, погано 

споживають корм  
Кінець табл. 3.28 

Показники Норма І група ІІ група ІІІ група 
Наприкінці досліду 

Температура тіла, о С 37-38 о С 37, 3 ± 0,76 38,2 ± 0,27 38,0 ± 0,40 
Частота дихальних рухів 80 - 85 80,9 ± 2,20 84, 9 ± 0,51 84,0 ± 0,44 
Частота серцевих 

скорочень 
300 - 500 384,2 ± 17,2 401,3 ± 20,29 380 ± 11,16 

Загальний стан рухливі, 

активні, 

добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

рухливі, 

активні, добре 

реагують на 

подразнення 

та 

споживають 

корм 

рухливість та  

загальна 

реакція на 

подразнення 

задовільні, 

споживання  

корму добре  

рухливі, 

активні, добре 

реагують на 

подразнення та 

споживають 

корм 

 

На початку дослідження у хворих тварин, які віднесено до другої і 

третьої груп, відмічалося погіршення загального стану, що мало прояв у 

підвищенні температури тіла ( у тварин другої групи 39,1 ± 1,32 оС; у тварин 

третьої групи -39,0 ± 0,42), чистота дихальних рухів (у тварин другої групи - 

89,6 ± 1,18; у тварин третьої групи - 90,8 ± 1,89) частоти серцевих скорочень (у 

тварин другої групи - 438,2 ± 19,21 поштовхів, у тварин третьої групи – 436,5 
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± 22,31 поштовхів ). Хворі тварини були неактивні, погано споживали корм, 

більшу частину часу лежали, погано реагували на подразнення.     

Після проведення медикаментозного лікування, яке тривало чотири 

тижня у хворих тварин, яких віднесено до другої та третьої групи показники 

загального стану поліпшилися. Так температура, пульс і дихання у тварин 

другої групи стабілізувалися на 26 добу, а у тварин третьої групи на 22 добу, 

що свідчить про позитивне лікування та раціон харчування тварин,які 

віднесено до третьої групи.   

Результати антропометричних досліджень, табл. 3.29, проводили 

шляхом зважування тварин. Позитивний стабільний приріст маси тіла було 

відмічено у тварин, які віднесено до першої (контрольної) групи, у тварин 

хворих на пієлонефрит, які віднесено до другої та третьої груп показники маси 

тіла за дослідний період був відносно нижчими за показники маси тіла тварин 

першої (контрольної) групи.  

Таблиця 3.29 

Маса тіла щурів ІІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Показники 

Середня маса 

тіла при 

постановці на  
дослід, г 

І група ІІ група ІІІ група 

На початку досліду 
Жива маса, г 88-100 г 97,45±3,55 88,37±2,97 89,54±4,87 
Відсоток  до контролю,%  100 90,68 91,88 

Наприкінці досліду 
Жива маса, г  189,40±10,16 164,18±8,09 179,65±9,76 
Абсолютний приріст, г  91,95±3,51 62,36±2,93 90,11±2,45 
Відносний приріст, %  48,54 46,43 50,15 
Середньодобовий приріст, г  3,28 2,23 3,21 
Відсоток  до контролю,%  100 86,68 94,85 

 

Маса тіла тварин з запальним процесом в нирках, які віднесено до  

другої та третьої  груп була меншою за масу тіла тварин, які віднесено до 

першої (контрольної) групи, що у відсотках складає відповідно 90,68 % та 

91,88 %.  
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Наприкінці досліду  як в другій, так і в третій групі  показники маси 

тіла тварин покращилися, що пов’язано з лікувально-профілактичними діями 

медичних препаратів. Одночасно відмічено кращі показники маси тіла тварин, 

які віднесено до третьої групи, що підтверджується нормалізацією показників  

живої маси, абсолютний приріст, відносний приріст, середньодобовий приріст, 

відсоток до контролю.  

Для визначення стану гомеостазу в організмі здорових тварин та 

тварин з нирковою недостатністю, було проведено дослідження, табл. 3.30, 

гематологічних та біохімічних показників крові. 

Таблиця3.30 

Гематологічні показники щурів ІІІ серії досліджень ( М±m). (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Гематологічні показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, % 
 На початку досліду 

Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 
І група 189,17±3,10 5,20±0,09 5,61±0,05 37,65 
ІІ група 141,28±1,67 4,47±0,28 7,98±0,09 33, 47 
ІІІ група 140,15±1,07 4,39±0,10 7,85±0,04 33,25 

Наприкінці досліду 
Норма 140 – 190 5,3–10 2,1–19,5 35–52 

Кінець табл. 3.30 

Групи тварин 
Гематологічні показники 

Гемоглобін, г/л Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, % 
Наприкінці досліду 

І група 188,43±1,20 5,33±0,17 6,87±0,03 38,00 
ІІ група 176,60±2,35 4,98±0,20 7,43±0,04 36,28 
ІІІ група 184,87±1,10 5,11±0,10 6,74±0,02 37,25 

 

У тварин з захворюванням на пієлонефрит, які віднесені до другої та 

третьої груп, на початку досліду відмічається розвиток анемії – зменшення 

вмісту гемоглобіну та еритроцитів в одиниці об’єму крові, відповідно у тварин 

які віднесено до другої групи вміст гемоглобіну 141,28±1,67 г/л, кількість 

еритроцитів 4,47±0,28 Т/л, у тварин, які віднесені до третьої групи вміст 

гемоглобіну 140,15±1,07 г/л, кількість еритроцитів 4,39±0,10 Т/л.  Анемію в 

організмі хворих тварин підтверджує і такий гематологічний показник як 

гематокрит – у тварин  другої групи - 33, 47 %, у тварин третьої групи  - 
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33,25 % , у порівнянні з тваринами, які віднесені до с першої (контрольної) 

групи 37,65 %. Наприкінці досліду гематологічні  показники поліпшилися, 

найкращі показники  було відмічено у тварин, які віднесені до третьої групи, а 

саме гематокрит у тварин третьої групи 37,25%, у тварин другої групи 36,28%, 

у тварин першої  групи 38,00%. Гемоглобін – у тварин першої (контрольної) 

групи - 188,43±1,20 г/л, у тварин другої групи - 176,60±2,35 г/л, у тварин 

третьої групи - 184,87±1,10 г/л. Еритроцити – у тварин першої (контрольної) 

групи - 5,33±0,17 Т/л, у тварин другої групи - 4,98±0,20 Т/л, у тварин третьої 

групи - 5,11±0,10 Т/л. 

На початку досліду, у тварин з патологією нирок показники лейкоцитів 

свідчили про розвиток запальних процесів: у тварин, які віднесено до другої 

групі - 7,98±0,09 Г/л, у тварин, які віднесено до третьої групі -7,85±0,04 Г/л, у 

порівнянні з здоровими тваринами, які віднесено до першої (контрольної 

групи) 5,61±0,05 Г/л. Наприкінці досліду кількість лейкоцитів у тварин, які 

віднесено до  третьої групи нормалізувалась і наблизилась до показників 

здорових тварин, які віднесено до першої (контрольної) групи, відповідно у 

тварин першої (контрольної) групи - 6,87±0,03 Г/л, третьої групи - 6,74±0,02 

Г/л, другої групи  -  7,43±0,04 Г/л.  

В лейкоцитарній формулі, табл. 3.31, відмічено збільшення кількості 

нейтрофілів, що свідчить про розвиток запальних процесів (бактеріальної 

природи).  

Таблиця 3.31 

Лейкоцитарна формула крові щурів ІІІ серії досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Назва 
показника 

І група ІІ група ІІІ група 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 
На 

початку 

досліду 

Наприкінці 

досліду 

Базофіли, % 0 0 0  0  
Еозинофіли, % 0 0,1 0 0 0 0 
Нейтрофіли, % 
- паличкоядерні  
- сегментоядерні  

25,9 
2,1 

23,8 

26,2 
2,2 

24,0 

27,2 
1,0 

26,2 

25,6 
1,0 
24,6 

28,5 
1,5 
27,0 

26,6 
2,3 
24,3 

Лімфоцити, % 70,1 70,2 68,6 70,4 67,6 69,5 
Моноцити, % 4,0 3,6 4,2 4,0 3,9 3,9 
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Наприкінці дослідження, відмічено зниження відсотка нейтрофілів у 

лейкоцитарній формулі, особливо у тварин, які віднесено до  третьої дослідної 

групи. Таки зміни можливо пояснити позитивним впливом медикаментозної 

терапії з паралельним використанням раціону харчування, в який включено 

продукти функціонального, профілактичного призначання.   

У тварин з нирковою недостатністю та розвитком пієлонефриту, які 

віднесені до другої та третьої груп, відмічається погіршення біохімічних 

показників виворотки крові, а саме  зменшення вмісту загального білку та 

збільшення основних амінотрансфераз (АСТ та АЛТ), табл. 3.32, що свідчить 

про розвиток запальних процесів в організмі хворих тварин, руйнування 

клітин нирки, печінки, серця та інших та втраті білку з сечею.  

Таблиця 3.32 

Біохімічні показники сироватки крові щурів ІІІ серії ( М±m) досліджень (n=3, Р≥0,95) 

Групи тварин 
Біохімічні показники 

Загальний білок, г/л АСТ, Од/л АЛТ, Од/л Глюкоза, 
ммоль/л 

  На початку досліду 
І група  65,41±0,50 57,78±2,05 29,10±0,50 5,33±0,65 
ІІ група 60,13±0,67 67,91±2,27 59,52±1,58 7,24±0,27 

Кінець табл. 3.32 

Групи тварин 
Біохімічні показники 

Загальний білок, г/л АСТ, Од/л АЛТ, Од/л Глюкоза, 
ммоль/л 

На початку досліду 
ІІІ група  60,20±0,18 68,19±1,98 59,44±1,07 7,41±0,20 

Наприкінці досліду 
І група  65,55±0,29 58,10±1,02 28,8±0,40 5,72±0,46 
ІІ група 63,48±0,60 63,30±1,69 31,11±1,08 6,10±0,18 
ІІІ група  64,19±0,23 62,57±1,72 30,78±1,03 6,05±0,10 

 

Наприкінці досліду в сироватці крові щурів, які віднесено до другої та 

третьої груп відмічається підвищення рівня білку, що підтверджує припинення 

його втрати з сечею. У тварин, які віднесено до другої групи, вміст білку 

складає – 63,48±0,60 г/л, у тварин,які віднесено до  третьої групи 64,19±0,23 

г/л. 
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Одночасно відмічається зниження амінотрансфераз (АСТ та АЛТ) у 

сироватці крові, що свідчить про припинення руйнування клітин (печінки, 

нирок, серця) в організмі хворих тварин особливо позитивні показники, які 

віднесено до третьої групи - АСТ 62,57±1,72 Од/л, АЛТ- 30,78±1,03 Од/л. 

Рівень глюкози в крові також знизився, що також свідчить про 

нормалізацію обмінних процесів в організмі тварин, особливо третьої групи . 

Проведенні клінічні випробування на щурах в кожній серії дослідів 

підтверджують ефективність впливу лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓, екстракту з неї, а також продуктів з додаванням екстракту при 

лікуванні захворювання нирок – пієлонефриту з паралельним застосуванням 

медикаментозної терапії. Одночасно можливо стверджувати, що продукти з 

екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), позитивно 

впливають на одужання хворих на пієлонефрит в період профілактичного 

лікування.  

3.3.2 Гістологічні дослідження. На початку дослідження було 

проведено розтин трьох інфікованих щурів, хворих на пієлонефрит, для 

підтвердження діагнозу, а саме розвитку запальних процесів в 

інтерстиціальній тканині нирки, чашках і нирковій мисці, які сприяють 

розвитку ниркової недостатності. В процесі дослідження було розглянуто 

нирки, шлунок та підшлункова залоза, кишечник, печінь та селезінка щурів, 

яки приймали участь в клінічних дослідженнях у третьої серії першої 

(контрольної) групи та третьої групи, які отримували медикаментозне 

лікування паралельно з раціоном функціонального харчування. 

На розтині у всіх тварин з боку нирок було виявлено - незначне 

симетричне їх збільшення в розмірі, але анатомічна форма нирок та їх 

поверхня не змінена, капсула блискуча. На розрізі нирок відмічається 

збереження диференціації їх паренхіми на зони. Про розвиток запальних 

процесів свідчило: незначне розширення судин нирок, їх повнокров’я, 

розвиток вогнищевої гіперемії слизової оболонки ниркової миски. В кірковій 
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зоні спостерігалися біло-сірі крапкові вогнища та червоні гіперемійовані 

смуги. Сечоводи в місцях відходження від миски дещо розширені.  

При гістологічному дослідженні щурів, які віднесено до третьої групи, 

рис. 3.17, виявлено появу в тканинах нирок, вогнищевих запальних 

поліморфно-клітинних інфільтратів, які мали різний ступінь прояву.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.17 Вогнищеві запальні поліморфно-клітинні інфільтрати тканини нирок, 
різного ступеню прояву 

 

В ниркових звивистих канальцях коркового шару відмічається 

розширення і явища помірної атрофії нефротелію. У мозковому шарі канальці 

та їх збірні трубочки розширені, заповнені лейкоцитами. Епітелій в деяких 

канальцях некротизований. Сполучнотканинні прошарки між канальцями 

розширені, набряклі, пронизані лейкоцитарними інфільтратами. За рахунок 

повнокров’ю капілярів судинних клубочків розвивається незначне збільшення 

гломерул.   

Наприкінці дослідження було розглянуто нирки щурів, які віднесені до 

першої (контрольної) групи, рис. 3.18, та нирки щурів, які віднесені до третьої 

групи, рис. 3.19, для визначення позитивності медичного лікування та 

профілактичного харчування.  

 

 

 

 

               
1                                                 2 

Рис. 3.18 Нирка щура першої (контрольної) групи: 1 – будова органу; 2 анатомічне 

розташування органу   
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Нирка щура, який віднесено до першої (контрольної) групи 

розташуванню анатомічно правильно, форма незмінена, забарвлення темно-

вишневе, поверхня блискуча, одночасно відмічається збереження будови 

органу, чітка диференціація на корковий і мозковий шари. 

 

 

 

 
 

 
                                                     1                                                                2 

Рис. 3.19 Нирка щура третьої групи: 1 – будова органу; 2 анатомічне розташування органу   

В результаті дослідження було виявлено рис.3.20, 3.21., що на розтині 

розташування нирок у всіх тварин анатомічно правильне, будова відповідно 

до виду тварин. Нирки не збільшені, мають пружну консистенцію, блискучу 

поверхню. Забарвлення органів темно-вишневе.  

 

 

 

 

Ознаки запальних процесів як на поверхні, так і в товщі органів 

відсутні, що також було підтверджено гістологічними дослідженнями органів. 

В нирки щура, який віднесено до  першої (контрольної) групи кірковий та 

мозковий шар добре диференціюються, х40. Клубочки впорядковані, 

однакових розмірів. Капсула клубочків простежується, порожнина капсули 

вільна, просвіт канальців нерозширений, х100. Правильне розташуванні прямі 

та звивисті канальці, відмічається  повнокровність судин, х100. 

 

 

 

                 1, х40                                              2, х100                                          3, х100 

                 1, х40                                         2, х100                                     3, х100 

Рис. 3.20 Нирка щура першої групи: 1 – корковий шар; 2 – капсула, 3 – канальці 
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Рис. 3.21 Нирка щура третьої групи: 1 – корковий шар; 2 – капсула, 3 – канальці 

Гістологічно в нирковій тканині тварин, які віднесено до першої 

(контрольної) та третьої груп, відмічається збереження архітектоніки органу, 

чітка диференціація на корковий і мозковий шари. Клубочки набули 

однакового розміру, капсула добре помітна, її порожнина вільна. Судини 

повнокровні, тонкостінні. Звивисті канальці не розширені, ядра клітин 

мономорфні, цитоплазма гомогенна. Прямі канальці розташовані паралельно, 

їх просвіт нерозширений. Ниркова чашка нерозширена, епітелій перехідний, 

дещо в стані гіпоплазії.  

В інших органах як макроскопічні, так і  мікроскопічні зміни були 

тотожні будові органів тварин які віднесено до першої (контрольної) групи.   

При дослідження розташування шлунку та підшлункової залози,                  

рис. 3.22, відмічено, що вони розташовані анатомічно правильно.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22 Шлунок щура: 1 – перша (контрольна) група; 2 – третя  група 

Шлунок та підшлункова залоза щурів, які віднесено до першої 

(контрольної) та третьої груп, мають природне забарвлення, будова органів 

відповідає виду тварин. Новоутворення, випинання, зміна забарвлення органів 

відсутні. Відсутність патології також підтверджується гістологічними 

дослідженнями, органу, рис. 3.23 та 3.24. 

 

 

 

 

                    1                                                            2 

                       1, х100                                            2, х400  
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Рис. 3.23 Шлунок щура першої (контрольної) групи: 1 – висота шлункової залози;             

2 – слизова оболонка шлункової залози 
 

 

 

 
 
 
Рис. 3.24 Шлунок щура третьої групи: 1 – висота шлункової залози; 2 – слизова 

оболонка шлункової залози 
 

Гістологічна структура органу щурів, які віднесені до першої 

(контрольної) та третьої груп, непорушена. В стінці шлунку добре виявляється 

слизова, м’язова та серозна оболонки. Епітелій простий стовпчастий 

залозистий. Власна пластинка утворена пухкою волокнистою тканиною. У 

волокнистій тканині всіх відділів шлунку розміщуються добре розвинуті 

шлункові залози, протоки яких відкриваються у шлункові ямки. М’язова 

пластинка органу сформована шарами гладких м’язів. Слизова оболонка 

шлунку має добре розвинуті капілярну і лімфатичну сітки. Висота слизової 

нормальна, залози упорядковані.  

При дослідженні кишечника, відмічається, що на розтині розташування 

складових кишечника анатомічно правильне, відповідає віку та виду тварин. 

Зміна форми та забарвлення  кишечника відсутні. 

Новоутворення відсутні. Одночасно це 

підтверджується гістологічним 

дослідженням органу результати наведено 

на рис. 3.25 та 3.26.  

 

 

 

 

 

                        1, х100                                             2, х400  

                                   1, х400                                           2, х100  
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Рис. 3.25 Тонкий відділ кишечника щура першої (контрольної): 1 – ворсинки 

слизової оболонки; 2 – залози слизової кишечника 
 

 

 

 

 

Рис. 3.26 Тонкий відділ кишечника щура третьої групи: 1 – ворсинки слизової 

оболонки; 2 – залози слизової кишечника 
 

Слизова оболонка представлена епітелієм, власною і м’язовими 

пластинками, підслизовою основою. Епітелій простий, стовпчастий 

облямівковий. Власно пластинка складається з пухкої волокнистої тканини, в 

якій добре розвинуті лімфоїдні утворення (лимфоїдні вузлики)., є добре 

розвинуті та впорядковані еластичні та ретикуоярні волокна. М’язова 

пластинка складається з добре розвинутої м’язової тканини. В підслизовій 

основі відмічається добре розвинута  кровоносна та лімфоїдна сітка. Ворсинки 

кишечника добре розвинуті, високі. При дослідження печінки, рис. 3.27, 

встановлено, що на розтині розташування печінки у всіх тварин анатомічно 

правильне, будова відповідно до виду тварин.  

