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Досліджено показники безпечності продуктів для ентерального харчування
"Реабілакт" і "Реабілакт-Д": вміст токсичних елементів, пестицидів, кількісний
та якісний склад мікрофлори протягом рекомендованого терміну зберігання.
Встановлено, що дослідні продукти відповідають чинним вимогам.
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Притульская Н., Мотузка Ю., Антюшко Д. Критерии безопасности продуктов для энтерального питания. Исследованы показатели безопасности продуктов для энтерального питания "Реабилакт" и "Реабилакт-Д": содержание токсических элементов, пестицидов, количественный и качественный состав микрофлоры в процессе рекомендованного срока хранения. Установлено, что исследованные
продукты отвечают действующим требованиям.
Ключевые слова: безопасность, продукты на сухой растворимой основе для
энтерального питания, токсические элементы, пестициды, микробиологические
показатели.

Постановка проблеми. Сучасні наукові підходи до процесу
повноцінного забезпечення харчових потреб організму людини передбачають забезпечення населення харчовими продуктами високої
біологічної цінності. З огляду на специфіку метаболічних процесів
людей у критичних станах (порушення обміну макро- та мікронутрієнтів, розпаду білкових сполук), особливого значення набуває
розробка та впровадження продуктів для ентерального харчування,
асортимент яких в Україні обмежений [1; 2].
Враховуючи підвищені вимоги до продуктів для хворих, значна
увага при їх розробці надається показникам безпечності, що визначається вмістом різних контамінантів. Основними забруднювачами
таких продуктів є токсичні елементи, пестициди та мікроорганізми [3].
Вивченню питання безпечності продуктів для ентерального харчування присвячено роботи науковців І. Хорошилова, В. Луфта, J. Mirtallo,
T. Chanada, D. Johnson, P. Grasdalen [3–6].
Мета роботи – у розроблених продуктах для ентерального
харчування дослідити показники безпечності, які нормуються чинними
санітарно-гігієнічними вимогами [8; 9].
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Матеріали та методи. Об’єкти дослідження – розроблені продукти на сухій розчинній основі для ентерального харчування "Реабілакт"
і "Реабілакт-Д" [7]. Контролем обрано продукт Peptamen виробництва
компанії Nestle (Швейцарія).
Вміст токсичних елементів у сумішах для ентерального харчування визначено атомно-абсорбційним методом із використанням
спектрофотометра АА-7000 фірми Shimadzu (Японія). Концентрацію
Плюмбуму та Кадмію визначено за ГОСТ 30178–96 [10], Арсену – за
ГОСТ 26930–86 [11], Меркурію – за МУ 5178–90 [12]. Підготовку
проб здійснено за ГОСТ 269229–94 [13].
Визначення вмісту пестицидів у зразках проведено з використанням газового хроматографа "Кристаллюкс 4000М" (Російська
Федерація) та капілярної колонки Zebron ZB-1 (США) стандартними
методами [14; 15]. Попередню екстракцію хлорорганічних пестицидів
із проб продуктів проведено розчинником, очистку екстракту в картриджах – за допомогою хроматографічної колонки, заповненої сорбентом Florisil. Наявність пестицидів визначено за часом утримання,
кількість – за площею піків.
Із показників мікробіологічної безпечності розроблених продуктів для ентерального харчування загальну кількість мезофільних
аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ),
наявність бактерій групи кишкової палички (БГКП), патогенних
мікроорганізмів, дріжджів і пліснявих грибів досліджено стандартними методами [16–20] безпосередньо після виробництва продуктів і
періодично через кожні два місяці протягом рекомендованого терміну
зберігання (12 міс.). Для пакування та зберігання зразків використано
пакети з алюмінієвої фольги з покриттям термолаком за ТУ У 27.430776684-001-2004, які зберігалися при температурі 18±2 °С, відносній
вологості повітря 75 % та нормальному атмосферному тиску.
Повторність дослідів – п’ятикратна, аналізів – трикратна. Математико-статистичну обробку результатів проведено на ЕОМ у середовищі MS Excel. Визначено достовірність відхилення результатів, величина якої має бути не більше 0.05.
Результати дослідження. Важливим показником, що впливає
на безпечність сумішей для ентерального харчування, є вміст токсичних елементів. Результати досліджень їх вмісту в зразках свідчать, що
їхня кількість значно менша за максимально допустимі рівні (МДР),
встановлені чинними нормативними документами [9] (табл. 1).
Найбільший вміст Плюмбуму, Кадмію та Меркурію встановлено в
контрольному зразку, найнижчий – у "Реабілакті". Найвищою концентрацією Арсену характеризується "Реабілакт-Д", найнижчою –
"Реабілакт" і контроль. Підвищений вміст токсичних елементів у
дослідному зразку "Реабілакт-Д" порівняно зі зразком "Реабілакт", обумовлений вищим вмістом концентрату білкової молочної сироватки.
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Вміст токсичних елементів у продуктах для ентерального харчування, мг/кг
P ≥ 0.95; n = 15
Елемент
Плюмбум
Арсен
Кадмій
Меркурій