 

 

 

 

Рис. 3.27 Печінка щура: 1 – перша (контрольна) група; 2 – третя  група 

Печінка не збільшена, має пружну консистенцію. Забарвлення органу 

темно-вишневе, поверхня блискуча. Ознаки запальних процесів та 

новоутворень,  як на поверхні, так у всередині органу відсутні.  

Гістологічні дослідження, рис. 3.28, також підтверджують відсутність 

патології органу. 

 

                                1, х400                                        2, х100  

1 2 
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Рис. 3.28 Печінка щура: 1 – архітектоніка органу;  2 – межа дольки печінки; 3 – 
печінкова долька; 4 – периферія дольки, судини, проток  

 

У проекції 1, Рис. 3.28 видно архітектоніка органа збережена, 

збережено дольчастость органу, відображається чітка межа дольки печінки 

(проекція 2), у проекції 3, видно, що печінкова долька, частина ядер гіперхромні, 

цитоплазма  негомогенна, читко видні периферія дольки, судини, проток 

(проекція 4). 

Архітектоніка органу збережена, дольки печінки чіткі, одиничні 

центральні вени розширені. В печінкових часточках добре виявляються  

центральні вени, печінкові пластинки, синусоїдні кровоносні капіляри, жовчні 

капіляри. Балочки збережені. Гепатоцити мономорфні, окремі ядра 

гіперхромні, цитоплазма негомогенна. Гістологічна будова органу непорушена.  

Відсутність патологічних змін в печінці, свідчить про відсутність 

негативного впливу продуктів лікувально-профілактичного призначення на 

обмін речовин в організмі хворих на пієлонефрит щурів (білковий, жировий, 

вуглеводний та ін). Порушень жовчоутворення та жовчовиділення також не 

виявлено. 

На розтині розташування  селезінки  у всіх тварин анатомічно 

правильне, будова відповідно до виду тварин. Селезінка не збільшена, 

повнокровна, пружної консистенції. Забарвлення органа темно-вишневе. Ознаки 

запальних процесів  та новоутворень  як на поверхні, так у середині органів 

                    1, х40                                               2, х100  

                     3, х400                                                 4, х400  
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відсутні. Відсутність патології також підтверджують гістологічним 

дослідженням органу, рис. 3.29.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.29 Селезінка щура: 1 – архітектоніка органу;  2 – біла та червона пульпи; 3 – 
будова капсула та трабекул; 4 – вузлики  

 

В проекції 1, рис 3.29, видно, що архітектоніка органу без порушень, 

добре розвинення білої та червоної пульпи, в білій пульпі відмічаються 

чисельні лімфоїдні вузлики (проекція 2), в проекції 3 видна будова капсула та 

трабекул без порушень, відмічається добре розвинення чисельних вузликів                     

(проекція 4). Гістологічна будова органу непорушена. Архітектоніка органу 

збережена, співвідношення червоної і білої пульпи нормальне. Біла пульпа 

(від  18 до 20%)  представлена  добре розвинутими чисельними вузликами  і 

периартеріальними лімфоїдними піхвами (муфтами). Червона пульпа (від 78 

до 80%), відмічаються  чисельні артеріоли, капіляри, синуси.  

Відсутність патологічних змін в селезінці, яка є універсальним органом 

кровотворення у гризунів, свідчить про добрий розвиток клітин лімфоїдного, 

еритроїдного та грануляцитарного рядів, які забезпечують імунну відповідь 

організму тварин. 

На основі отриманих гістологічних досліджень нирок, шлунок та 

підшлункової залози, кишечника, печінки та селезінки щурів, можливо 

зробити висновок, що в період медикаментозного лікування з паралельним 

застосовуванням раціону харчування в який включено продукти лікувально-

                 1, х40                                                   2, х40  

                 1, х100                                                     2, х100  
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профілактичного призначення на основі 30 % екстракт лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), покращується перебіг обмінних процесів в 

органах і тканинах організму щурів хворих на пієлонефрит. Використання 

такого раціону, сприяє зниженню розвитку процесів пошкодження тканин 

нирок (альтерації й ексудації) та активації і посиленню регенеративних 

процесів в пошкоджених тканинах. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Запропоновані єдині технічні та технологічні вимоги до сировини 

рослинного походження та лікарських рослин, які вирощуються в Україні та 

Китаї. Універсальність показників дозволить створити уніфіковані нормативні 

документи на виробництво продуктів для дітей, а також їх експорт та імпорт. 

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

та за фізико-хімічними показниками схожі з деякими незначними 

коливаннями, що дає можливість впровадження цих сортів у виробництво 

продуктів для дітей.  

3. У порівняльних дослідженнях встановлено середня енергетична 

цінність, калорійність гарбузу сортів, які вирощується в Україні, складає 50,6 

ккал або 212 кДж, сортів, які вирощується 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 будуть враховані при розробленні 

рецептурних закладок на виробництво продуктів для дітей функціонального 

призначення. 

4. Встановлено, що коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae (土茯苓) містять широкій спектр показників харчової та енергетичної 

цінності і вітамінів, що дає можливість стверджувати про використання їх при 

виробництві інших видів харчових продуктів, у вигляді смакової добавки, або 

інгредієнта, який формує консистенцію та стабілізацію продукту.  
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5. Методом газорідинної хроматографії, встановлено основні хімічні 

речовини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ), які включають поліфеноли, 

алкалоїди, сапоніни, полісахариди, які мають високий антиоксидантний ефект. 

Етанольний екстракт в основному включав два поліфенолу: 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. 

6. 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 

гидрофобной 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 продуктах функціонального харчування. 

7. 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.  

Основні наукові результати розділу опубліковані у наукових статтях, та 

оприлюднені на конференціях [166 - 174]  



112 

РОЗДІЛ 4 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ  

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 

Виробництво продуктів тривалого зберігання функціонального 

призначення для дітей відрізняється від виробництва продуктів загального 

призначення специфічними вимогами до технології, обладнання, санітарно-

протиепідемічного режиму, хіміка-технічного контролю, показників якості та 

безпечності та фактично представляє окрему галузь. 

На якість та безпечність продуктів харчування впливають сировина та 

технологічні операції перероблення. В попередніх розділах були наведені 

результати дослідження сортів овочів і фруктів які традиційно вирощують в 

Україні та Китаї, визначені параметри якості та технологічності. Збереження 

нативних речовин у сировині у процесі оброблення е необхідним, це впливає на 

якість та безпечність готового продукту, а саме головне на його функціональність.  

 

4.1. Вплив технологічних операцій на якість готової продукції 

За традиційними технологіями виробництва продуктів тривалого 

зберігання для дітей передбачається багатократне термічне оброблення 

сировини. Починаючі з первинних технологічних операцій сировина піддається 

термічному обробленню. Овочі, фрукти, ягоди обробляють підготовленою, 

барботуючою парою під тиском тиск від 50 до 100 кПа. Під дією високої 

температури нерозчинний протопектин, утворює серединні пластинки, які 

з'єднують між собою окремі клітини і «цементують тканину», та переходить в 

розчинний пектин. В результаті тканина розм'якшується, і плоди можливо 

протерти, відокремивши від них насіннєву камеру або кісточку без помітних 

втрат м'якоті. Процес підігрівання сприяє інактивації ферментів сировини, що 

призводить до окислення дубильних речовин киснем і утворенню темно-

кольорових флобафенів. Процес термічного оброблення не сприяє збереженню 

натурального кольору пюре, а також завдяки впливу високої температури 

руйнуються деякі мікроорганізми. Одночасно відмічається негативний вплив 
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термічного оброблення на рослинну сировину. В процесі досліджень були 

визначені позитивні та негативні фактори впливу термічного оброблення 

сировини рослинного походження.  

4.1.1 Порівнювальна характеристика термічного оброблення 

сировини рослинного походження .  У процесі прикладних досліджень було 

проведено оброблення сировини в лабораторних та промислових умовах.  

Для проведення досліду використовували гарбуз і яблука, що 

традиційно вирощують в Україні та Китаї, сорти яких досліджено, результати 

наведено у розділі 3. Первинні технологічні операції – інспекція, калібрування, 

миття, для яблук та гарбуза є ідентичні. 

У лабораторних умовах очищення гарбуза від кори проводили на 

пристрої токарного верстата для обробки дерева. Плоди гарбуза поштучно 

встановлювали в патрон передньої «бабки» і підганяли конічним фіксатором 

задньої «бабки». При обертанні плода проводиться видалення кори за 

допомогою встановленого спеціального ножа-різця. Останнє очищування 

проводили ручним принципом з послідуючим розрізанням та виділенням 

насіння. Після очищення, гарбузи подрібнювали поетапно на першому етапі на 

шматочки від 20 до 30 мм, на другому етапі на шматочки в найбільшому 

перетині від 3 до 5 мм Подрібнений гарбуз розварювали за температурою 98 оС 

± 2 при різному відрізку часу – 10, 15, 20 хвилин. Розварювання проводили у 

вертикальному автоклаві лабораторного типу Tuttnauer 5075 ELV-WR. 

Розварену масу ретельно перемішували до утворення однорідного 

пюреподібного стану. Паралельно вимиті шматочки гарбузу, без насіння 

збивали на блендері. Показники такого пюре, прийнято за контроль при 

досліджені пюре, яке виготовлено у лабораторних та промислових умовах.  

У промислових умовах гарбуз підготовлювали на спеціальному 

комплексі обладнання А9-КЛМ/4-01 для виготовлення пюреподібних продуктів 

з рослинної сировини для дітей. Відповідно до технології і комплексу 

обладнання, очищення гарбуза від кори не передбачено. Гарбузи попередньо 

замочували при безперервному барботируванні стисненим повітрям. Після 



114 

замочування, гарбузи мили щітками з безперервною подачею води. Очищенні 

гарбузи інспектували та відділяли плодоніжки з послідуючим обполіскуванням. 

Очищенні плоди подрібнювали на частини та відділяли насіння. Очищені 

гарбузи подрібнювали на шматочки розміром від 5 до 6 мм та розварювали за 

температурою 105°С ±2 протягом 10, 15, 20 хвилин.  

Після термічного оброблення за різним відрізком часу, пюре 

досліджували на вміст масової частки вітамінів та розчинних сухих речовин. 

Результати досліджень наведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Порівняльний хімічний склад пюре з гарбузу (n=3, Р≥0,95) 

Параметри  
оброблення пюре  

гарбузового  

Масова частка  Масова частка вітамінів, мг % 
β-

каротин 
С В1 В2 РР 

розчинних сухих  
речовин, % 

пектину, г 

Без термічного 

оброблення 

(контроль) 

10,0 1,91 9,4 8,4 0,04 0,04 0,47 

Пюре виготовлено у лабораторних умовах 
Температура 98 оС 

протягом 10 хв. 
9,1 1,97 3,76 4,5 0,024 0,024 0,29 

Температура 98 оС 

протягом 15 хв. 
9,1 1,99 3,57 4,36 0,022 0,023 0,26 

Температура 98 оС 

протягом 20 хв. 
9,1 1,99 3,57 4,11 0,020 0,022 0,24 

Пюре виготовлено у промислових умовах 
Температура 105 оС 

протягом 10 хв. 
8,8 1,99 3,38 4,36 0,022 0,024 0,28 

Температура 105 оС 

протягом 15 хв. 
8,8 1,99 3,10 4,03 0,021 0,022 0,25 

Температура 105 оС 

протягом 20 хв. 
8,8 1,99 2,90 3,38 0,020 0,021 0,23 

 

Термічне оброблення та використання високої кількості води негативно 

впливають на показники якості пюре. Зменшення масової частки розчинних 

сухих речовин на 10% в пюре, яке виготовлено у лабораторних умовах і на 11% 

в пюре, яке виготовлено у промислових умовах. В той же час підвищився вміст 

масової долі пектину в пюре, яке виготовлено в лабораторних та промислових 

умовах на 4 % та 4,7% відповідно. Кількісний вміст водорозчинної фракції 

пектинових речовин перевищує значення показника нерозчинної фракції 
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пропектину. Після термічного оброблення відбувається зниження кількості 

пропектину і збільшення вмісту пектину. Одночасно відмічається зниження 

показників масової частки вітамінів та β-каротину. При порівнянні з пюре, яке 

взято за контроль, вітамін С, знижено на 46% та 48%, вітаміни групи В, в 

середньому на 40% та 43%, вітамін РР на 38% та 40%, вміст β-каротину 

знижено на 60% та 64% відповідно. Пюре, яке виготовлено у лабораторних 

умовах, за показниками якості значно краще, ніж пюре, яке вироблено в умовах 

виробництва та відрізняться значно насиченим кольором.  

Для проведення подальших досліджень було прийнято рішення, 

виготовити пюре в лабораторних умовах. Очищені гарбузи без насіння та кори, 

подрібнили, протерли послідовно, перше протирання на ситах з розміром 

отворів від 1,2 мм до 1,5мм, друге протирання на ситах з розміром отворів від 

0,4мм до 0,05мм. Подалі було проведено модулювання технології. Традиційної 

технології консервування пюре гарбузового с скляній тарі не має, при цьому є 

технологія консервування гарбузового медку. Дана технологія передбачає 

корегування показника рН пюре, що впливає на формулу стерилізації. У 

вигляді експерименту, при перемішуванні до пюре додали 0,8 кг лимонної 

кислоти на 500 кг пюре. В результаті, масова частка титрованих кислот пюре (у 

розрахунку на лимонну кислоту), складала 0,3 %, показник рН 4,2. Після 

змішування пюре підігріли до температури 95 оС і розфасували в скляні банки 

тиру І-82-1000. Укупорені банки простерилізували за формулою стерилізації (1) 

                                                         (4,1) 

Протитиск від 250 до 280 кПа, або від 2,5 до 2,8 кгс/см2. 

Паралельно було виготовлено пюре у промислових умовах. Очищені 

гарбузи без насіння та кори, подрібнили, протерли послідовно, перше 

протирання на ситах з розміром отворів від 1,2 мм до 1,5мм, друге протирання 

на ситах з розміром отворів від 0,4мм до 0,05мм. Після пюре миттєво підігріли 

до 80оС та піддали гомогенізації, під тиском від 10 до 15 МПа, дисперсність 

пюре склала від 20 до 30 мкм. Після процесу гомогенізації, пюре 
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простерилізували в потоці на обладнанні для асептичного консервування “Man-

zini” перед фасуванням у асептичні мішки з полімерних матеріалів (пакування 

типу “Bag-in-box”), місткістю 5 дм3, за режимом: 

- нагрів в теплообміннику до температури стерилізації (138 ±2) оС; 

- витримка у витримувачі при температурі (138±2) оС – 190 с; 

- охолодження в теплообміннику  до температури 35оС; 

Температура фасування продукту не вище 35 оС. 

Продуктивність установки – 2,2  м3/г – 2,5 м3/г. 

Корегування кислотності пюре не проводили, показника рН пюре 5,7. 

Пюре з гарбузу, яке виготовлено у лабораторних та промислових умовах 

відправили на зберігання в складських приміщеннях за температури від 0оС до 

25оС та відносної вологості не більше ніж 75 %, для послідуючого продовження 

досліджень після зберігання протягом 12 місяців.  

Одночасно у лабораторних та виробничих умовах було виготовлено 

пюре з яблук, сортів які вирощують у Китаї та Україні, Результати дослідження 

сортів  наведено в попередньому розділі.  

У лабораторних умовах, яблука проінспектували, помили та подрібнили. 

Подрібнені яблука розварювали за температурою 98 о С ± 2 при різному 

відрізку часу – 5, 10, 15 хвилин. за допомогою блендеру виготовили 

пюреподібну масу. Паралельно було виготовлено пюреподібну масу без 

термічного оброблення. 

У промислових умовах, яблука проінспектували, після помили у двох 

послідовно встановлених мийних машинах. Після миття яблука інспектували та 

ополіскували під душем, за тиском води 130 - 150 кПа. Після яблука 

подрібнювали на шматочки розміром від 3 до 5 мм. Подрібнені яблука 

піддавали протиранню на протиральному уніфікованому обладнанні. Отримане 

пюре з яблук піддавали термічному обробленню для розварювання протягом 5 - 

10 хв, за температурою 98 о С ± 2.  

Після термічного оброблення при різному відрізку часу, пюре 

досліджували на вміст масової частки вітамінів та розчинних сухих речовин. 



117 

Для порівняння показників, за контроль було обрано пюре, яке виготовлено без 

термічного оброблення. Результати досліджень наведено в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 

Порівняльний хімічний склад пюре з яблук (n=3, Р≥0,95) 

Параметри  
оброблення пюре  

яблучного   

Масова частка  Масова частка вітамінів, мг % 
β-

каротин 
С В1 В2 РР 

розчинних сухих  
речовин, % 

пектину, г 

Без термічного 

оброблення 

(контроль) 

13,0 1,6 0,01 9,7 0,01 0,01 0,1 

Пюре виготовлено у лабораторних умовах 
Температура 80 оС 

протягом 10 хв. 
10,4 1,6 0,004 5,8 0,006 0,006 0,06 

Температура 80оС 

протягом 15 хв. 
10,4 1,7 0,004 4,8 0,006 0,006 0,06 

Температура 80 оС 
протягом 20 хв. 

10,4 1,7 0,003 4,5 0,006 0,006 0,06 

Пюре виготовлено у промислових умовах 
Температура 98 оС 

протягом 10 хв. 
9,8 1,7 0,003 4,4 0,004 0,004 0,04 

Температура 98 оС 

протягом 15 хв. 
9,8 1,7 0,003 4,2 0,004 0,004 0,04 

Температура 98 оС 

протягом 20 хв. 
9,8 1,7 0,002 4,2 0,004 0,004 0,04 

 

Сировина при термічному обробленні розбавляється конденсатом. 

Кількість конденсату становить приблизно від 16 до 25% до маси сировини, що 

призводить до зниження масової частки розчин сухих речовини, та погіршенню 

якості продукту в цілому. В той же час, для підвищення масової частки розчин 

сухих речовини, до відповідної норми, пюре необхідно концентрувати, що 

також негативно впливає на якість готового продукту.  

Завдяки впливу термічного оброблення яблук, масова частка вітамінів, 

та β-каротину також знизилась в середньому від 40 до 65 %. Вміст пектину, 

залишився без суттєвих змін, це об’яснимо тим, що після термічного 

оброблення відбувається зниження кількості пропектину і збільшення вмісту 

пектину. 
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Для проведення подальшого експерименту було виготовлено пюре з 

яблук за традиційною технологією, яку удосконалили. Пюре з яблук було 

виготовлено за двома схемами. 

Перша схема включала традиційну підготовку яблук - миття 

інспектування та ополіскування яблук під душем, за тиском води 130 - 150 кПа. 

Після яблука подрібнювали на шматочки розміром від 3 до 5 мм. Подрібнені 

яблука піддавали протиранню на протиральному уніфікованому обладнанні. 

Протирання проводили у два етапи. Перший етап на протирочній машині з 

діаметром отворів сит від 1,2 до 1,5 мм, другий етап на протирочній машині з 

діаметром отворів сит від 0,7 до 0,8 мм. Після пюре підігріли до температури 80 
о С. та фасували в скляні банки типу ІІІ-82-1900. Перед фасуванням 

контролювали показник рН. В пюре він не перевищував 4,2, що дало 

можливість застосувати діючий режим стерилізації. Укупорені банки 

стерилізували автоклавах Б6-КА2-В, за формулою (4.2). Співвідношення 

температури і тиску в автоклаві, використовували згідно таблиці, яка наведена 

у листі затвердження режиму стерилізації.  

                                                         (4.2) 

Друга схема включала традиційну підготовку яблук - миття 

інспектування та ополіскування яблук під душем, за тиском води 130 - 150 кПа. 

Після яблука подрібнювали на шматочки розміром від 3 до 5 мм. Подрібнені 

яблука піддавали протиранню на протиральному уніфікованому обладнанні. 

Протирання проводили у два етапи. Перший етап на протирочній машині з 

діаметром отворів від 1,2 до 1,5 мм, другий етап на протирочній машині з 

діаметром отворів від 0,7 до 0,8 мм. Підготовлено пюре миттєво підігріли до 80 
о С та піддали гомогенізації, під тиском від 10 до 15 МПа, дисперсність пюре 

склала від 20 до 30 мкм. Після процесу гомогенізації, пюре простерилізували в 

потоці на обладнанні для асептичного консервування “Manzini” перед 

фасуванням в асептичні мішки з полімерних матеріалів (паковання типу “Bag-

in-box”), місткістю 5 дм3, за режимом: 
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- нагрів в теплообміннику до температури стерилізації (110 ±2) оС; 

- витримка у витримувачі за температурою (110±2) оС – 60 с; 

- охолодження в теплообміннику  до температури 35оС; 

Температура фасування продукту не вище 35 оС. 

Продуктивність установки – 2,2  м3/г – 2,5 м3/г. 

Корегування кислотності пюре не проводили, показник рН пюре 4,2. 

Пюре з яблук, яке виготовлено за двома схемами, відправили на 

зберігання в складських приміщеннях за температури від 0оС до 25оС та 

відносної вологості не більше ніж 75 %, для послідуючого продовження 

досліджень після зберігання протягом 12 місяців.  

Після зберігання в умовах складу, пюре було досліджено на 

відповідність показникам якості та безпечності. Для кожного дослідження було 

відібрано випадково по дві пакувальні одиниці кожного виробу. З кожної 

відібраної пакувальної одиниці відібрали точкові проби, які потім об’єднали у 

одну (об’єднану) пробу. 

За показниками безпечності, пюре з гарбуза, яке виготовлено з 

додаванням лимонної кислоти для регулювання показника рН, який складав 4,2, 

а також пюре з яблук, показник рН, якого теж складав 4,2 було віднесено до 

групи В, а пюре гарбузове, яке виготовлено без додавання лимонної кислоти та 

показник рН складав 5,7 було віднесено до групи А, відповідно до порядку 

проведення мікробіологічного контролю якості консервів, Інструкції про 

порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих 

підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах 

громадського харчування               № І 4.4.4.077–2001 від 07.11.2001 р [175].  

За мікробіологічними показниками пюре яблучне та пюре гарбузове 

відповідали встановленим вимогам та не мали видимих ознак 

мікробіологічного псування (плісеневості, бродіння, ослизнення). 

Вміст токсичних елементів, мікотоксину патуліну, радіонуклідів в пюре, не 

перевищував допустимі рівні та знаходився в межах норм, які встановлені Медико- 

біологічними вимогами і санітарними нормами якості продовольчої сировини і 
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харчових продуктів МБТ № 5061 та Державними гігієнічними нормативами. 

Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та 

питній воді, ГН 6.6.1.1-130–2006 від 03.05.2006 р. [133]. 

Паралельно було досліджено фізико-хімічні та органолептичні 

показники пюре.  

Показники якості пюре з яблук, яке виготовлено за першою схемою без 

використання процесу гомогенізації фасоване в скляні банках типу ІІІ-82-1900, 

та пюре з яблук, яке виготовлено за другою схемою та фасовано в асептичні 

мішки з полімерних матеріалів (паковання типу “Bag-in-box”), наведено в табл.4.3.  

Таблиці 4.3 

Хімічний склад пюре з яблук після зберігання протягом 12 місяців  (n=3, Р≥0,95) 

Найменування 
пюре 

 

Масова частка  Масова частка вітамінів, мг % 
β-

каротин 
С В1 В2 РР 

розчинних  
сухих речовин, % 

пектину, г 

Пюре з яблук, яке 

виготовлено за І 

схемою 

12,0 1,6 0,007 8,2 0,008 0,008 0,06 

Пюре з яблук, яке 

виготовлено за ІІ 

схемою 

13,0 1,7 0,009 9,0 0,009 0,009 0,08 

 

Масова частка етилового спирту, а також мінеральні домішки, домішки 

рослинного походження, та сторонні домішки в пюре не виявлено, в продуктах 

дитячого харчування, ці показник обов’язково нормується та контролюються. 

Показник рН пюре, 4.2.  

Пюре з яблук, яке виготовлено за першою схемою, має незначно 

погіршенні фізико-хімічні показники. Консистенція та зовнішній вигляд пюре, 

представляє грубу не зовсім однорідну протерту масу, з одиночними 

крапковими вкрапленнями темного кольору. В кожній банці відмічається 

відшаровування рідини. Колір пюре не однорідний за всією масою, 

відмічається темні відтінки, в деяких банках значне забарвлення темно-

коричневого кольору.  
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Пюре з яблук, яке виготовлено за другою схемою, має відмінні 

показники якості. Вміст нативних речовин наближено до показників, що 

містяться в свіжих яблуках. Консистенцією ніжна, однорідна. Колір однорідний 

за всією масою, властивий натуральному кольору яблук після термічного 

оброблення. 

Пюре які виготовлені за обома схемами, мають добре виражений, кисло-

солодкий, натуральний смак яблук, після термічного оброблення.  

Показники якості пюре з гарбуза, яке виготовлено з додаванням 

лимонної кислоти без використання попереднього процесу гомогенізації, та 

пюре з гарбуза, яке виготовлено без додаванням лимонної кислоти та з 

використання попереднього процесу гомогенізації наведено в табл.4.4.  

Таблиця 4.4 

Хімічний склад пюре з гарбузу після зберігання протягом 12 місяців  (n=3, Р≥0,95) 

Найменування 
пюре, спосіб  

консервування 

Масова частка  Масова частка вітамінів, мг % 
β-

каротин 
С В1 В2 РР 

розчинних сухих  
речовин, % 

пектину, г 

Пюре гарбузове без 

додавання лимонної 

кислоти 

стерилізоване 

асептичним 

способом 

9,0 1,92 3,9 7,7 0,03 0,03 0,34 

Пюре гарбузове з 

додавання лимонної 

кислоти 

стерилізоване в 

скляних банках 

8,0 1,92 3,4 6,0 0,02 0,02 0,31 

 

Показник рН пюре, яке виготовлено з додаванням лимонної кислоти 4,2, 

масова частка титрованих кислот (у розрахунку на лимонну кислоту) складала 0,3 %. 

Показник рН пюре, яке виготовлено без додаванням лимонної кислоти 5,7, 

масова частка титрованих кислот (у розрахунку на лимонну кислоту) складала 0,5 %. 

Масова частка мінеральних домішок 0,01 %. Домішки рослинного походження та 

сторонні домішки не виявлені.  

Пюре гарбузове, яке виготовлено в асептичних умовах з використанням 

попереднього процесу гомогенізації, має зовнішній вигляд та консистенцію, у 
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вигляді ніжної однорідної протертої маси. Чітко відчувається натуральний, 

добре виражений смак та запах гарбузу, після термічного оброблення. Колір 

однорідний за всією масою, властивий натуральному кольору гарбуза, 

оранжевий з червоним відтінком.  

Пюре гарбузового, яке виготовлено без використання процесу 

гомогенізації, стерилізоване в скляних банках має зовнішній вигляд та 

консистенцію, у вигляді не однорідної протертої маси. В деяких зразках 

відмічається відшаровування рідини Чітко відчувається натуральний, добре 

виражений смак та запах гарбузу, після термічного оброблення. Колір не 

однорідний за всією масою, відмічаються значні потемніння шару. Відтінок від 

оранжевого до темно коричневого.  

Для визначення об’єктивності у виборі технологічних параметрів, з 

метою зменшення термічного впливу на вихідну сировину, було проведено 

додаткові дослідження з використанням спектрофотометричних методів, 

методик та обладнання  

4.1.2 Спектральні та параметричні характеристики кольору 

пюре з гарбуза при термічному впливі Для дослідження були відібрані 

зразки пюре, яке виготовлено за різними технологіями. Удосконалена 

технологія передбачає, миттєвий підігрів пюре до температури 80оС, після 

стерилізація в потоці за температурою 138 оС ±2 протягом 190 с. Пюре, яке 

було відібрано, позначили Зразок № 1. За традиційною технологією 

виготовлюють пюре з гарбузу, за умови термічного впливу на сировину за 

температурою 105°С ±2 протягом 20 хвилин з послідуючою стерилізацією пюре 

в потоці за температурою 120 °С протягом 155 хв. Пюре, яке було відібрано,  

позначили Зразок № 2.  

Перед дослідженням спектральних характеристик, витяжки з Зразку № 1 

та Зразку № 2 розводили органічним розчинником (петролейний ефір), за умови, 

щоб основна маса крапок знаходилась в області найбільшої чутливості 

спектрофотометру (0,2 - 0,6). 
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Спектр поглинання пюре, яке виготовлено за удосконаленою 

технологією, Зразок № 1, наведено на рис. 4.1. 

  
У спектрі поглинання, чітко відображені три основні максимуми, 458 нм, 

510 нм та 530 нм. Необхідно відмітити, що отриманні спектри поглинання, 

характерні для вуглеводневих каротіноідних пігментів. отримані домінуючі 

піки найбільш близькі до спектрів поглинання хімічно чистого β-каротину (453 

нм та 484 нм) [176]. Одночасно в характеристиці спектрів відмічено 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-блакитний і оранжево-червоній частині спектра, та хлорофілу (b), 

647 нь, форма хлорофілу, одна з допоміжних пігментів фотосинтезу у вищих 

рослин, зелених водоростей і евгленовие, а також у ціанобактерій групи 

прохлорофіт [176]. 

Наведені результати, свідчать, що при використанні удосконаленої 

технології виробництва пюре з гарбуза максимально зберігаються хлорофільні 

пігменти, які присутні у сировині. Паралельно наведенні данні, про наявність 

впливу хлорофільного компоненту пігментного комплексу, свідчать про 

позитивний результат застосування короткочасних параметрів оброблення 

сировини. В результаті наведеного слід зазначити, що застосування 

короткочасного термічного впливу на сировину рослинного походження, в 

частості на гарбуз, позитивно впливає на збереження показників якості, 

особливо колір та на збереження біологічної цінності.  

Рис. 4.1 Характеристики спектру пюре гарбузового, за удосконаленою технологією  
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Спектр поглинання витяжки з пюре гарбузового, яке виготовлено за 

традиційною технологією, Зразок № 2, рис. 4.2. значно нижчій.  

 
Рис. 4.2 Характеристики спектру пюре гарбузового, за традиційною технологією  

Багатократне теплове оброблення гарбуза на різних стадіях 

технологічного циклу, призводить до утворення та накопичення темно-

кольорових з’єднань хімічної природи, а також до руйнування пігментного 

комплексу гарбузу. При порівнянні спектрів, рис.4,1 та рис. 4.2, можливо 

зробити висновок, що показники значно вищи у пюре, яке виготовлено за 

удосконаленою технологією. До головних показників якості відносять колір 

продукту. Характеристики кольору пюре з сировини рослинного походження, в 

даному випадку гарбуза, залежить, від складу і змісту каротіноідних пігментів, 

які схильні до легкого окислення, перетворення в ізомери, знебарвлення та 

здатні руйнуватися, при термічному впливі, що негативно впливає на колір 

готового пюре. Відмічаються забарвлення та потемніння, від помаранчевого до 

коричневого кольору.  

Зміни кольору відбуваються не тільки від термічного впливу, і в процесі 

зберігання. Використовуючи трехколориметричну систему Ханетера, було 

досліджено параметри кольору пюре з гарбуза, яке виготовлено за 

удосконаленою технологією, Зразок №1 та за традиційною технологією, Зразок 

№2, яке зберігалось в однакових умовах у складському приміщенні за 

температури від 0оС до 25оС та відносної вологості не більше ніж 75 %, 

протягом 12 місяців. Параметри кольору пюре були дослідженні шляхом 

спектрофотометричного випробування витяжок у петролейному ефірі з Зразку 

№1 та Зразку №2, у всьому діапазоні видимого спектру, а потім здійснено 
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обчислення результатів світло-поглинання у тривимірній системі координат за 

міжнародною стандартизованою системою [177]. Результати наведено в табл. 

4.5  

Таблиці 4.5 
Параметри зміни кольору пюре гарбузового в період зберігання 

Зразки пюре Міжнародна система CIE Система Ханетера 
X Y Z x y l a b a/b 

Строк зберігання 3 місяця 
Зразок №1 16,4 15,3 4,2 3,34 2,73 161 7,09 2,46 2,88 
Зразок №2 13,8 11,9 6,8 2,06 1,77 99 5,91 5,46 1,08 

Строк зберігання 6 місяців 
Зразок №1 16,1 14,9 4,4 2,38 1,87 146 6,99 2,39 2,92 
Зразок №2 12,4 11,6 6,3 1,86 1,47 91 5,81 5,43 1,06 

Строк зберігання 12 місяців 
Зразок №1 15,1 14,4 4,0 1,89 1,09 141 6,93 2,44 2,84 
Зразок №2 11,8 9,9 6,1 1,44 0,90 72 5,71 5,89 0,97 

Дослідження, які проведені за допомогою рівноконтрастної 

трьохвимірної системі (L; a; b), де (L) -  характеризує яскравість зразка, (а) - 

ступінь помаранчевого відтінку, (b) - ступінь жовтого відтінку. Одночасно  за 

допомогою відношення (а / b) - інтегральний показник домінуючого колірного 

тону, можливо визначити, як ефективність застосування теплових процесів. 

Отримані дані дозволяють зробити наступні висновки: параметр ( L ) в системі 

Хантера знизився приблизно на 12,4 % у Зразку №1, в той же час у Зразку № 2 

на 27,3 %. Показник ( а ) у періоді зберігання протягом 12 місяців зменшився на 

2,25 % та на 3,38 % відповідно, що свідчить про зниження інтенсивності 

помаранчевих відтінків спектру. 

Аналізуючи зміни параметрів зразків пюре гарбузового, (витяжки в 

петролейном ефірі), в системі СIE, рис 4.3, можнливо зробити висновок, що 

протягом терміну зберігання спостерігалося зниження поглинання у синьої, 

зеленої та  червоною областях спектра (X, Y, Z), що свідчить про знебарвлення 

зразків.  
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Рис. 4.3 Зміни кольору пюре з гарбуза в період зберігання: 1 – Зразок №1; 2 - Зразок №2 

Необхідно зазначити, що у пюре, яке виготовлено за традиційною 

технологію, (Зразок № 2), зниження інтенсивності забарвлення (L) є більш 

значним і становить до 1,5 рази від початкового показника за 12 місяців. 

В даному випадку показник ( b ), можливо вважати основною складовою 

серед показників, які нормуються у готових харчових продуктах, які 

попередньо піддавали термічному обробленню. В той же час співвідношення 

показників ( a / b ), свідчить про накопичення темнофарбованих сполук у 

пюреподібному продукті. 

У пюре гарбузовому, яке виготовлено за удосконаленою технологією , 

Зразок №1, показник ( b ), практично не змінився, що свідчить про стабільність 

та незначних деструктивних змінах у період зберігання, протягом 12 місяців. В 

пюре гарбузовому, яке виготовлено за традиційною технологією, Зразок №2, 

показник ( b ) значно високий, що підтверджує високий вміст жовтого відтінку 

видимого спектру у формуванні кольоровості. Темпи збільшення цього 

показника в процесі зберігання пюре, протягом 12 місяців, свідчать про швидке 

утворення і накопичення жовто-коричневих тонів. 

У пюре, яке виготовлено за удосконаленою технологією, Зразок №1, при 

зберіганні протягом, 12 місяців,  інтегральний показник ( a / b ), знизився 

приблизно на 0,13 %, в той же час у пюре, яке виготовлено за традиційної 

технологією, Зразок №2, та зберігалось в аналогічних умовах, інтегральний 

показник          ( a / b ) знизився на 10,2 %. Такі розбіжності, свідчать про 

інтенсивні процеси, що призводять до зміни кольору, а саме значне зниження 

1 

2 
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домінуючого помаранчевого компоненту кольору та накопиченням буро-

коричневих відтінків, особливо при застосуванні традиційної технології 

виготовлення пюре з гарбуза.  

В результаті проведених досліджень спектральних характеристик зразків 

пюре гарбузового, яке виготовлено за удосконаленою та традиційною 

технологіями, можливо зробити висновок - пюре яке виготовлено за 

удосконаленою технологію, в процесі зберігання  стабільно за кольором при 

порівнянні з пюре , яке виготовлено за традиційною технологією та в період 

зберігання значно було змінено колір від помаранчевого до темно-коричневого.  

 

4.2. Удосконалення технології пюреподібних напівфабрикатів з 

сировини рослинного походження  

Фундаментальні дослідження з визначення нативних речовин та 

спектральних характеристик кольору готових продуктів, підтвердили 

ефективність проведення прикладних досліджень з удосконалення технології 

виробництва пюреподібних продуктів з сировини рослинного походження. 

Після проведення експерименту в промислових умовах, запропоновано 

технологію виробництва пюре з рослинної сировини, рис 4.4. Застосування 

параметрів технологічних операцій дозволяють мінімізувати влив термічного 

оброблення сировини, який негативно впливає на якість готової продукції. 
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Рис. 4.4 Технологічна схема виробництва пюре з сировини рослинного походження  

Гарбуз поступає зі складу на перероблення, первинна технологічна 

операція включає інспектування для виявлення пошкоджених, гнилих та 

недозрілих плодів, які відбраковують на стрічковому транспортері. Після 

інспекції плоди гарбузу надходять у мийний простір ванни безперервно. Для 

більш інтенсивного миття у мийній ванні створюється бурління за допомогою 

стисненого повітря, температура води у ванні від 20 до 30 оС. Вимиті гарбузи з 

мийного простору переміщаються похилим конвеєром. У верхній частині 

конвеєру (перед вивантаженням) гарбузи ополіскуються водою з душового 

пристрою, тиск води від 196 до 294 кПа. Після ополіскування, гарбузи 

інспектують, на пристрої відділяють плодоніжку, після плоди на стрічково-

ланцюговому транспортері транспортують на обладнання для зняття кори та 

видалення насіння. Очищенні плоди подрібнюють на шматочки розміром від 5 

до 6 мм. Шматочки гарбузу піддають на пристрій для протирання овочів. 

Протирання проводять послідовно подвійно. Перше протирання на ситах з 

розміром отворів від 1,2 мм до 1,5мм, друге протирання на ситах з розміром 

отворів від 0,4мм до 0,05мм. Протерту пюреподібну масу миттєво підігрівають 

до температури 80 оС та на продуктопроводі направляють на процес 

гомогенізації, під тиском від 10 до 15 МПа, дисперсність пюре повинна 

складати від 20 до 30 мкм.  