МДР, мг/кг,
не більше
1.0
0.5
0.01
0.01

"Реабілакт"

"Реабілакт-Д"

Контроль

0.140
0.006
0.004
0.002

0.160
0.008
0.006
0.003

0.180
0.006
0.010
0.004

Іншою важливою групою хімічних контамінантів, що впливають на безпечність харчових продуктів для ентерального харчування, є
пестициди. У сучасних умовах найбільш поширеним є забруднення
хлорорганічними пестицидами: дихлордифенілтрихлоретаном (ДДТ) і
його метаболітами та гексахлорциклогексаном (ГХЦГ).
З метою мінімізації небезпечних чинників, що пов’язані з надходженням пестицидів, законодавством нормується їхній максимально
допустимий рівень: ДДТ та його метаболіти – до 0.2 мг/кг; ГХЦГ (α, β,
γ-ізомери) – до 0.2 мг/кг [9].
Проведені дослідження щодо визначення концентрації пестицидів у зразках свідчать, що їхній вміст не перевищує встановлених
вимогами меж (табл. 2).
Таблиця 2
Концентрація пестицидів у продуктах для ентерального харчування
P ≥ 0.95; n = 15
Зразок
продукту
"Реабілакт"

"Реабілакт-Д"

Контроль

Пестицид

Час утримання, с

ДДТ
α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
ДДТ
α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ
ДДТ
α-ГХЦГ
β-ГХЦГ
γ-ГХЦГ

1203
615
682
776
1217
622
693
781
1229
619
702
779

Площа піку,
мкВ·с
1304.4
4908.2
781.9
2635.8
1342.1
4953.6
821.1
2688.1
1480.1
4862.7
860.1
2548.5

Концентрація,
мг/кг
0.0104
0.0108
0.0020
0.0151
0.0107
0.0109
0.0021
0.0154
0.0118
0.0107
0.0022
0.0146

Суттєвим чинником безпечності продуктів для ентерального
харчування є вміст біологічних контамінантів. Результати проведеного
аналізу кількісного та якісного складу мікрофлори зразків свідчать про
відповідність дослідної продукції встановленим санітарним нормам
(табл. 3).
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Таблиця 1

Таблиця 3
Мікробіологічні показники безпечності продуктів
для ентерального харчування
P ≥ 0.95; n = 15
Норма за
Термін
Показник
СанПіН
зберігання, "Реабілакт" "Реабілакт-Д" Контроль
42-123-4940–88 [8]
міс.
0
7.5·102
7.2·102
8.1·102
2
2
2
8.4·10
8.0·10
9.1·102
Мезофільні аеробні
2
2
та факультативно
4
9.5·10
8.9·10
1.0·103
5
3
3
Не більше 1·10
анаеробні
6
1.1·10
1.1·10
1.3·103
3
3
мікроорганізми
8
1.3·10
1.2·10
1.5·103
3
3
(МАФАнМ), КУО/г
10
1.7·10
1.6·10
1.8·103
3
3
12
2.2·10
2.0·10
2.4·103
0
5
6
6
2
7
8
7
4
10
10
11
Плісняві гриби, КУО/г Не більше 50
6
11
13
14
8
14
15
16
10
16
18
18
12
19
21
22
Дріжджі, КУО/г
Не більше 10
Не виявлено
Бактерії групи кишкової палички (БГКП)
(коліформи), в 1 г
Патогенні мікроор- Не допускаються
ганізми, зокрема роду
Salmonella, в 10 г

Не виявлено

Бактерії S. аureus, в 1 г

Виходячи з одержаних даних, встановлено, що під час зберігання
дослідних і контрольного зразків продуктів кількість МАФАнМ поступово зростала, а динаміка їх розвитку має однаковий характер (рисунок).
25
Кількість мезофільних аеробних і
факультативно анаеробних
мікроорганізмів (МАФАнМ), КУО/г · 100
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Динаміка кількості МАФАнМ у продуктах для ентерального харчування
під час зберігання
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Отже, кількість МАФАнМ до кінця терміну зберігання збільшилась у 2.9 і 2.8 раза в дослідних зразках та в 3.0 раза – у контрольному. Зміни мікробіологічних показників безпечності при зберіганні
обумовлені наявністю сприятливого для розвитку МАФАнМ поживного середовища (цукри, вітаміни, катіони К+, Mn2+, Mg2+ тощо).
Швидше в продуктах для ентерального харчування відбувалося
накопичення мікоміцетів – як у дослідних, так і в контролі. Дріжджів у
дослідних зразках не виявлено. За показниками наявності в 1 г продукції БГКП, бактерій S. аureus та в 10 г патогенної мікрофлори,
зокрема, мікроорганізмів роду Salmonella, всі зразки до закінчення
терміну придатності відповідали встановленим нормам.
Згідно з проведеними дослідженнями, кількісний та якісний
склад мікрофлори продуктів для ентерального харчування, як одного
із головних показників безпечності, перебувають у межах, передбачених для цієї продукції встановленими санітарними нормами [8].
Висновки. Дослідні продукти для ентерального харчування
"Реабілакт" і "Реабілакт-Д" відповідають вимогам чинного законодавства
щодо показників безпечності й можуть рекомендуватися для споживання протягом лікувального та відновлювального періодів впродовж
встановленого терміну придатності.
Перспективним є подальше дослідження споживних властивостей розроблених продуктів.
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Prytulska N., Motyzka Y., Antiushko D. Criteria of the safety of products for
enteral nutrition.
Background. Concidering the specific metabolic processes of people in critical
condition (distortion of macro and microelements exchange, decomposition of protein
compounds), development and implementation of products for enteral nutrition is
becoming very important and their assortment is very limited. Due to the increased
requirements to products for nutritional support of patients, when such products are
deeveloped, considerable attention is paid to safety indicators, and it is defined by the
content of various contaminants: toxic elements, microorganisms and pesticides.
Material and methods. The developed products for enteral nutrition on the
soluble dry basis "Reabilakt" and "Reabilakt-D" were the objects of the research. The
control product of the study was "Peptamen", produced by Nestle (Switzerland).
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Atomic absorption method, using atomic absorption spectrophotometer, was
utilized to determine the content of toxic elements (lead, arsenic, cadmium, mercury) [8–
11]. Gas chromatograph and standard methods were used to determine the content of
pesticides [12; 13]. For the determination of microbiological safety of products for enteral
nutrition the following factors were studied: the total amount of mesophilic aerobic and
facultative anaerobic microorganisms (MAFAnM), the presence of the coliform bacteria
(CGB), pathogens and mold [14–18]. The study was held immediately after production
and every 2 months during the recommended period of storage (12 months).
Results. The content of toxic elements and pesticides in the investigated samples
meet the established requirements. The study of quantitative and qualitative composition
of the microflora of products for enteral nutrition found that the studied products meet the
established health standards. During the storage of experimental and control samples the
amount of MAFAnM tended to increase but within the norms. The samples didn’t contain
yeasts and pathogenic microorganisms.
Conclusions. It is determined that the studied mixtures on dry soluble basis for
enteral nutrition "Reabilakt" and "Reabilakt-D" meet the established requirements of
current legislation regarding the safety indicators and can be recommended for for
consumption during the treatment and recovery period within the period of validity.
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Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕКСТИЛЬНІ
ТОВАРИ НА ОСНОВІ ЛЛЯНИХ ВОЛОКОН0
Розглянуто питання виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності екологічно безпечної лляної продукції. Опрацьовано теоретичні питання
напрямів створення товарів із новими властивостями та нових конструкцій.
Проаналізовано використання властивостей льону в нових товарах.
Ключові слова: льон, екологізація, екотовари, товарні ринки.
Березовский Ю. Экологически безопасные текстильные товары на основе
льняных волокон. Рассмотрен вопрос производства, повышения качества и
конкурентоспособности экологически безопасной льняной продукции. Обработаны
теоретические вопросы направлений создания товаров с новыми свойствами и
новых конструкций. Проанализировано использование свойств льна в новых товарах.
Ключевые слова: лен, экологизация, экотовары, товарные рынки.

Постановка проблеми. На початку 90-х років минулого століття Україні в управління перейшла досить розвинена економічна
система із сильним промисловим комплексом, задовільним державним
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