В залежності від потреб та потужностей, пюре використовують для 

подальшого виробництва продуктів функціонального призначення для дітей, 

Видалення насіння   

Подвійне протирання   

Підігрів   

Гомогенізація   

Асептичне  
консервування   
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або проводять короткочасну стерилізацію в потоці, за принципом асептичного 

консервування, після зберігають та використовують для виробництва других 

видів продукції. Стерилізацію проводять за розробленими та затвердженими у 

встановленому порядку режимами стерилізації, які наведено у Додатку Б. 

Запропонована технологічна схема відрізняється від традиційної та має 

ряд переваг, основною з яких е максимальне збереження нативних речовин, які 

містяться у сировині.  

Завдяки використанню уніфікованих технологічних операцій, які 

дозволяють здійснювати перероблення овочів та фруктів паралельно, без 

зупинення технологічного процесу, технологія перероблення є гнучкою. На 

кожний вид сировини розроблено параметри та послідовність технологічного 

процесу, що включено до технологічної карти, та наведено у нормативних та 

технологічних документах, які затверджені у встановленому порядку та 

наведені у Додатку А. Незалежно від виду сировини, запропоновано проводити 

перероблення після попереднього контролю на відповідність встановленим 

показникам якості та безпечності, за умови дотримання черги надходження 

сировини на виробництво. 

Яблука піддають інспекції, миють з послідуючим ополіскуванням водою, 

за тиском від 130 до 150 кПа. На стрічковому транспортері, яблука 

направляють на подрібнення на шматочки розміром від 3 до 5 мм. Подрібнені 

яблука піддають процесу протирання на протиральному уніфікованому 

обладнанні. Протирання проводять послідовно у два етапи. Перший етап на 

протирочній машині з діаметром отворів сит від 1,2 до 1,5 мм, другий етап на 

протирочній машині з діаметром отворів сит від 0,7 до 0,8 мм. Протерту 

пюреподібну масу миттєво підігрівають до температури 80 оС та на 

продуктопроводі направляють на процес гомогенізації, під тиском від 10 до 15 

МПа, дисперсність пюре повинна складати від 20 до 30 мкм. Виготовлено пюре 

направляється на виробництво функціональних продуктів, згідно технології, 

або направляється у продуктопроводі на процес стерилізації в потоці, 

принципом асептичного консервування, для зберігання з послідуючим 
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використанням для других видів продуктів харчування. Стерилізацію 

проводять за розробленими та затвердженими у встановленому порядку 

режимами стерилізації, які наведено у Додатку Б. 

Після процесу стерилізації в потоці, овочеві або фруктові пюре фасують в 

асептичні мішки з полімерних матеріалів – згідно з чинними нормативними 

документами або імпортного виробництва місткістю від 0,20 м 3 до 1,40 м 3, які 

упаковують у захисні металеві контейнери (бочки), виготовлені з не корозійних 

матеріалів або інших матеріалів із захисним покриттям (пакування типу “ Bag-

in-barrel”). 

4.3. Технологія виробництва асортименту функціональних 

продуктів для дітей хворих на пієлонефрит  

При створенні нових видів продуктів було враховано наступні фактори:  

- функціональний вплив лікувально-профілактичного харчування на 

одужання дитини в період захворювання нирок та в період ремісії; 

- задоволення фізіологічної потреби дитячого організму в харчових 

речовинах і енергії; місцевий  і загальний вплив харчування на організм дитини; 

- якісний склад всіх видів сировини та санітарно гігієнічний рівень;  

- зміна хімічного складу сировини в процесі перероблення. 

Розроблення гнучких технологій та асортименту продуктів для дітей 

хворих на пієлонефрит проводилось за двома етапами – фундаментальний етап 

дослідження та прикладний етап дослідження. 

На основі фундаментальних досліджень, результати, яких описані в 

попередніх розділах, були проведені прикладні дослідження в умовах 

лабораторного комплексу та в умовах виробництва. Такі паралельні 

дослідження дають можливість отримати максимально позитивні, точні 

результати та провести впровадження технології на підприємствах галузі.  

Уніфікована технологія виробництва продуктів функціонального 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит включає основні етапи: 

- підготовка сировини і компонентів; 
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- змішування підготовлених сировини і компонентів; 

- фасування та стерилізація або пастеризація. 

Асортимент функціональних продуктів та напоїв для лікувально-

профілактичного харчування дітей, хворих на пієлонефрит : 

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

-  Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

- Пюре овочево-фруктове на основі гарбуза та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 

- Нектар яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар  яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae 土茯苓. 

Функціональні продукти для дітей з захованням на пієлонефрит 

основані на рослинній сировині, яка традиційно вирощується в Україні та Китаї. 

Нативні речовини сировини, які мають функціональну дію, хімічний склад та 

технологічні показники вивчені, результати досліджень наведено в попередніх 

розділах. В умовах відсутності сировини при виробництві продуктів 

функціонального призначення, запропоновано використання пюре з овочів та 

фруктів, яке виготовлено за принципом асептичного консервування. Результати 

досліджень запропонованого пюре, також наведено в попередніх розділах. 

Одночасно одним з основних компонентів продуктів функціонального 

призначення для дітей з захворюванням на пієлонефрит е екстракт з лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓). Лікарська рослина Rhizoma Smilacis 

Glabrae (土茯苓 ) не вирощується в Україні. В попередніх розділах було 

наведено результати дослідження хімічного складу рослини і екстракту з неї, 
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вивчено хімічний склад, нативні речовини, технологічні показники. Особливо 

доведено ефективність використання екстракту та продуктів на його основі при 

лікуванні нирок. Ці дослідження були проведені в умовах клінічних досліджень 

на тваринах - щурах. 

Перероблення лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), не 

е зручним процесом, але для максимального збереження нативних речовин 

необхідно застосувати оптимальні технологічні процеси. 

4.3.1 Розроблення  оптимальних параметрів процесів  

перероблення корінь лікторської рослини . У лабораторних та 

промислових умовах було паралельно виготовлено продукт з коріння лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓): 

- Зразок № 1 настій, який  виготовлено за традиційною технологією; 

- Зразок № 2 екстракт, який виготовлено за технологією, яка 

використовується у фармацевтичній галузі; 

- Зразок № 3 екстракт, який виготовлено за запропонованою технологією; 

Для виготовлення Зразку №1, очищенні попередньо коріння залили 

підготовленою водою за температури 98 ±2 оС. та проварювали протягом 15 хв. 

Згідно з традиційною рецептурною закладкою, співвідношення маси коріння 

складало 13,5 кг, води 100 л. Після готовий настій фільтрували на фільтрі з 

діаметром витворів сит від 0,7 до 0,8 мм.  

Для виготовлення Зразку № 2, очищенні попередньо коріння 

подрібнювали на млині єксцельсіоре до розміру частинок від 1 до 3 мм. 

Екстрагування проводили киплячим метиловим спиртом в реакторі зі 

зворотним холодильником при співвідношенні коріння: екстрагент 1: 8. Процес 

попередньої екстракції здійснювали протягом часу, потім витяжку зливали, і 

процес екстракції повторювали три рази. Після процесу екстракції, проводили 

процес концентрування витяжки на вакуум-випарній станції за температурою 

від 50 до 55 оС. за тиском 8 кПа (вакуум 700 мм рт.ст). Концентрацію 

проводили до 1/10 первинного об’єму. Після концентрації провели відгін 

спирту. Масова частка спирту в готовому екстракті не допускається . 
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Для виготовлення Зразку № 3, очищенні попередньо коріння 

подрібнювали на колоїдному млині до порошкоподібного стану. До 

порошкоподібної суміші додавали цукровий сироп з масовою часткою 

розчинних сухих речовин 6 %. Сироп додавали за розрахунком, щоб масова 

частка розчинних сухих речовин у розчині, складала 12 %. Після ретельного 

перемішування суміш концентрували до вмісту масової частки розчинних 

сухих речовин у готовому екстракті 57 %. 

Після виготовлення зразків, було досліджено екстракти та настої на 

вміст вітамінного складу, для порівняння було прийнято показники вихідної 

сировини. Результати наведено в табл. 4.6. Результати досліджень свідчать, що 

екстракт який виготовлено за технологією, яка використовується в 

фармацевтичній галузі, Зразок № 2, за показниками вмісту масової частки 

вітамінів самий кращий. Вміст вітаміні за порівнянням з вихідною сировиною 

менше приблизно на 22 %. Екстракт який виготовлено за традиційною 

технологією харчової галузі, Зразок № 2, містить масову частку вітамінів менш 

ніж у вихідній сировини приблизна на 58 %. 

Таблиця 4.6 

Вітамінний склад екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) (n=3, Р≥0,95) 

Назва показника 
Вихідна 
сировина 

Зразок № 1 
58 

Зразок № 2 
22 

Зразок № 3 
35 

Масова частка β-каротин, мг % 6,1 2,56  4,8 3,7 
Масова частка вітаміну С, мг % 26,0 11,2 20,5 16,6 
Масова частка вітаміну В1, мг % 0,03 0,01 0,21 0,19 
Масова частка вітаміну В2, мг % 0,06 0,02 0,05 0,03 
Масова частка вітаміну РР, мг % 0,8 0,3 0,6 0,4 

 

Екстракт, який виготовлено за запропонованою технологію, Зразок № 3, 

при порівнянні з вихідною сировиною містить вітамінів менше приблизно на 34 %.  

При проведенні загальних досліджень не було мети отримувати продукт 

медикаментозного призначення з високим вмістом нативних речовин, в той же 

час для виготовлення такого екстракту, необхідно застосовувати складні 

неспецифічні для харчової галузі процеси та інгредієнти. В результаті 

наведеного вище, було прийнято рішення впровадити технологію виробництва 
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екстракту з корінь лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), яка 

наведено на рис 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до технологічної схеми, коріння після складського 

зберігання інспектують на стрічковому транспортері, який рухається за 

швидкістю від 0,1 до 0,15 м/с, де відбраковуються пошкодженні шкідникам та 

гнилі коріння. Після інспекції коріння миють принципом душового 

ополіскування водою, за тиском 300±50 кПа. Вимиті коріння підсушують при 

транспортування та піддають  подрібненню. Подрібнена маса поступає у 

систему – дробарку та дежермінатор де подальше подрібнюється та 

сортирується у рассевах, та обробляється у аспіраціоннних колонках, у 

ситовієчної машині, з проходом сит від 21к до 23к, В результаті застосованих 

технологічних процесів, отримується маса у вигляді борошна. Паралельно 

готується цукровий сироп, Цукор просівають через метал-уловлювачь, з 

діаметром отворів сит не більше ніж 3 мм. Просіяний цукор змішують з 

підготовленою питною водою, згідно з рецептурною закладкою, відповідно до 

встановленого показника, масової частки розчинних сухих речовин. Після 

ретельного перемішування, розчин доводять до кипіння та варять протягом 10 

Фасування 

Концентрування 

Змішування   

Подрібнення   

Підсушування   

Інспекція  

Просіювання  
цукру  

Підготовка  
води     

Змішування     

Підігрів    

Цукровий сироп    

Мийка   

Інспекція  

Корінь лікарської рослини 
Rhizoma Smilacis Glabrae  

(土茯苓) 

Рис. 4.5 Технологічна схема виробництва екстракту  
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хв. Готовий сироп фільтрують на фільтрі з діаметром отворів сит від 0,7 до 0,9 

мм. У підготовлений сироп додають попередньо підготовлені коріння у вигляді 

борошна. Компоненти змішують згідно рецептурної закладки, у розрахунку 

вмісту розчинних сухих речовин у розчини 11 %. Підготовлений розчин 

ретельно перемішують підігрівають до 90 о С та концентрують. Концентрування 

проводять у двохкорпусній станції. Корпуси підключені послідовно, У 

першому корпусі остаточний тиск 8 кПа, температура кипіння розчину 45 о С,  у 

другому корпусі проходить процес концентрації за температурою 70 о С, 

остаточний тиск 30 кПа. Концентрування проводять до показника вмісту 

масової частки розчинних сухих речовин у екстракті 57 %. Готовий  екстракт 

фасують у тару та герметично укупорюють, або використовують, як компонент 

при виробництві продуктів функціонального призначення.  

4.3.2 Уніфікована гнучка технологія виробництва 

функціональних продуктів для дітей хворих на пієлонефрит.  

Запропонована технологія, дозволяє виробляти продути з сировини рослинного 

походження, яке 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. Технологічну схему наведено на рис 4.6. 
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Параметри процесів підготовки основних компонентів описано вище. 

Підготовлені компоненти змішують послідовно у співвідношенні, згідно з 

рецептурною закладкою. Після ретельного перемішування продукт піддають 

гомогенізації. Процес гомогенізації проводять у гомогенізаторі за тиском від 

15000 до 17000 кПа (від 150 до 170 кгс/см2). Для виділення кисню, масу 

підвергають деаерації при залишковому тиску від 41 до 34 кПа (від 0,41 до 34 

кгс/см2). Після продукт підігрівають до температури 80 оС і фасують у скляні 

банки типу ІІІ-58-205, банки закупорюють металевими кришкам відповідно до 

геометричних розмірів банки. Тара та кришки, які використовуються повинні 

відповідати технічним вимогам чинних нормативних документів і мати 

позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.  

Виробництво нектарів лікувально-профілактичного призначення для 

дітей хворих на пієлонефрит, проводять аналогічно з фруктів та овочів, які 

Видалення 

насіння   

Подвійне протирання   

Підігрів   

Гомогенізація   

Концентрування 

Змішування   Варка    

Цукровий сироп    

Змішування   

Гомогенізація   

Деаерація    

Фасування   

Укупорювання   

Стерилізація   

Підігрів   

Рис. 4.5 Технологічна схема виробництва продуктів лікувально-профілактичного 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит  
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традиційно вирощують в Україні та Китаї. Для виробництва використовують 

традиційну технологію виробництва соку, з додаванням екстракту коріння 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓). Екстракт виготовлюють за 

технологією , опис, якою наведено вище. Сік і екстракт змішують, згідно з 

рецептурною закладкою. Після ретельно перемішують, гомогенізують, 

підвергають деаерації, за параметрами, які встановлені для пюре, та  

підігрівають до  80 о С. Підігрітий нектар розливають у скляні пляшки типу ІІІ -

53-205 та закупорюють металевими кришками з лакофарбовим покриттям. 

Вимоги для тари встановлені антологічні, як і для банок.  

Стерилізацію або пастеризацію продуктів, нектарів проводять за 

режимами, які розробленні та затвердженні у встановленому порядку. 

Результати розроблення та математичний аналіз режимів стерилізації та 

пастеризації наведено в підрозділі 4.3.3. 

Відповідно до запропонованої технології можливо виробляти продукти 

та нектари лікувально-профілактичного призначення для дітей хворих на 

пієлонефрит без використання первинних технологічних операцій. Можливо 

використовувати пюре овочеві та фруктові, або соки концентровані які 

виготовлені у вигляді напівфабрикату за принципом асептичного 

консервування, а також використовувати екстракт з коріння лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), який консервований відповідним чином. 

Параметри та процеси змішування, гомогенізація, деаерація, фасування, 

укупорювання та стерилізація залишаються не змінними. 

4.3.3 Математичне обчислення параметрів та розроблення 

режимів теплової стерилізації. Теплову обробку продуктів тривалого 

зберігання, називають загальним терміном - стерилізація. Цей процес проводять 

з метою знищення мікробів при будь-яких температурах. За 

загальноприйнятими правилами, стерилізація це процес, який проводять за 

температурою 100 °С і вище. Процес, який проводять за температурою 100 °С і 

нижче називається пастеризація. У світовій практиці широко застосовується 
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процес асептичного консервування неньютоновскіх рідин в потоці при високій 

температурі за короткий час в асептичних, стерильних умовах [154, 155].  

Відповідно проведених досліджень запропоновано напівфабрикати та 

асортимент продуктів тривалого зберігання: 

І Пюре фруктові, овочеві або фруктово-овочеві, або овочево-фруктові з 

додаванням екстракту коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae             

(土茯苓) для харчування дітей хворих на пієлонефрит; 

ІІ Нектари фруктові з додаванням екстракту коріння лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) для харчування дітей хворих на пієлонефрит; 

ІІІ Пюре фруктові або овочеві напівфабрикат асептичного консервування; 

ІV Екстракт коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae  (土茯苓) 

Розроблення режимів теплової стерилізації або пастеризації 

проводилося згідно з чинними методиками, та методами які затверджені у 

встановленому порядку [154, 155], принципом підбору умов нагрівання, які 

необхідні для загибелі мікроорганізмів – збудників псування продукту, та 

забезпечують виробництво продуктів тривалого зберігання, відповідно до 

вимог нормативної та технологічної документації. 

Проведення випробувань з розроблення параметрів термічного 

оброблення консервів включає наступні етапи: 

− вибір тест-мікроорганізмів і визначення термостійкості  

                                                 CZ,D
CT


                                                         (4.3); 

− розрахунок величини потрібної летальності  Z
CT

Z
CT

AабоF             (4.4); 

− підбір режиму стерилізації або пастеризації, який забезпечує 

досягнення необхідної летальності; 

− лабораторну перевірку підібраного режиму; 

− перевірку режиму у виробничих умовах 

Продукти дитячого харчування тривалого зберігання, відносяться до 

продуктів групи А, згідно нормативному документу [175]. Одночасно продукти 

тривалого зберігання, у яких показник рН від 3,7 до 4,2, належать до продуктів 
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групи В, згідно нормативному документу [175]. Для дослідження 

використовували показники термостійкості тест-мікроорганізмів – C.botulinum; 

B.polimyxa; B.macerans.  

Для визначення показників термостійкості тест-мікроорганізмів 

використовують штами тест-мікроорганізмів, термостійкість яких у 

фосфатному буферному розчині не нижче показників, наведених у таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 

Показники термостійкості тест-мікроорганізмів у фосфатному буферному розчині 
 

Тест-мікроорганізми рН Температура , °С 

Показники  
термостійкості 

CT
D   Z  °С 

C.botulinum 7,0 121,1 0,1 – 0,2 10,0 
C.sporogenes 7,0 121,1 0,6 10,0 
B.stearothermоphilus 7,0 121,1 2,0 – 5,0 12,0 
C.thermosacсharolyticum 7,0 121,1 3,0 – 4,0 12,0 
B.polуmyxa 7,0 121,1 0,2 10,0 
B.macerans 7,0 121,1 0,2 10,0 

 

Необхідну летальність режиму стерилізації 

.хв,A,F CZ
CT

CZ
CT





 розраховували за формулою: 

                                          















 









 X
S

100VC
lgDAF

CT
СZ
CT

СZ
CT

                          (4,5) 

де: 

Т – базисна температура, оС; 

Z – кількість градусів, оС, на які потрібно змінити температуру нагріву 

середовища, щоб час термічної загибелі мікроорганізмів змінився у 10 разів; 

DТ
о
С – значення показника термостійкості тест-мікроорганізму у 

продукті, що стерилізується, за базисної температури, Т оС, хв; 

V – об’єм продукту в одиниці паковання, см 3; 

С0 – початкова кількість спор (клітин) тест-мікроорганізмів в см3 

продукту, що стерилізується; 
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X – поправочний коефіцієнт для апроксимування кривої виживання 

експоненціальною прямою приймають рівним 0 при визначенні його пробіт-

методом; при вживанні значення X, яке визначають пробіт-методом, 

приймають рівним 0; 

S – допустимий мікробіологічний брак консервів приймають рівним 0,01%; 

Для визначення необхідної летальності режимів стерилізації були 

використані дані, які наведено в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 

Нормативи необхідної летальності режимів стерилізації 

Продукти рН 
Тест-

мікроорганізми 
Необхідна летальність, хв 

Овочево-
фруктові 

4,4 C.botulinum  

4,4-5,1 C.sporogenes 
)X

S

100CV
(lg)0,4pH04,1(F 011016

C121







 
5,2-6,5 B.stearothermоphilus 

)1
S

100CV
(lg)5,47pH7,1(F 012

C121



  

≤ 4,0 B.polуmyxa  

У результаті проведених математичних обчислень були обґрунтовані 

параметри режимів теплової обробки продуктів для лікувально-

профілактичного харчування дітей, хворих на пієлонефрит : 

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

-  Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

- Пюре овочево-фруктове на основі гарбуза та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 

С110

252015


  

Фасування в банки скляні типу ІІІ- 58-205; 

Температура фасування не менше ніж 80 °С; 

Показник рН не більше 4,4; 

8,011

121
C

F

42,0114

121
C

F
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- Нектар  яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae 土茯苓. 

С100

201515




; 

Фасування у пляшки скляні типу ІІІ- 53-205; 

Температура фасування не менше ніж 80 °С; 

Показник рН не більше 4,4; 

Таблиці співвідношення температури і тиску в автоклаві при 

стерилізації консервів наведено в Додатку Б. 

Для розроблення режимів стерилізації в потоці пюре напівфабрикатів 

овочевих та фруктових, використовували наступні параметри: 

- величина потрібної летальності: 

- для пюре гарбузового, показник рН не лімітований  

 умовні хвилини / C.botulinum / 

- для пюре яблучного, показник рН не більше ніж або дорівнює 4,0   

 умовні хвилини / B.polуmyxa /  

- вид тари – мішки багатошарові асептичні, місткість 200 дм3; 

- вид стерилізаційного обладнання: для асептичного консервування 

“Manzini”; 

- теплообмінник типу “Tubo in Tubo”; 

- витримував (діаметр труби 51 мм, об’єм витримувала 240 л) 

Обчислення режимів стерилізації проводимо за формулами, які наведено 

вище.  

Режим стерилізації пюре гарбузового у потоці перед фасуванням: 

- нагрів у теплообміннику до температури стерилізації (138 ±2) оС; 



142 

- витримка у витримувачі при температурі (138±2) оС – 190 с; 

- охолодження у теплообміннику до температури 35оС; 

Температура фасування продукту не вище 35 оС. 

Продуктивність установки – 2,2  м3/г – 2,5 м3/г. 

Показник рН пюре не лімітований . 

Режим стерилізації пюре яблучного у потоці перед фасуванням: 

- нагрів в теплообміннику до температури стерилізації (110 ±2) оС; 

- витримка у витримувачі при температурі (110±2) оС – 60 с; 

- охолодження в теплообміннику  до температури 35оС; 

Температура фасування продукту не вище 35 оС. 

Продуктивність установки – 2,2  м3/г – 2,5 м3/г. 

Показник рН не більше 4,2. 

Екстракт з корінь лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

виробляється з вмістом масової частки розчинних сухих речовин 57 %. Відповідно 

чинних нормативних документів [154], екстракти контролюють на відповідність 

показникам безпечності, як продукти, які відносять до групи Г. Такі продукти 

дозволено консервувати за принципом «гарячого фасування ». В той же час після 

проведення експериментальних досліджень, враховуючи вимоги параметрів 

асептичного  консервування, нами запропоновано  

Режим перед фасуванням єкстракту  з корінь лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓) 

- охолодження в теплообміннику до температури 35оС; 

Температура фасування екстракту не вище 35 оС. 

Тара для фасування -  мішки багатошарові асептичні, місткість 200 дм3; 

Масова  частка  розчинних сухих речовин не менше ніж 57 %. 

Розроблені режими перевірені у лабораторних і промислових умовах та 

затверджені у встановленому порядку, відповідно до процедури. Режими 

наведені у додатку Б.  

4.3.4 Оптимальні співвідношення компонентів продуктів 

функціонального призначення для дітей хворих на пієлонефрит.  
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Одним з основних нормативних документів для виробництва продуктів 

функціонального призначення для дітей є рецептурна закладка. Перевірений 

експериментальним шляхом кількісний та якісний склад інгредієнтів, норми 

витрат сировини при виробництві включено до рецептурної закладки на 

кожний вид продукту харчування. У рецептурній закладці наведено інгредієнти, 

що е основою продукту харчування та добавки, що визначають функціональну 

належність продукту. Кількісне співвідношення складових компонентів 

рецептурної закладки визначають харчову цінність, органолептичні властивості 

і вихід готового продукту. 

У результаті проведених досліджень у лабораторних та промислових 

умовах, а також після проведення чисельних дегустаційних комісії було 

розроблено рецептурні закладки на продукти лікувально-профілактичного 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит. На підставі поєднання 

природних властивостей гарбузу, яблук, екстракту з корінь лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae ( 土 茯 苓 ) та іншої рослинної сировини, що 

використовується, принципом модулювання та підбору компонентів, 

розроблені рецептурні закладки, табл. 4,9 на асортимент продуктів: 

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

-  Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

- Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓; 

- Нектар яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae 土茯苓. 
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Таблиця 4.9 

Співвідношення компонентів сировини у продуктах  
Асортимент найменування компонентів Співвідношення компонентів ,% 

Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 
Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза 

Пюре з яблук 30 
Пюре з банану 25 
Пюре з гарбуза 25 
Цукор  8,0 
Екстракт  12 

Пюре фруктове на основі яблука та банану 
Пюре з яблук 50 
Пюре з банану 30 
Цукор 8 
Екстракт 12 

Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука 
Пюре з гарбуза 45 
Пюре з яблук 35 
Цукор 8 
Екстракт 12 

Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 
Нектар  яблучний 
Нектар  яблучний  88 
Екстракт 12 

КінецьТабл.4.9 

Асортимент найменування компонентів Співвідношення компонентів ,% 
Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae 土茯苓 

Нектар  банановий 
Нектар  банановий 88 
Екстракт 12 
Нектар  яблучно-банановий 
Нектар  яблучний  40 
Нектар  банановий 48 
Екстракт 12 

 

Остаточні показники співвідношення компонентів у готовому продукті 

увійдуть у вигляді нормативних показників на продукти харчування. 

Відповідно до чинних нормативних документів [91, 164, 178], паралельно буде 

розроблено та затверджено у встановленому порядку вимога до маркування та 

етикетки на продукт.  

За результатами отриманих даних було виготовлено асортимент 

продуктів та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит. Партії 

продукції було відправлено на складське зберігання, для проведення 
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послідуючих досліджень якості та безпечності готової продукції. Результати 

остаточних досліджень будуть викладені у розділі 5 та увійдуть у регламент 

дорожньої карти впровадження технологій виробництва продуктів лікувально-

профілактичного призначення для харчування дітей хворих на пієлонефрит та у 

період ремісії.   

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

1. 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.  

2. Запропонована удосконалена технологія виробництва пюре з овочево-

фруктової сировини максимально скорочує термічне оброблення сировини. 

Виготовлене пюре має відмінні показники якості. Вміст нативних речовин 

наближено до показників, що містяться у вихідній сировині. Консистенцією 

пюре ніжна, однорідна. Колір однорідний за всією масою, властивий 

натуральному кольору сировини після термічного оброблення. 

3. При спектральній та параметричній 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 каротіноідних пігментів. Також  відмічено 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-блакитний і 

оранжево-червоній частині спектра, та хлорофілу ( b ), 647 нм, Такі результати, 

свідчать, що при використанні удосконаленої технології виробництва пюре з 
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гарбуза максимально зберігаються хлорофільні пігменти, які присутні у 

сировині. Паралельно наведенні данні, про наявність впливу хлорофільного 

компоненту пігментного комплексу, свідчать про позитивний результат 

застосування короткочасних параметрів оброблення сировини.  

4. Запропоновано асортимент та гнучку технологію виробництва 

продуктів та нектарів для лікувально-профілактичного харчування дітей хворих 

на пієлонефрит. 

5. При створенні нових видів продуктів враховано - функціональний 

вплив лікувально-профілактичного харчування на одужання дитини в період 

захворювання нирок та в період ремісії, задоволення фізіологічної потреби 

дитячого організму в харчових речовинах і енергії; місцеве і загальний вплив 

харчування на організм дитини.  

6. Запропонована гнучка технологія, дозволяє виробляти продути з 

сировини рослинного походження, яке 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. 

7. Розроблені режими стерилізації та пастеризації гарантують безпечність 

та якісь, а розробленні показники співвідношення компонентів сировини у 

продуктах, гарантують смак, якість та функціональність продуктів та нектарів.  
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Відповідно до чинного законодавства України, а також чинних 

документів про співпрацею між підписаних між Урядами Китаю та Україною, 

дозволено міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної якості та 

безпечності дитячого харчування, яке здійснюється шляхом - участі у роботі 

міжнародних організацій, укладання міжнародних договорів з розробки нових 

видів дитячого харчування та перспективних технологій його виробництва, 

гармонізації вимог щодо якості та безпечності дитячого харчування з 

відповідними міжнародними вимогами, обміну інформацією про заходи, що 

застосовуються для забезпечення якості та безпечності дитячого харчування, у 

тому числі з питань упровадження на підприємствах системи аналізу ризиків та 

контролю (регулювання) у критичних точках (ХАССП) [164]. 

Пюреподібні продути та нектари на основі сировини рослинного 

походження з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土 茯 苓  тривалого зберігання для лікувально-профілактичного 

харчування дітей хворих на пієлонефрит, відповідно до чинного законодавства 

[999], відносяться до нових продуктів харчування. А саме: 

- продукти розроблені вперше;  

- продукти виготовлені з використанням харчових компонентів, що 

раніше в аналогічному харчовому продукті не використовувалися;  

- продукти вироблені за новою технологією, що змінює їх фізико-хімічні, 

органолептичні показники, та  харчову цінність; 

- на асортимент функціональних продуктів не встановлено показники 

якості та безпеки.  

Для визначення показників якості та безпечності, та встановлення 

єдиних вимог до продуктів функціонального призначення, було виготовлено  

опитні партії асортименту продуктів та відправлено на складське зберігання, 

для послідуючого проведення досліджень.  
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5.1. Динаміка змінення показників якості та безпечності 

функціональних продуктів в період зберігання   

Дослідження асортименту продуктів лікувально-профілактичного 

харчування для дітей хворих на пієлонефрит проводили за наступними 

критеріями: 

- визначення хімічного складу продуктів в період зберігання протягом 3, 

6 та 12 місяців; 

- визначення показників безпечності, протягом аналогічного періоду 

зберігання;  

- визначення показників якості.  

Відбирання та готування проб проводили відповідно до чинних 

нормативних документів, за методами та методиками, які стандартизовані, 

чинні [96, 98], та наведені у розділі 2.  

5.1.1 Продукти лікувально -профілактичного призначення для 

харчування дітей хворих на пієлонефрит.  Для дослідження було 

виготовлено 30 банок кожного виду продуктів за асортиментом: 

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 

-  Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 

- Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓). 

Змінення показників якості, коливання вмісту вітамінів в процесі 

зберігання у продуктах наведено в табл. 5.1; 5.2. 

Таблиця 5.1 

Показники якості функціональних продуктів в період зберігання  

Асортимент 

Строк 
зберіг

ання 

рН Масова частка, % 
сухих 

речовин 
титрованих кислот, 

у розрахунку  
на кислоту % 

загальн

ого  
цукру 

білку 

лимонну яблучну 
Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
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Пюре фруктово-овочеве на 

основі яблука, банану та 

гарбуза 

3 4,4 16,0 0,53 0,51 9,4 3,4 
6 4,4 16,0 0,53 0,51 9,4 3,4 

КінецьТабл.5.1 

Асортимент 

Строк 
зберіг

ання 

рН Масова частка, % 
сухих 

речовин 
титрованих кислот, 

у розрахунку  
на кислоту % 

загальн

ого  
цукру 

білку 

лимонну яблучну 
Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

Пюре фруктово-овочеве на 

основі яблука, банану та 

гарбуза  
12 4,4 16,0 0,52 0,50 9,4 3,4 

Пюре фруктове на основі 

яблука та банану 

3 4,4 16,0 0,53 0,51 9,4 3,4 
6 4,4 16,0 0,52 0,50 9,4 3,4 
12 4,4 16,0 0,52 0,50 9,4 3,4 

Пюре овочево-фруктове на 

основі гарбузу та яблука 

3 4,4 16,0 0,53 0,51 9,4 3,4 
6 4,4 15,9 0,52 0,50 9,3 3,4 
12 4,4 15,9 0,52 0,50 9,3 3,4 

 

В період зберігання продуктів, не відмічається суттєвих змін фізико-

хімічних показників, що підтверджує правильність застосування технологічних 

параметрів та процесів, що впливає на якість готової продукції. Паралельно 

було проведено досліди з визначення зміни вмісту вітамінів та поліфенолів у 

продуктах, табл. 5.2; в період зберігання за аналогічний період.  

Таблиця 5.2 

Коливання вмісту вітамінів та поліфенолів у функціональних продуктах  
 

Асортимент 
Термін 

зберігання 
Масова частка, мг/100 г 

вітаміни  β-
каротину 

поліфенольні  
речовини С В1 В2 

Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
Пюре фруктово-овочеве на 

основі яблука, банану та 

гарбуза 

3 11,4 0,17 0,028 3,2 122 
6 11,4 0,17 0,028 3,1 87 

12 11,3 0,17 0,026 3,1 80 

Пюре фруктове на основі  
яблука та банану 

3 11,4 0,17 0,028 2,9 98 
6 11,4 0,16 0,027 2,8 97 

12 11,4 0,16 0,026 2,8 97 

Пюре овочево-фруктове на 

основі гарбузу та яблука 

3 11,4 0,17 0,028 3,1 122 
6 11,3 0,17 0,028 3,0 87 

12 11,3 0,16 0,027 3,0 81 
 

Результати досліджень свідчать про незначні коливання вмісту вітамінів 

та поліфенолів у функціональних продуктах у період зберігання, що також 
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підтверджує ефективність застосування технологічних процесів та параметрів, 

які були застосовані при виробництві функціональних продуктів.  

Одночасно було проведені дослідження мікробіологічної стабільності 

продуктів функціонального призначення та відповідність їх вимогам 

промислової стерильності. При загальному огляді укупорених банок з 

продуктом, деформованих банок та кришок, перекіс кришок на банках, 

виступаюче гумове кільце, тріщини або скол скла, неповна посадка кришок 

відносно горла банок, бомбажу, хлопуші кришки, плям пліснявіння, утворення 

пристінного кільця на межі продукту з тарою, випадіння осаду на дні тари, 

помутніння, та інших видимих ознак розвитку мікроорганізмів не виявлено. 

Результаты оценки промышленной стерильности функциональных изделий 

приведены в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Промислова стерильність функціональних продуктів 
 

Мікроорганізми, 
які виявляли у продукті 

Норма Результат 
дослідження 

Спороутворююч і мезофільні 

аеробні та факультативно - 
анаеробні мікроорганізми групи 

B.subtilis 

Не більше 11 клітин у 1 г (куб.см) 

продукту 
0,1.  
відповідає 

Спороутворюючі мезофільні 

аеробні і факультативно-анаеробні 

мікроорганізми групи B.cereus та 

(або) B.polymyxa  

Не допускається  Не виявлено  

Мезофільні клостридії Не допускається  Не виявлено  
Неспороутворюючі 

мікроорганізми та (або) плісневі 

гриби, та (або) дріжджі 

Не допускається  Не виявлено  

Спороутворюючі термофільні 

анаеробні, аеробні і 

факультативно анаеробні 

мікроорганізми 

Не допускається  Не виявлено  

 

Результати досліджень свідчать, що продукти функціонального 

призначення мікробіологічно стабільні, а саме мікробіологічні показники 

безпечності продуктів відповідають вимогам, які встановлені. Одночасно, 

відсутність у функціональних продуктах мікроорганізмів, які здатні 
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розвиватися в умовах зберігання, а також мікроорганізмів і мікробних токсинів, 

небезпечних для здоров'я людини, свідчить про промислову стерильність. 

Асортимент функціональних продуктів було представлено на розгляд 

дегустаційної комісії для визначення органолептичних показників. Було 

встановлено, що продукти за зовнішнім виглядом та консистенцією виглядають, 

як  однорідна непрозора маса з рівномірно розподіленою гомогенізованою 

м’якоттю. Практично у всіх продуктах відмічається незначне відшарування 

рідини. В асортименті «Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та 

гарбуза з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae               

(土茯苓)» та «Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓)», відмічається 

наявність поодиноких вкраплень темного кольору. Всі продукти мають кисло-

солодкий смак. У асортименті де присутній гарбуз, читко відчувається запах 

гарбуза, після термічного оброблення. Наявність у продуктах екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ), надає продуктам 

приємний аромат. Всі продукти мають однорідний колір за всією масою. В 

асортименті де присутній гарбуз колір від помаранчевого до жовтого, в 

асортименті де присутні яблука та банан, колір кремового відтінку. У всіх 

продуктах відмічається незначне потемніння поверхневого шару.  

5.1.2 Нектари лікувально -профілактичного призначення для 

харчування дітей хворих на пієлонефрит.  Для дослідження було 

виготовлено 30 банок кожного виду продуктів за асортиментом: 

- Нектар яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae 土茯苓; 

- Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae 土茯苓. 
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Нектари функціонально призначення досліджували аналогічними 

способами, як і продукти функціонального призначення. Визначали фізико-

хімічні та мікробіологічні показники, а також органолептичну характеристику 

нектарів функціонального призначення для дітей хворих на пієлонефрит.    

Змінення показників якості, коливання вмісту вітамінів в процесі 

зберігання у нектарах наведено в табл. 5.4. 

Таблиця 5.4 

Показники якості нектарів функціонального призначення в період зберігання  
 

Асортимент 

Строк 
зберіг

ання 

рН Масова частка, % 
сухих 

речовин 
титрованих кислот, 

у розрахунку  
на кислоту % 

загальн

ого  
цукру 

білку 

лимонну яблучну 
Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

Нектар яблучний 
3 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 
6 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 
12 4,0 14,3 0,60 0,57 12,0 3,4 

Нектар банановий 
3 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 
6 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 
12 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 

Нектар яблучно-банановий 
3 4,0 14,3 0,61 0,58 12,1 3,4 
6 4,0 14,3 0,61 0,58 12,0 3,4 
12 4,0 14,3 0,61 0,58 12,0 3,4 

 

Паралельно було проведено досліди з визначення зміни вмісту вітамінів 

та поліфенолів у нектарах, табл. 5.5; в період зберігання за аналогічний період.  

 

Таблиця 5.5 

Коливання вмісту вітамінів та поліфенолів у нектарах функціонального призначення   
 

Асортимент 
Термін 

зберігання 
Масова частка, мг/100 г 

вітаміни  поліфенольні  
речовини С В1 В2 

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

Нектар яблучний 
3 11,4 0,14 0,024 125 
6 11,0 0,10 0,024 119 

12 10,9 0,10 0,022 101 

Нектар банановий 
3 8,9 0,11 0,020 101 
6 8,4 0,10 0,018 97 

12 8,1 0,10 0,014 97 
Нектар яблучно-банановий 3 9,4 0,14 0,024 123 
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6 8,7 0,11 0,024 115 
12 8,3 0,10 0,023 100 

 

Результати досліджень свідчать про незначні коливання вмісту вітамінів 

та поліфенолів у нектарах функціонального призначення  в період зберігання, 

що також підтверджує ефективність застосування технологічних процесів та 

параметрів, які були застосовані при виробництві.  

Паралельно було проведені дослідження мікробіологічної стабільності 

нектарів функціонального призначення  та відповідність їх вимогам 

промислової стерильності. При загальному огляді укупорених пляшок з 

нектром, деформованих пляшок та кришок, перекіс кришок на пляшках, 

виступаюче гумове кільце, тріщини або скол скла, неповна посадка кришок 

відносно горла пляшок, бомбажу, хлопуші кришки, плям пліснявіння, 

утворення пристінного кільця на межі нектару з тарою, випадіння осаду на дні 

тари, помутніння, та інших видимих ознак розвитку мікроорганізмів не 

виявлено. 

У нектарів функціонального призначення, показник рН складає 4,0, 

відповідно до чинних нормативів, такі продукти відносять до категорії В. 

Відповідно контроль проводять на наявність наступних мікроорганізмів, які 

наведено  у табл. 5.6.  

Таблиця 5.6 

Промислова стерильність нектарів функціонального призначення   
 

Мікроорганізми, 
які виявляли у продукті 

Норма Результат 
дослідження 

Газоутворюючі спороутворюючі 

мезофільні аеробні та 

факультативно-анаеробні 

мікроорганізми групи B.polymyxa 

Не допускається  Не виявлено  

Негазоутворюючі 

спороутворюючі мезофільні 

аеробні і факультативно-
анаеробні мікроорганізми 

Відповідають вимогам промислової 

стерильності. У випадку визначення 

кількості цих мікроорганізмів, вона 

не повинна перевищувати 90 КУО у 
1 г (см3) продукту 

Не виявлено 

Мезофільні клостридії Не допускається  Не виявлено  
Неспороутворюючі 

мікроорганізми та (або) плісневі 

Не допускається  Не виявлено  
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гриби, та (або) дріжджі 
 

Результати досліджень свідчать, що нектари функціонального 

призначення мікробіологічно стабільні, а саме мікробіологічні показники 

безпечності відповідають вимогам, які встановлені. Одночасно, відсутність у 

нектарах функціонального призначення мікроорганізмів, які здатні розвиватися 

в умовах зберігання, а також мікроорганізмів і мікробних токсинів, 

небезпечних для здоров'я людини, свідчить про промислову стерильність. 

Органолептичні показники нектарів функціонального призначення 

визначали шляхом дегустації на дегустаційній комісії. Встановлено, що нектари 

за зовнішнім видом та консистенцією мають однорідну непрозору рідку масу з 

рівномірно розподіленою гомогенізованою м’якоттю. Смак та запах добре  

виражені для фруктів, або суміші з яких вони виготовлені, після термічного 

обробляння. У всіх нектарів відмічається приємний аромат екстракту лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae  (土茯苓)». Колір насичений від жовтого до 

золотистого, приємний фруктам після термічного оброблення. Потемніння в 

період зберігання не відмічено.   

 

5.2. Основні вимоги, щодо якості та безпечності продуктів і нектарів 

для харчування дітей хворих на пієлонефрит 

Нормативно-правовим документами, читко встановлено терміни щодо 

визначення понять про якість та безпечність продуктів харчування: 

- якість харчового продукту - ступінь досконалості властивостей та 

характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) 

та побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт; 

- безпечність харчового продукту - стан харчового продукту, що є 

результатом діяльності з виробництва та обігу, яка здійснюється з дотриманням 

вимог, встановлених санітарними заходами та/або технічними регламентами, та 

забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю 

людини (споживача), якщо він спожитий за призначенням; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
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- безпечний харчовий продукт - харчовий продукт, який не створює 

шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи опосередковано за 

умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та 

споживання (використання) за призначенням [164]. 

В результаті проведених досліджень встановлені вимоги щодо якості та 

безпечності продуктів та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит. 

Вимоги щодо органолептичних показників наведено у табл. 5.7.  

Таблиця 5.7 

Органолептичні вимоги до продуктів та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит 
 

Назва показника 
Характеристика 

Продукт Нектар 

Зовнішній вигляд 

та консистенція 

Однорідна протерта пюреподібна, 

гомогенізована маса.  
Однорідна рідина з рівномірно 

розподіленою гомогенізованою 

м’якоттю.  
Можливо наявність поодиноких вкраплень темного кольору та незначне 

відшарування рідини. 

Смак та запах 

Смак кисло-солодкий. 
Смак натуральний, добре виражений, властивий використаним 

вихідним видам сировини після термічного оброблення. Аромат 

приємний, явно виражений  екстракту лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae  (土茯苓)». 
Сторонній присмак та запах не допускається 

Колір 

Однорідний за всією масою, властивий натуральному кольору 

пюре або нектару з відповідного виду вихідної сировини після 

термічного оброблення. 
Можливе темніші відтінки в світлих пюре і  незначне знебарвлення  

 

Вимоги щодо фізико-хімічних показників наведено у табл. 5.8.  

Таблиця 5.8 

Фізико-хімічні і вимоги до продуктів та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит 

Асортимент рН 

Масова частка, % Мінімальн

а частка 

соку або 

пюре, не 

менше, 

ніж,% 

сухих 

речови

н, не 

менше, 

ніж, 

титрованих кислот, 

у розрахунку  
на кислоту, не 

менш ніж    

етилового 

спирту 

лимонну яблучну 
Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

Пюре фруктово-овочеве на 

основі яблука, банану  
та гарбуза  

4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується  

Пюре фруктове на основі  
яблука та банану 

4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052809.html
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Масова частка вітамінів у продуктах та нектарах (С, В1, В2, РР) повинна 

складати не менше ніж  (мг/100 г): С – 10,0; В1 - 0,1; В2 - 0,2; Поліфенольних 

речовини - 100. Масова частка β-каротину у Пюре фруктово-овочеве на основі 

яблука, банану та гарбуза з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae (土茯苓 ) та Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та 

яблука з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae               

(土茯苓). повинна складати не менше ніж 2,5 мг/100 г продукту,  

Мінеральні домішки, сторонні домішки та домішки рослинного 

походження наявність заборонено. 

Вміст токсичних елементів, нітратів, мікотоксину патуліну, в продуктах 

та нектарах не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені чинними 

нормативними документами, а вміст радіонуклідів не повинен перевищувати 

допустимі рівні встановлені чинними нормативними документами [161, 162], 

які наведені у табл. 5.9. 

Таблиця 5.9 

Показники безпечності продуктів та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит 
 

Назва показника 
Одиниця  

вимірювання 
Допустимий рівень,  

не більше, ніж 

Токсичні елементи:   
свинець мг/кг 0,30 
кадмій мг/кг 0,02 
миш’як мг/кг 0,20 
ртуть мг/кг 0,01 
мідь мг/кг 5,00 
цинк мг/кг 10,00 

Мікотоксин патулін мг/кг Заборонено (<0,02) 
Нітрати мг/кг 50,00 
Радіонукліди: 

цезій-137   Бк/кг 40 
стронцій-90  Бк/кг 5 

Пюре овочево-фруктове на 

основі гарбузу та яблука 
4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується 

Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
Нектар яблучний 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено  50 
Нектар банановий 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено 25 
Нектар яблучно-банановий 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено 50 
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За мікробіологічними показниками продукти та нектари повинні 

відповідати вимогам промислової стерильності [175], а саме, якщо не 

лімітована кислотність (рН), таки продукти або нектари відносять до групи А.  

Енергетична (калорійність) та поживна (харчова) цінність 100 г нектарів 

та пюре функціонального призначення для харчування дітей хворих на 

пієлонефрит, наведено у табл. 5.10. 

Таблиця 5.10 

Енергетична (калорійність) та поживна (харчова) цінність 100 г 
пюре та нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит 

 
 
Асортимент  

Білки, 

г 
Вуглеводи, 

г 
Вітаміни, мг Калорій- 

ність 
β-каротин В1 В2 С Ккал кДж 

Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
Пюре фруктово-
овочеве на основі 

яблука, банану  
та гарбуза 

3,4 16,0 2,5 0,1 0,2 10,0 78 325 

Пюре фруктове на 

основі яблука та 

банану 
3,4 16,0 - 0,1 0,2 10,0 78 325 

Пюре овочево-
фруктове на 

основі гарбузу та 

яблука 

3,4 16,0 2,5 0,1 0,2 10,0 78 325 

Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
Нектар яблучний 3,4 14,0 - 0,1 0,2 10,0 70 292 
Нектар банановий 3,4 14,0 - 0,1 0,2 10,0 70 292 
Нектар яблучно-
банановий 

3,4 14,0 - 0,1 0,2 10,0 70 292 

 

Відповідно чинного законодавства [91, 164, 178], необхідно 

затверджувати обов’язковий напис на етикетці для продуктів дитячого 

лікувально-профілактичного призначення. Обов’язково на етикетці поруч із 

назвою продукту зазначається вік дитини, з якого дозволяється споживання 

цього продукту. 

В інформації про склад дитячого харчування наводиться вичерпний 

перелік усіх інгредієнтів у порядку переваги їх масової частки у складі 
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продукту, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що 

використовуються у його виробництві, за винятком доданих вітамінів і 

мінеральних речовин, які мають бути виділені в окремі групи з відповідними 

назвами та можуть бути наведені без урахування черговості залежно від вмісту.  

На етикетку наноситься інформація про калорійність у кілокалоріях або 

кілоджоулях та поживну цінність з наведенням кількісного вмісту білків, жирів, 

вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у встановлених одиницях виміру з 

розрахунку на 100 грамів або 100 мілілітрів готового до вживання продукту. 

Кінцева дата споживання продукту дитячого харчування повинна 

містити день, місяць та рік у незакодованому цифровому значенні. Для 

продуктів, термін придатності яких перевищує три місяці, достатньо зазначити 

місяць і рік, до якого можна спожити продукт. 

На етикетці зазначаються умови зберігання, необхідні для забезпечення 

його безпечності та якості, у тому числі після відкриття упаковки (тари). 

На етикетці продукту функціонального призначення для харчування 

дітей зазначаються особливі дієтичні потреби, функціональні стани та/або 

захворювання, за наявності яких рекомендовано вживати такі продукти. 

Паралельно на етикетці наносять: 

- напис «Схвалено Міністерством охорони здоров’я для спеціального 

дієтичного використання в харчуванні дітей з захворюванням на піелонефрит»; 

- назву та повну адресу і телефону підприємства-виробника, адресу 

потужностей (об’єкта) виробництва; 

- стан продукту (гомогенізований або протертий, або рідкий); 

- номінальну масу нетто продукту, г (або об’єму дм3)  та допустимого 

відхилення, %; 

- призначеність: «Для дитячого харчування»; 

– номер партії (номером партії вважати дату виробництва); 

– штриховий код; 

– напис «У разі відсутності хлопка під час відкривання банки, продукт 

споживати не можна». 



159 

Результати наведених досліджень, увійдуть як нормативні показники та 

вимоги при розробленні нормативної та технологічної документації на 

виробництво продуктів лікувально-профілактичного харчування дітей хворих 

на пієлонефрит. Нормативні документи наведено у Додатку А 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

1. В результаті проведених досліджень динаміки змінення показників 

якості та безпечності функціональних продуктів в період зберігання, значних 

коливань не встановлено. Що підтверджує  правильність застосування 

технологічних параметрів та процесів. 

2. Досліджено, що 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. 

3. Встановлено мікробіологічні показники та критерії безпечності 

продуктів та нектарів функціонального призначення для харчування дітей 

хворих на пієлонефрит. 

4. В результаті проведення сенсорного аналізу встановлені 

органолептичні показники та встановлено енергетичну та поживна цінність 100 

г продуктів та  нектарів для харчування дітей хворих на пієлонефрит. 

5. Виготовлено опитну партію асортименту продуктів та нектарів для 

харчування дітей хворих на пієлонефрит, отримано акт впровадження. 
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ВИСНОВКИ  

На основі результатів фундаментальних та прикладних досліджень 

запропоновано асортимент та гнучку технологію виробництва продуктів 

функціонального призначення для лікувально-профілактичного харчування 

дітей хворих на пієлонефрит.  

1. 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. 

2. Запропоновані єдині технічні та технологічні вимоги до сировини 

рослинного походження та лікарських рослин, які вирощуються в Україні та 

Китаї. Універсальність показників дозволить створити уніфіковані нормативні 

документи на виробництво продуктів для дітей, а також їх експорт та імпорт. 

3. Встановлено середня енергетична цінність, калорійність гарбузу 

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

вирощується 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 будуть враховані при розробленні рецептурних закладок на 

виробництво продуктів для дітей функціонального призначення. 

4. Доведено, що коріння лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae  

(土茯苓) містять широкій спектр нативних речовин та показників харчової і 

енергетичної цінності та вітамінів, що дає можливість стверджувати про 

використання їх як функціонального інгредієнту та у вигляді смакової добавки, 

яка формує консистенцію та стабілізацію продукту. 

5. Запропонована технологія виробництва пюре з овочево-фруктової 

сировини, яка максимально скорочує термічне оброблення сировини. 

Виготовлене пюре має відмінні показники якості. Вміст нативних речовин 

наближено до показників, що містяться у вихідній сировині. Консистенція пюре 
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ніжна, однорідна. Колір однорідний за всією масою, властивий натуральному 

кольору сировини після термічного оброблення. 

6. При спектральній та параметричній 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 каротіноідних пігментів. Також відмічено 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. Такі результати, свідчать, що при використанні 

удосконаленої технології виробництва пюре з гарбуза максимально 

зберігаються хлорофільні пігменти, які присутні у сировині.  

7. 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. 

8. Встановлено мікробіологічні показники та критерії безпечності 

продуктів та нектарів функціонального призначення для харчування дітей 

хворих на пієлонефрит. Паралельно встановлені органолептичні показники та 

енергетичну і поживну цінність 100 г продуктів та  нектарів для харчування дітей 

хворих на пієлонефрит. 

9. Методами доказової медицини на щурах, доведено ефективність 

застосування асортименту продуктів та напої на основі рослинної сировини з 

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

при захворюванні нирок на пієлонефрит. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані у 

наукових статтях, та оприлюднені на наукових конференціях [166 - 174] 
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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Ці технічні умови поширюються на продукти функціонального 

призначення для лікувально-профілактичного харчування дітей хворих на 

пієлонефрит.  

Продукти призначено для реалізації через торговельну мережу  

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.1.3−4.1.5, 4.2, безпеки 

її виробництва, охорони довкілля – розділах 5, 6. 

Умовне позначення при замовленні, ідентифікації та в іншій 

документації повинні містити назву продукції та позначення ТУ Приклад 

позначення продукції при замовленні та ідентифікації: 

Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae                                               

ТУ У 10.8-36285763-001:2021, для функціонального харчування дітей хворих на 

пієлонефрит 

Технічні умови придатні для цілей сертифікації. 

Технічні умови треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на 

п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не 

виникає потреби перевіряти їх раніше, у разі прийняття нормативно-правових 

актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших 

нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що 

встановлені в цих ТУ. 

Ці технічні умови не можуть бути повністю або частково відтворені, 

тиражовані та розповсюджені на будь-яких носіях інформації без офіційного 

дозволу – власника майнової частини технічних умов і мають юридичну силу за 

наявності оригінальної печатки. 

 

2 Нормативні посилання 

У цих технічних умовах використані посилання на:  

Закон України “Про дитяче харчування” із змінами, внесеними згідно із 

Законами № 2746-VI від 02.12.2010, № 5460-VI від 16.10.2012 
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Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»                      

№ 771/97-ВР від 23.12.1997 р. зі змінами та доповненнями 

Закон України “ Про інформацію для споживачів щодо харчових 

продуктів, № 2639-VIII від 06.12.2018 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів» 

Закон України «Про відходи» 

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 

або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» 

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» 

Закон України «Про охорону праці» 

Постанова КМУ від 25.03.1999 р. № 465 Про затвердження «Правил 

охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» 

Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та 

об'ємом у готову упаковку 

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг 

ДСТУ 3147–95 Коди та кодування. Штрихових кодування. 

Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та Розташування 

штіхкодових позначок EAN на тарі та пакованнi товарної продукції. 

Загальні вимоги  

ДСТУ 3190-95 Гарбузи продовольчі свіжі. Технічні умови 

ДСТУ 3235–95 Устатковання овочефруктопереробної промисловості.               

Вимоги безпеки 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій  

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. 

Загальні технічні та організаційні вимоги 

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. 

Загальні правила 
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ДСТУ 4837:2007 Фрукти та ягоди швидкозаморожені. Технічні умови 

ДСТУ 4898:2007 Консерви. Фрукти протерті або подрібнені. Технічні 

умови 

ДСТУ 4901:2007 Напівфабрикати овочеві пюреподібні 

швидкозаморожені. Технічні умови 

ДСТУ 4941:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви 

м'ясні та м'ясорослинні. Методи визначення вмісту жиру 

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, 

індикаторів і поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному 

аналізуванні 

ДСТУ 6029:2008 Напівфабрикати фруктові та ягідні (подрібнені та 

пюреподібні) швидкозаморожені. Технічні умови 

ДСТУ 6042:2008 Продукти харчові. Методи виявляння ботулінічних 

токсинів і Clostridium botulinum 

ДСТУ 7019:2009 Полуфабрикаты из овощных культур для 

промышленной переработки. Технические условия 

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Консерви 

м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів 

ДСТУ 7075:2009 Яблука свіжі для промислового переробляння. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та 

номенклатура видів захисту 

ДСТУ 7275:2012 Пакети з полімерних та комбінованих матеріалів. 

Загальні технічні умови 

ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості 

ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. 

Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів 

ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умови 

ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи 

визначання сухих речовин або вологи 
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ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для 

мікробіологічних аналізів 

ДСТУ 7999:2015 Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих 

бактерій 

ДСТУ 8040:2015 Продукти харчові. Метод виявлення та визначання 

Bacillus cereus 

ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для 

мікробіологічних аналізів 

ДСТУ 8446:2015 Продукти харчові. Методи визначення кількості 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і 

плісеневих грибів 

ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і 

готування їх до випробування 

ДСТУ 8449:2015 Продукти харчові консервовані. Методи визначення 

органолептичних показників, маси нетто чи об'єму та масової частки складових 

частин 

ДСТУ 8535:2015 Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів 

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги  

ДСТУ ГОСТ 5717.2:2006 Банки скляні для консервів. Основні параметри 

та розміри 

ДСТУ ГОСТ 9142:2019 Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні 

умови  

ДСТУ EN 482:2016 Повітря робочої зони. Загальні вимоги до 

характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовин  

ДСТУ prEN 1672-1–2001 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги 

щодо безпеки і гігієни. Основні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки 

ДСТУ EN 1672-2:2014 Устатковання для харчової промисловості. 

Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни 
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ДСТУ ISO 762:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту 

мінеральних домішок 

ДСТУ ISO 780–2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження 

з товарами 

ДСТУ ISO 7937:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для 

тварин. Горизонтальний метод визначення кількості Clostridium Perfringens. 

Техніка підрахування колоній 

ДСТУ OIML R 79:2017 Вимоги до марковання фасованих товарів 

ДСТУ OIML R 87:2017 Кількість фасованого товару в упаковках 

ГОСТ 10444.2–94 Продукты пищевые. Методы выявления и 

определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи 

виявлення та визначання кількості Staphylococcus aureus) 

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів) 

ГОСТ 30178–96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод  определения  токсичных  элементов  (Сировина та продукти харчові. 

Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів) 

ГОСТ 30425–97 Консервы. Метод определения промышленной 

стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності) 

ДГН 6.6.1.1-130–2006 Державні нормативи. Допустимі рівні вмісту 

радіонуклідів 137Cs i 90Sr у продуктах харчування та питній воді 

Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів 

окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах» 

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного і 

побутового призначення 

ДБН В.2.5-28–2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 

штучне освітлення 

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування 

ДСанПіН 2.2.4-171–10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 
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ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000–2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та 

рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, 

повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті 

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій 

населених місць 

ДСН 3.3.6.037–99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та               

інфразвуку 

ДСН 3.3.6.039–99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 

ДСН 3.3.6.042–99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень 

МБТиСН № 5061–89 Медико-биологические требования и санитарные 

нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-

біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини та харчових 

продуктів) 

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту  

СанПіН Гранично допустимі концентрацій хімічних і біологічних 

речовин в атмосферному повітрі населених місць 

 

3 КЛАСИФІКАЦІЯ 

За цими Технічними умовами виготовляють такі види продуктів та 

нектарів для лікувально-профілактичного харчування дітей хворих на 

пієлонефрит:  

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae; 

- Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae; 

- Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae;  
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- Нектар яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae; 

- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae; 

- Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae. 

3.3 Дозволено виготовляти вироби під конкретною власною та/або 

комерційною (фірмовою) назвою, яка може бути зазначена літерами латинської 

абетки, або без них. Власну назву надає підприємство-виробник у відповідності 

з рецептурним складом відповідно до чинного законодавства. Назва може бути 

доповнена знаком для товарів та послуг, які прийняті на підприємстві-

виробнику у встановленому порядку згідно з вимогами чинного законодавства. 

3.5 Назви продуктів і позначення кодів ДКПП згідно з ДК 016 наведено 

в додатку А. 

 

4 Технічні вимоги  

Продукти та нектари виготовляють згідно з технологічною інструкцією 

та рецептурами, затвердженими в установленому порядку відповідно до 

санітарних правил [1] та основних санітарно-гігієнічних вимог [2]. За 

показниками якості вони повинні відповідати вимогам цього стандарту та 

чинного законодавства України. 

Заборонено вводити в обіг продукти або напої для дитячого харчування, 

які не пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та державну 

реєстрацію. 

Оператори ринку відповідають за виконання вимог законодавства про 

безпечність і окремі показники якості харчових продуктів в рамках діяльності, 

яку вони здійснюють відповідно до Закону України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

 

4.1  Характеристики  
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4.1.1 За органолептичними показниками продукти та нектари повинні 

відповідати вимогам, наведеним у таблицях 1, 2 

4.1.2 За фізико-хімічними показниками продукти та нектари повинні 

відповідати нормам, наведеним у таблиці 3. 

Таблиця 1 - Органолептичні показники пюре 

Назва 

показника 
Характеристика пюре 

Зовнішній 

вигляд та 

консистен

ція 

Однорідна тонкоподрібнена пюреподібна маса, що не розтікається або 

повільно розтікається по горизонтальній поверхні 
Дозволено: 
- наявність поодиноких вкраплень темного кольору 
- незначне відшарування рідини під час зберігання пюре 

Смак та 

запах 
Смак солодко-кислий або кисло-солодкий 
Смак та запах добре виражені, властиві використаним видам сировини, 

після термічного обробляння.  
Заборонено сторонні присмак та запах 

Колір Однорідний за всією масою, властивий використаним видам сировини 

після термічного обробляння 
Дозволено незначне потемніння поверхневого шару чи бічної поверхні 

вмісту банок  
 

Таблиця 2 - Органолептичні показники нектарів 

Назва показника Характеристика нектарів 

Зовнішній 

вигляд 
та консистенція  

Однорідна рідка маса з рівномірно розподіленою 

гомогенізованою м’якоттю.  
Дозволено: 
- незначне розшарування і незначний осад частинок 

м’якоті на дні тари,  
- одиничні вкраплення шкірочки темного кольору  
- наявність твердих крупинок у м’якоті нектарів  
- наявність одиничних волосків рослинного походження  

Смак та запах Натуральні, добре виражені, властиві  використаним 

вихідним видам сировини після термічного оброблення 
Смак нектарів фруктових – кисло-солодкий;  

овочево-фруктових та овочевих – солодко-кислий;  
Сторонні присмак та запах заборонено  

Колір Однорідний за всією масою, властивий гомогенізованим 

нектарам із фруктів, овочів чи суміші фруктів та овочів, із 

яких виготовлені нектари, після термічного обробляння 
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4.1.3 Вміст токсичних елементів, нітратів, мікотоксину патуліну, 

афлатоксинів В 1 , М 1 , антибіотиків у продуктах та нектарах не повинен 

перевищувати допустимі рівні, встановлені МБТ и СН № 5061 [3], а вміст 

радіонуклідів не повинен перевищувати рівні, встановлені ГН 6.6.1.1-130 [4], які 

наведені у таблиці 4. 

 

Таблиця 3 – Фізико-хімічні показники  

 

Таблиця 4 - Показники безпечності  

Назва показника Одиниця 

вимірюван

ня 

Допустимий 

рівень, не 

більше ніж 

Метод контролювання 

Токсичні елементи:    
свинець мг/кг 0,3 Згідно з ГОСТ 26932, 

ДСТУ ISO 6633, 
ГОСТ 30178 

кадмий мг/кг 0,02 Згідно з ГОСТ 26933, 
ДСТУ ISO 6561, 
ГОСТ 30178 

мідь мг/кг 5,00 Згідно з ГОСТ 26931, 
ДСТУ ISO 7952, 
ГОСТ 30178 

цинк мг/кг 10,00 Згідно з, ДСТУ ISO 6636-
2, ДСТУ ISO 6636-3,  

Асортимент рН 

Масова частка, % Мінімальн

а частка 

соку або 

пюре, не 

менше, 

ніж,% 

сухих 

речови

н, не 

менше, 

ніж, 

титрованих кислот, 

у розрахунку  
на кислоту, не 

менш ніж    

етилового 

спирту 

лимонну яблучну 
Пюре з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 

Пюре фруктово-овочеве на 

основі яблука, банану  
та гарбуза  

4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується  

Пюре фруктове на основі  
яблука та банану 

4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується 

Пюре овочево-фруктове на 

основі гарбузу та яблука 
4,4 16,0 0,5 0,5 Не нормується 

Нектари з додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓) 
Нектар яблучний 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено  50 
Нектар банановий 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено 25 
Нектар яблучно-банановий 4,2 14,0 0,5 0,5 заборонено 50 
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миш'як мг/кг 0,2 Згідно з ГОСТ 26930, 
ДСТУ ISO 6634 

ртуть мг/кг 0,01 Згідно з ГОСТ 26927, 
ДСТУ ISO 6637 

Продовження таблиці 4  

Назва показника Одиниця 

вимірюван

ня 

Допустимий рівень, 

не більше ніж 
Метод контролювання 

Нітрати: 
-у пюре та нектарах 

на фруктовій основі 
- у пюре та нектарах 

овочевій основі 

мг/кг 

50 
200 

Згідно з ДСТУ 4948, 
ДСТУ ISO 6635 

Мікотоксини: 
патулін 

 
мг/кг 

 
Заборонено 

(<0,02) 

 
Згідно з ДСТУ 4947 

Радіонукліди:   Згідно з 8.3 
цезій -137 Бк/кг 40 
стронцій-90 Бк/кг 5 
 

4.1.4 Вміст пестицидів у продуктах та нектарах не повинен перевищувати 

допустимі рівні, встановлені МБТ и СН №5061 [3] та ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000 [5]. 

4.1.5 Якість подрібнення гомогенізованих пюре повинна відповідати 

таким вимогам: кількість частинок м'якоті розміром більшим 150 мкм не 

повинна перевищувати 30%, з яких частинок розміром більшим 300 мкм 

повинно бути не більше ніж 7%. 

4.1.6 За мікробіологічними показниками продукти та нектари  повинні 

відповідати вимогам промислової стерильності відповідно до інструкції І 4.4.4.077 

[6]  

 

4.2 Вимоги до сировини, напівфабрикатів та матеріалів 

Для виготовлення продуктів та нектарів використовують такі сировину, 

напівфабрикати і матеріали: 

– гарбуз продовольчий свіжий – згідно з ДСТУ 3190 з масовою часткою   

β-каротину не меншою ніж 0,005 %; 



          ТУ У 10.8-36285763-001:2021 

 
 

11 

– яблука свіжі - згідно з ДСТУ 7075, з масовою часткою титрованих 

кислот не більшою ніж 1,0 %; 

– пюре-напівфабрикати фруктові гарячого розливу і асептичного 

консервування - згідно з чинним нормативним документом або імпортного 

виробництва; 

– пюре-напівфабрикати з тропічних плодів асептичного консервування - 

згідно з чинним нормативним документом або імпортного виробництва; 

– пюре-напівфабрикати з тропічних плодів швидкозаморожені - згідно з 

чинним нормативним документом або імпортного виробництва; 

– пюре-напівфабрикати концентровані асептичного консервування - 

згідно з чинним нормативним документом або імпортного виробництва; 

– пюре напівфабрикати овочеві – згідно з ДСТУ 7019; 

– пюре-напівфабрикати фруктові та ягідні - (подрібнені та пюреподібні)  

швидкозаморожені – згідно з ДСТУ 6029; 

– фрукти та ягоди швидкозаморожені – згідно з ДСТУ 4837; 

– фрукти протерті натуральні (пюре) – згідно з ДСТУ 4898; 

– цукор білий - згідно з ДСТУ 4623; 

– кислоту лимонну моногідрат харчову - згідно з ДСТУ ГОСТ 908; 

– фруктозу – згідно з чинними нормативними документами; 

– воду питну – згідно з ДСТУ 7525, ДСанПіН 2.2.4-400 [8], інструкції              

І  4.4.4. 077; 

Для переробляння треба використовувати свіжі фрукти, ягоди та овочі 

не нижче першого сорту (за наявності сортності). Дозволено використовування 

сировини, яка за розміром відповідає другому сорту. 

Заборонено переробляти свіжу сировину в якій вміст нітратів, токсичних 

елементів та мікотоксину патуліну, афлатоксинів В 1 , М1 , антибіотиків 

перевищує максимально допустимі рівні, встановлені МБТ и СН № 5061 [3], 

вміст радіонуклідів перевищує рівні, встановлені ГН 6.6.1.1-130 [4], а 

залишкова кількість пестицидів перевищує максимально допустимі рівні, 

встановлені МБТ и СН № 5061 [3] і ДСаНПіН 8.8.1.2.3.4-000 [5]. 
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Напівфабрикати та матеріали імпортного виробництва повинні 

відповідати вимогам чинних нормативних документів і мати позитивний 

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального 

органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та сертифікат 

відповідності. 

Заборонено додання у пюре або нектари штучних барвників, 

синтетичних ароматичних речовин, консервантів. 

 

4.3 Маркування 

4.3.1 Маркування проводять згідно з Законом України «Про безпечність 

та якість харчових продуктів»,Технічним регламентом щодо правил 

маркування харчових продуктів, ДСТУ 4518, ГОСТ 13799. 

4.3.2 Марковання споживчої тари наносять державною мовою 

типографським або іншим способом у доступній для сприймання споживачем 

формі на етикетку, яка повинна бути прикріплена до паковання, або 

безпосередньо на поверхню тари з обов’язковим зазначенням такої інформації: 

− назви пюре; 

– назви та повної адреси і номера телефону підприємства-виробника,                

адреси потужностей (об’єкта) виробництва; 

–номінальної маси нетто (г, кг) або номінального об’єму продукту (дм3) та 

допустимого відхилення (%); 

− складу пюре у порядку переваги складників; 

– поживної (харчової) та енергетичної цінності (калорійності) із 

зазначенням кількості білків, жирів, вуглеводів у встановлених одиницях 

виміру на 100г продукту – згідно з додатком Б; 

- кінцевої дати споживання „Вжити до” або дати виробництва та строку 

придатності; 

− товарного знака (за наявності); 

– умов зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, 

освітлення – для продуктів у світлопроникній тарі); 
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– номера партії виробництва або номером партії вважати дату виробництва; 

- рекомендації щодо вживання - «рекомендовано для харчування дітей 

віком від 6 міс, починаючи з 0,5 чайної ложки двічі на добу, збільшуючи дозу 

до 12 міс до 100 г на добу»; 

– напису: «схвалено Міністерством охорони здоров’я України»; 

– напису: «Для дитячого харчування»; 

– напису: «У разі відсутності хлопка під час відкривання банки, продукт 

споживати не можна» (для пюре, фасованих у скляні банки типу ІІІ); 

– напису: «Відкриту упаковку зберігати в холодильнику»; 

– позначення цих технічних умов; 

– штрихового коду згідно з ДСТУ 3147. 

4.3.3 Транспортне маркування повинно проводитись згідно з                           

ДСТУ ISO 780, ГОСТ 14192 з зазначенням маніпуляційних знаків, залежно від 

виду тари, умов зберігання та транспортування. 

4.3.4 На один з торцевих боків транспортної тари з продукцією повинно 

бути нанесене державною мовою чітке маркування фарбою, що не змивається і 

не має запаху, за допомогою трафарету або наклеєний ярлик, виконаний 

типографським способом. 

Маркування транспортної тари виконують державною мовою з 

обов’язковим зазначенням такої інформації: 

− назви пюре; 

− назви та повної адреси і телефон виробника та адреси потужностей 

(об’єкта) виробництва (місцезнаходження);  

− товарного знака (за наявності); 

− маси брутто, кг; 

− кількості споживчих одиниць паковання; 

- виду споживчої тари; 

- кінцевої дати споживання «Вжити до» або дати виробництва та строку 

придатності; 

− умов зберігання та використовування; 
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− номера пакувальника; 

− позначення цих технічних умов. 

 

4.4 Пакування 

4.4.1 Пакування проводять згідно з ГОСТ 13799. 

4.4.2 Продукти або нектари фасують у скляні банки типу ІІІ місткістю не 

більшою ніж  0,2 дм3 згідно з ГОСТ 5717, ТУ У 46.72.164 або імпортного 

виробництва, які відповідають вимогам чинних нормативних документів. 

Фруктові та овочево-фруктові пюре та нектари фасують також у пакети 

типу тетра-брік-асептик та комбі-блок, місткістю не більшою ніж 0,2 дм3 із 

комбінованого матеріалу згідно з чинними нормативними документами або 

імпортного виробництва. 

Скляну тару з продуктом або нектаром закупорюють: 

- металевими лакованими кришками до скляних банок з вінцем 

горловини типу ІІІ згідно з з чинними нормативними документами або 

імпортного виробництва, які відповідають технічним вимогам чинних 

нормативних документів. 

4.4.3 Продукцію, фасовану в скляну тару упаковують у транспортну тару 

- ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 або імпортного 

виробництва. Ящики з гофрованого картону  повинні бути обклеєні 

поліетиленовою стрічкою з липким шаром згідно з ГОСТ 20477 або обклеєні 

клейовою стрічкою на паперовій основі згідно з ГОСТ 18251 завширшки не 

менше ніж 70 мм. 

Для формування в групове паковання продукції в скляній тарі 

використовують термозсідальну плівку згідно з ГОСТ 25951. 

Ящики і групове паковання в термозсідальній плівці пакетують згідно з           

ГОСТ 23285. 

4.4.4 Тара, кришки та комбінований матеріал імпортного виробництва 

для пакетів, що використовують під час паковання пюре для дитячого 

харчування, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів та 
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мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального 

органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України. 

 

5 Вимоги безпеки 

5.1 Охорону праці здійснюють відповідно до вимог Закону України 

«Про охорону праці». 

5.2 Під час виробництва продукції необхідно керуватися вимогами, 

встановленими чинним законодавством України та інструкцією І  4.4.4.077. 

5.3 Технологічне устаткування за показниками безпеки повинно 

відповідати вимогам ДСТУ 3235, ДСТУ prEN 1672-1, ДСТУ EN 1672-2. 

5.4 Загальні вимоги безпеки до виробничих процесів установлюють 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.5 Виробничі приміщення та устаткування за показниками пожежної 

безпеки повинні відповідати вимогам чинного законодавства вибухобезпеки – 

відповідати вимогам чинного законодавства України, електробезпеки – 

відповідати вимогам ДСТУ 7237. 

5.6 Загальні санітарно-гігієнічні показники мікроклімату та вміст 

шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинні відповідати вимогам                  

ДСТУ EN 482, ДСН 3.3.6.042, а санітарно-побутові приміщення повинні 

відповідати вимогам ДБН В.2.2-28. 

5.7 Приміщення повинні бути обладнані витяжною вентиляцією згідно з 

ДСТУ Б А.3.2-12, ДБН В.2.5-67, яка забезпечить чистоту повітря робочої зони. 

5.8 Природне та штучне освітлення повинно відповідати вимогам          

ДБН В.2.5-28. 

5.9 Рівень шуму і вібрації на робочих місцях не повинен перевищувати 

рівні, встановлені ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039. 

5.10 Усі працюючі, пов'язані з виробництвом, повинні бути забезпечені 

спецодягом відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08. 

5.11 Споживча тара з комбінованого та полімерного матеріалу,                        

поліпропілену тощо для пакування продукції за показниками допустимої 
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кількості міграції (ДКМ) хімічних речовин повинна відповідати вимогам 

чинного законодавства України. 

5.12 Виробничі приміщення повинні бути забезпечені водою питною 

згідно ДСТУ 7525, ДСанПін 2.2.4-171. 

5.13 Виробничий персонал повинен бути забезпечений спеціальним 

одягом згідно з НПАОП 0.00-4.01. 

5.14 До роботи допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли 

навчання, перевірку знань, первинний інструктаж з техніки безпеки відповідно 

до чинного законодавства, та пройшли попередній і періодичний медичний 

огляди відповідно до наказів МОЗ України від 23.07.2002 р. № 280 [2] та від 

21.05.2007 р. № 246 [3]. 

 

6 Вимоги щодо охорони довкілля, стилізування відходів 

6.1 Контролюють викиди шкідливих речовин в атмосферу відповідно до 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та «Гранично 

допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному 

повітрі населених місць». 

6.2 Стічні води під час виробництва продукції повинні підлягати 

очищенню і відповідати вимогам «Правил охорони поверхневих вод від 

забруднення зворотними водами». 

6.3 Охороняють ґрунт від забруднень побутовими та промисловими 

відходами відповідно до «Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць». 

6.4 Поводження з відходами та їх утилізування під час виробництва 

повинно проводитися  відповідно до вимог Законів України «Про відходи», 

«Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції», ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 

4462.3.02. 

 

7 Правіла приймання  
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7.1 Приймають готову продукцію згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

7.2 Продукцію приймають партіями.  

Партією вважають продукцію одного виду, назви, у тарі одного 

типорозміру, виготовлену підприємством за одну дату і зміну та оформлену 

документом про якість. 

7.3 Під час приймання кожну пакувальну одиницю партії перевіряють на 

цілісність паковання та відповідність її марковання вимогам цих ТУ. 

Під час контролювання перевіряють органолептичні, фізико-хімічні та 

мікробіологічні показники кожної партії, застосовуючи методи контролювання, 

зазначені в розділі 8. 

7.4 Для перевіряння показників якості із зразків споживчих одиниць 

паковання відбирають випадкову вибірку виробів, з якої відбирають точкові 

проби, з яких складають об’єднану пробу згідно з чинними нормативними 

документами. 

7.5 Результати перевірки вважають позитивними, якщо показники 

безпеки відповідають вимогам 4.1.4, 4.1.5, фізико-хімічні показники 

відповідають вимогам 4.1.3, органолептичні показники відповідають вимогам 

4.1.1.  

7.6 У разі отримання незадовільних результатів досліджень хоча б за 

одним з показників проводять повторні дослідження подвоєної кількості 

зразків, які відбирають з тієї ж самої партії. 

Результати повторних досліджень є остаточними та поширюються на всю 

партію. У разі невідповідності якості виробів вимогам цих технічних умов всю 

партію бракують. 

7.7 Періодичність контролювання мікробіологічних показників, вмісту 

токсичних елементів, радіонуклідів, нітрозамінів, антибіотиків, гормональних 

препаратів в виробах проводять відповідно до плану контролю за безпечністю 

харчових продуктів, який розробляє та затверджує оператор потужності згідно 

зі встановленим порядком. 
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8 Методи контролювання 

8.1 Відбирання проб проводять згідно з ДСТУ 8448, ДСТУ 7992  готування 

проб до випробовування – згідно з ДСТУ 7040, ДСТУ 7670, ДСТУ 8448. 

8.2 Методи випробовування продукції проводять за показниками якості: 

органолептичні показники – згідно з ДСТУ 8449, зовнішнього вигляду та якості 

закупорювання – згідно з чинними нормативними документами, фізико-хімічні 

показники: визначення масової частки складових частин – згідно з ДСТУ 8449, 

визначення масової частки жиру – згідно з ДСТУ 4941, визначення масової 

частки сухих речовин – згідно з ДСТУ 7804, визначення масової частки титрованих 

кислот – згідно з ДСТУ 4957, мінеральні домішки – згідно з ДСТУ 4913 та                   

ДСТУ ISO 762. 

8.3 Сторонні домішки визначають візуально. 

8.4 Якість маркування та пакування визначають згідно з чинними 

нормативними документами. 

8.5 Визначають уміст токсичних елементів, у иробах згідно з чинними 

нормативними документами, наведеними в 4.1.4 цих технічних умов. 

8.6 Визначають залишкові кількості нітрозамінів відповідно до вимог  

чинного законодавства України. 

8.7 Контролюють уміст гормональних препаратів відповідно до вимог      

інструкції № 3202 [4]. 

8.8 Визначають уміст антибіотиків відповідно до вимог МУ 3049 [5]. 

8.9 Визначають радіонукліди згідно з МВ 6.6.1-10.10.1.7.158 [6] та 

іншими чинними нормативними документами і рекомендаціями, погодженими 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я. 

8.10 Відбирають проби для мікробіологічного аналізування – згідно з              

ДСТУ 8051, готування проб – згідно з ДСТУ 7963, методи культивування 

мікроорганізмів – згідно з ДСТУ 8535, готування розчини реактивів, поживних 

середовищ – згідно з ДСТУ 5093. 
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8.11 Мікробіологічне аналізування за необхідності підтвердження 

промислової стерильності проводять згідно з ДСТУ 6042, ДСТУ 7999,                  

ДСТУ 8040, ДСТУ 8446, ДСТУ 8447, ГОСТ 30425. 

8.12 Виявляють збудників псування у разі потреби підтвердження 

мікробіального псування згідно з ДСТУ 7999, ДСТУ 8446, ДСТУ 8447,                  

ГОСТ 30425. 

8.13 Патогенні мікроорганізми виявляють за вимогою органів державного 

санітарно-епідеміологічного нагляду в зазначених ними лабораторіях згідно з 

ДСТУ 6042, ДСТУ 8040, ДСТУ ISO 7937, ГОСТ 10444.2. 

8.14 При отриманні негативних результатів хоча б за одним з показників, 

аналізування повторюють з подвійної вибірки, у разі отримання незадовільних 

результатів бракують партію повністю. 

8.15 Дозволено використовувати інші стандартні методики, методи і 

засоби вимірювальної техніки, які за своїми метрологічними і технічними 

характеристиками відповідають вимогам цих технічних умов. Використання 

аналітичних методів дозволено, якщо вони відповідають референс-методам і 

протоколам, прийнятим на міжнародному рівні. Стандарти ISO та настанови 

Codex Alimentarius використовуються як референс-методи. 

 

9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

9.1 Транспортування та зберігання виробів здійснюють згідно чинного 

законодавства. 

9.2 Транспортування продукції проводять всіма видами транспорту згідно 

з правилами транспортних організацій з перевезення вантажів (харчових 

продуктів), які діють на даному виді транспорту. 

Транспортні засоби повинні бути чистими, сухими, без сторонніх запахів. 

Під час перевезення не повинно виникати ушкодження цілісності                 

паковання. 
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9.3 Продукцію зберігають у добре вентильованих, чистих, сухих, без 

сторонніх запахів складських приміщеннях за температури від 0 ºС до 25 ºС та 

відносної вологості не більшої, ніж 75 %. 

9.4 Строк зберігання від дати виготовлення: 

- фруктових, овочево-фруктових пюре або нектарів в скляній тарі – 2 роки; 

- фруктових, овочево-фруктових пюре або нектарів в пакетах типу тетра-

брік-асептик та комбі-блок,– 1 рік; 

10 Гарантії виробника 

10.1 Виробник гарантує відповідність якості продуктів вимогам цих 

технічних умов у разі дотримування умов транспортування і зберігання. 

10.2 Строк придатності продуктів зазначено в 9.4 

ДОДАТОК А 

(довідковий) 

КОДИ ДКПП 

Таблиця А.1 – Назви виробів і коди ДКПП 

Назва  Код ДКПП 

Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae  
10.8 

Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням 

екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae  
10.8 

Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з 

додаванням екстракту лікарської рослини Rhizoma Smilacis 

Glabrae  

10.8 

Нектар яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae  
10.8 

Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma 

Smilacis Glabrae  
10.8 

Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae  
10.8 
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ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ПРО ХАРЧОВУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНУ ЦІННІСТЬ 

(КАЛОРІЙНІСТЬ)». 

Таблиця Б.1 – Харчова та енергетична цінність (калорійність) 100 г продуктів 

 
Назва 

продукту 

Білки,  
g (г), 

не менше 

ніж 

Жири/насичені 

жири,  
g (г), 

не менше ніж 

Вуглеводи/ 
цукри/ 

поліоли,  
g (г),  

не менше ніж 

Сіль, 
g (г), 

не більше 

ніж 

Енергетична 

цінність 

kcаl 
(ккал) 

kJ 
(кДж) 

Примітка 1. Харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г видів продукту з 

різними комбінаціями компонентів рецептури, які виготовляються під конкретними назвами може 

розраховувати  виробник згідно з рецептурою, затвердженою в установленому порядку. 
Примітка 2. Параметричні значення показників харчової цінності продукту 

обґрунтовує та розраховує оператор ринку чи виробник в установленому порядку, 

відповідно до вимог чинного законодавства на підставі аналітичних методів дослідження 

та/або з використанням розрахункового методу з урахуванням рецептури продукту і даних 

про склад сировини.  
Примітка 3. Показники харчової та енергетичної цінності (калорійності) продукту 

можуть коливатися залежно від природно-кліматичних умов та технології виробництва 
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ДОДАТОК В 

(довідковий) 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 І  4.4.4.077–2001 Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю 

консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на 

підприємствах громадського харчування, затверджена постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 07.11.2001 р., № 140 

2 Наказ МОЗ України від 23.07.2002 р. № 280 «Щодо організації проведення 

обов`язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких пов`язана з обслуговуванням населення і 

може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 08.08.2002 р., № 639/6927 

Наказ МОЗ України від 21.02.2013 р. № 150 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280»,  

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04. 2013 р., № 662/23194  

3 Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 23.07.2007 р. № 846/14113 

4 № 3202–85 Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических, 

медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных 

животных и гигиенической оценки продуктов животноводства (Інструкція з 

проведення ветеринарно-токсикологічних, медико-біологічних досліджень 

стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного оцінювання 

продуктів тваринництва), затверджена МОЗ СРСР, № 115-6а 

5 МУ 3049–84 Методические указания по определению остаточных 

количеств антибиотиков в продукции животноводства (Методичні вказівки з 

визначення остаточної кількості антибіотиків у продукції тваринництва) 

затверджені Заступником Головного державного санітарного лікаря СРСР від 

29.06.1984 р. № 3049-84 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#o34
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#o34
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6 МВ 6.6.1-10.10.1.7.158–08 Відбір проб, первинна обробка та визначення 

вмісту 90Sr та 137Cs в харчових продуктах. Методичні вказівки, затверджені 

наказом МОЗ України від 11.08.2007 р., № 446. 

ДОДАТОК Г 

(довідковий) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Таблиця Г.1 – Аркуш реєстрації змін ТУ У 10.8-36285763-001:2021 
 

 
 
 

Номер 

зміни 
Номери сторінок 

Усього 
сторінок 

після 
внесення 

зміни 

 
Підпис особи, 

що внесла 
зміни 

 
Прізвище  
Особи, що 

внесла зміни,  

дата 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Номер аркуша 
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Режим стерилізації в потоці продуктів функціонального призначення для лікувально-
профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит:  

- Пюре фруктово-овочеве на основі яблука, банану та гарбуза з додаванням екстракту 

лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 
- Пюре фруктове на основі яблука та банану з додаванням екстракту лікарської рослини 

Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓); 
- Пюре овочево-фруктове на основі гарбузу та яблука з додаванням екстракту лікарської 

рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓). 
виготовлених згідно з технологічною інструкцією відповідно до вимог                                          

ТУ У 10.8-36285763-001:2021 Продукти функціонального призначення для лікувально-
профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит. Технічні умови в скляних банках типу 

ІІІ- 58-205 за ДСТУ ГОСТ 5717.2-2006 або імпортного виробництва, які відповідають технічним 

вимогам наведених нормативних документів в автоклавах  Б6 -КА2-В, Б6-КАВ, АВ у воді такий:  
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Таблиця – Співвідношення температури і тиску в автоклаві при стерилізації в банках ІІІ-58-205 
Тривалість, 

хв 
Температура води в 

автоклаві, 0 С 
Тиск в автоклаві 

кПа кгс/см 2 

0 50 0 0 
5 60 10 0,1 
10 75 29 0,3 
15 90 49 0,5 
20 115 69 0,7 
25 115 88 0,9 
30 115 108 1,1 
35 115 118 1,2 
40 105 110 1,1 
45 95 105 1,0 
50 80 88 0,8 
55 60 70 0,7 
60 40 40 0,4 

Далі поступово знижують тиск до 0 кПа протягом 5 хв 
 

Температура пюре під час фасування – не нижче ніж 80 0С. 
Показник рН продукту – не більше ніж 4,4. 
Ступінь наповнення тари продуктом (від повної місткості банки) – 0,92-0,93. 
Допустимі відхилення дійсних значень величин технологічних параметрів від  номінальних 

значень не повинні перевищувати: - температура ±1 0С; тиск ±10 кПа (0,1 кгс/см 2); - тривалість ±1 хв 
Режим стерилізації розроблено ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій 

екобезпечної продукції» та узгоджено з робочою групою технічного комітету з стандартизації ТК 

24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» Держспоживстандарту 

України. 
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Режим стерилізації в потоці продуктів функціонального призначення для лікувально-

профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит:  
- Нектар  яблучний з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae; 
- Нектар банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae; 
- Нектар яблучно-банановий з екстрактом лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae.  
виготовлених згідно з технологічною інструкцією відповідно до вимог                                          

ТУ У 10.8-36285763-001:2021 Продукти функціонального призначення для лікувально-
профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит. Технічні умови в скляних пляшках або 

скляних банках типу ІІІ- 58-205 за ДСТУ ГОСТ 5717.2-2006 або імпортного виробництва, які 

відповідають технічним вимогам наведених нормативних документів в автоклавах  Б6-КА2-В, Б6-
КАВ, АВ у воді такий: 
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Таблиця – Співвідношення температури і тиску в автоклаві при стерилізації у тарі ІІІ-58-205 
Тривалість, 

хв 
Температура води в 

автоклаві, 0 С 
Тиск в автоклаві 

кПа кгс/см 2 

0 50 0 0 
5 60 10 0,1 
10 75 29 0,3 
15 100 49 0,5 
20 100 69 0,7 
25 100 88 0,9 
30 100 108 1,1 
35 90 100 1,0 
40 80 89 0,9 
45 60 70 0,8 
50 40 55 0,6 

Далі поступово знижують тиск до 0 кПа протягом 5 хв 
 

Температура нектарів під час фасування – не нижче ніж 80 0С. 
Показник рН продукту – не більше ніж 4,4. 
Ступінь наповнення тари нектаром (від повної місткості пляшки) – 0,92-0,93. 
Допустимі відхилення дійсних значень величин технологічних параметрів від  номінальних 

значень не повинні перевищувати: - температура ±1 0С; тиск ±10 кПа (0,1 кгс/см 2); - тривалість ±1 хв 
Режим стерилізації розроблено ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій 

екобезпечної продукції» та узгоджено з робочою групою технічного комітету з стандартизації ТК 

24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки» Держспоживстандарту 

України. 
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	розділ 1
	Харчування дітей з захворюваннями нирок,
	тенденції та розвиток
	Правильне харчування хворої дитини є одним з основних ланок у загальному комплексі терапевтичних заходів. Лікувальне харчування, побудоване з урахуванням патогенезу захворювання, віку дитини, особливостей його розвитку, нормалізує порушені обмінні про...
	Пієлонефрит займає одне з провідних місць у структурі нефропатій у дітей і дорослих. Останнім часом відзначається значне збільшення захворюваності на пієлонефрит, що пов'язано із загальними екологічними процесами (поширеність дисметаболічних розладів,...
	Відомо, що в медичній практиці проводять лікувальну терапію захворювання нирок, використовуючи настої лікарських рослин, або настою збору лікарських рослин. В той же час такі настої за органолептичними показниками не завжди мають приємний викус та зап...
	1.1. Демографічна ситуація, статистичні показники захворювання нирок
	Основою розвитку любої країни не залежно від соціально-економічного стану, кольору шкіри громадян, віросповідання чи мови  є здорові діти. Стан здоров’я визначається якістю життя населення і впливає на національну безпеку держави.
	Виникнення хвороби нирок та особливості її поширення визначаються природно-екологічними та соціально-економічними чинниками, значення останніх з яких набуває все більшого значення через вплив способу життя, доходів населення, житлових умов, структури ...
	Значний вплив на поширення захворюваності населення в державі мають демографічні характеристики населення, зокрема, коефіцієнти смертності та природного приросту населення.
	За даними Державної служби статистики України, на 1 січня 2021 року чисельність населення України складає 41588354 людини, без врахування тимчасово окупованої територій, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Проте чисельність українців стабі...
	Рис. 1.1 Демографічний стан в України за роками
	Одночасно статистичні данні свідчать про високий рівень захворюваності населення, особисто дітей та підлітків. На примірнику одного класу хвороби сечостатевої системи видно тенденцію росту захворювання, за останні три роки, данні наведені в табл.1.1

	Кількість зареєстрованих з захворюванням сечостатевої системи
	За твердженнями науковців-педіатрів, хвороби нирок та сечовивідних шляхів у дітей залишаються нагальною проблемою в педіатрії, яка несе в собі суттєве соціальне навантаження. Поширеність захворювань нирок і сечової системи у дітей впродовж останніх 5 ...
	1.2. Особливості захворювання на пієлонефрит
	Рис. 1.3 Класифікація пієлонефриту
	1.4 Принципи лікування дітей з захворюванням на пієлонефрит
	Загальна функція нирок пов’язана з виділенням з організму людини різні продукти обміну, чужорідні та ядовиті речовини, які потрапляють до організму з зовнішнього середовища. Одночасно нирки приймають участь в регуляції водного балансу, кислотно-лужної...
	Головними задачами  при лікуванні  дітей хворих на пієлонефрит є - ліквідація або зменшення мікробна-запалювального процесу в ниркових тканинах та сечових шляхах, нормалізація обмінних порушень і функціонального стану нирок, стимуляцію регенераторних ...
	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 [36].
	1.5 Лікувальне харчування дітей хворих на пієлонефрит
	Харчування дітей хворих на пієлонефрит базується на двох концепціях. По-перше це обмеження кількості окремих компонентів (білок, натрій, екстрактивні речовини) в їжі, це пов’язано з активністю запалювального процесу та зниженню єкстретируючюю  здібніс...
	По-друге  це корекція можливої недостатності визначених компонентів харчування (білок, натрій, калій, вітаміни), яке пов’язано з у зв’язку з патологією нирок.
	Організація лікувального харчування передбачає забезпечення дітей хворих на пієлонефрит харчовими інгредієнтами, вітамінами і мінеральними солями , відповідно до фізіологічної норми [37, 39 – 41, 50 – 52, 64].
	Вчені лікарі нефрологи та дієтологи рекомендують дітям хворим на пієлонефрит лікувальне харчування з урахуванням активності бактеріального запалення та тубулярних функцій нирок. В гострому періоді пієлонефриту, який протикає з токсикозом рекомендовано...
	В активному періоді захворювання з метою щадіння нирок з їжі виключається продукти які містять екстрактивні речовини та ефірні масла – м’ясні бульйони, цибуля, часник та інші, кулінарні блюда жарені. Білок тваринного походження включається до раціону ...
	Для тренування роботи нирок режим харчування строїться  таким чином, щоб в першій половині дня дитина отримувала кислі валентності у другій половині дня лужні [43, 44, 46 – 49, 53, 54, 56].
	В залежності від результатів дослідження сечі, проводять чергування білкової (підкисленої) і рослинної (підлужної) їжі кожні 3 – 5 днів, для створення не благодійних умов для росту бактерій. Характеристика можливих варіантів лікувального харчування ді...

	Харчова і енергетична цінність лікувального харчування дітей хворих на пієлонефрит
	Раціон щадного харчування передбачає кулінарні блюда з сировини рослинного походження та відвареного не жирного м’яса. Повністю не допускається блюда які містять щавлеву кислоту, кислі сульфати і фосфати. Кількість хлоридів складає 2 г на добу [45, 57...
	Раціон перехідний від щадного до загального харчування більше різноманітний, включає додатково молочні продукти,  м'ясо та рибу  які кулінарна оброблені на пару та містить 2,7 г. натрію на добу. Цей раціон призначається дітям хворим на пієлонефрит з н...
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