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Досліджено елементний склад сухих розчинних продуктів для ентерального 

харчування "Реабілакт" і "Реабілакт-Д". Визначено рівень задоволення середньої 
рекомендованої добової потреби людей із соматичними захворюваннями та трав-
мами в мінеральних елементах у готових до споживання продуктах у рідкому стані. 

Ключові  слова:  елементний склад, продукти для ентерального харчу-
вання, середня рекомендована добова потреба. 

 
Асланян С., Антюшко Д., Мотузка Ю. Элементный состав продуктов 

для энтерального питания. Исследован элементный состав сухих растворимых 
продуктов для энтерального питания "Реабилакт" и "Реабилакт-Д". Определен 
уровень удовлетворения средней суточной потребности людей с соматическими 
заболеваниями и травмами в минеральных элементах в готовых к употреблению 
продуктах в жидком состоянии. 

Ключевые  слова:  элементный состав, продукты для энтерального питания, 
средняя рекомендованная суточная потребность. 

 
Постановка проблеми. Люди у критичних станах (зокрема, по-

ранені) потребують повноцінного забезпечення раціональним харчу-
ванням. Це є важливою складовою процесу їх лікування та реабілітації. 
У зв’язку з цим широкого використання набули харчові продукти для 
спеціальних медичних цілей – ентеральне харчування, що призначене 
для перорального споживання або введення через назогастральний зонд. 

Сучасний світовий ринок продуктів для ентерального харчу-
вання в 2012 р. перевищив 4.5 млрд доларів США й має темпи щоріч-
ного зростання в середньому на 10 %. Обсяг українського ринку таких 
продуктів становить менше 0.6 % світового, асортимент його дуже обме-
жений, вітчизняні вироби відсутні, а вартість зарубіжних є високою [1; 2]. 
                                                           
0 © Сергій Асланян, Дмитро Антюшко,  Юлія Мотузка, 2015 
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До складу організму людини входять понад 70 мінеральних 

елементів. Незважаючи на їх незначний вміст, вони відіграють важливу 
роль у метаболічних процесах, адже це будівельний матеріал для від-
новлення кісток, хрящів, тканин. У кістках вони перебувають у ви-
гляді кристалів, у м’яких тканинах – істинних або колоїдних розчинів 
у поєднанні головним чином із білками. У невеликих кількостях 
мінеральні елементи входять до складу біологічно активних речовин – 
ферментів, гормонів, вітамінів; беруть участь в обміні речовин [3; 4]. 
Вивченню питань встановлення потреб людей із соматичними захво-
рюваннями та травмами в мінеральних елементах і їх рівня задово-
лення від споживання продуктів для ентерального харчування присвячено 
роботи науковців І. Хорошилова, О. Почепня, D. Cuthbertson, A. Wilkinson, 
A. Abad-Jorge, M. Le Banh, C. Dadlani [5–8]. 

Мета роботи – дослідження елементного складу сухих розчин-
них продуктів для ентерального харчування "Реабілакт" і "Реабілакт-Д" 
та рівня задоволення середньої рекомендованої добової потреби людей 
із соматичними захворюваннями та травмами в мінеральних елементах 
від вживання цих виробів у готовому рідкому стані. 

Матеріали та методи. Об’єкти дослідження – розроблені сухі 
розчинні продукти для ентерального харчування "Реабілакт" і "Реа-
білакт-Д" [9]. Контролем обрано продукт Peptamen виробництва ком-
панії Nestle (Швейцарія). 

Елементний склад досліджено методом мас-спектрометрії з ін-
дуктивно-зв’язаною плазмою [10–13] на мас-спектрометрі VARIAN 
320MS (Австралія) зі спеціальним програмним забезпеченням ICPMS 
Expert після відповідно проведеної мінералізації проб. 

Повторюваність 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 0.03. 

Результати дослідження. У таблиці представлено результати 
досліджень елементного складу зразків сухих продуктів "Реабілакт" і 
"Реабілакт-Д" і рівень задоволення потреби в мінеральних речовинах 
при споживанні порцій, підготовлених після розчинення 100 г про-
дуктів у кип’яченій воді згідно з розробленими рекомендаціями [9]. 

Експериментально доведено, що елементний склад розроблених 
сухих розчинних продуктів для ентерального харчування людей із 
соматичними захворюваннями та травмами характеризується кращими 
показниками порівняно з контролем, в якому превалюють лише чотири 
елементи з 18-ти – Хлор, Цинк, Манган і Мідь. Зокрема, "Реабілакт" 
містить вдвічі більше Алюмінію й Ніколу, переважає в кількості 
Молібдену й Брому та на 24 і 29 % – у Сульфурі та Натрії. Показники 
вмісту мінеральних речовин у продукті "Реабілакт-Д" ще більш вагомі: 
у 14-ти позиціях із 18-ти отримано підвищення. Особливо відчутне зрос-
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тання вмісту Ніколу, Брому, Алюмінію та Молібдену – у 2.7–1.2 раза, 
на 70–26 % – Сульфуру, Селену, Натрію, Хрому, Фосфору, Кальцію, 
Йоду й Магнію. Необхідно зауважити, що на відміну від контрольного 
виробу, в який мінеральні елементи вносилися штучно у вигляді 
солей, в розроблених продуктах вони перебувають в нативній формі, а, 
отже, будуть краще засвоюватися організмом людини. 

 
Елементний склад продуктів для ентерального харчування  

р ≥  0.97; n = 15 

"Реабілакт" "Реабілакт-Д" 

Елемент Добова 
потреба Контроль 

вміст 
рівень 

задоволення 
потреби, %

вміст 
рівень 

задоволення 
потреби, % 

Макроелементи, мг/100 г 
Натрій 4000 364.42±0.14 453.44±0.22 11.34 563.05±0.26 14.08 
Калій 3500 576.74±0.46 493.82±0.41 14.11 597.42±0.52 17.08 
Кальцій 1200 358.63±0.44 369.39±0.27 30.75 486.84±0.43 40.58 
Магній 500 186.41±0.57 176.03±0.29 35.21 234.49±0.31 46.90 
Фосфор 1000 325.17±0.52 342.11±0.32 34.21 479.67±0.41 47.97 
Хлор 3200 466.82±0.02 167.13±0.01 5.22 206.14±0.01 6.44 
Сульфур 1200 0.51±0.03 0.66±0.02 0.06 0.87±0.04 0.07 

Мікроелементи, мкг/100 г 
Ферум 20000 5386.17±0.37 3842.72±0.28 19.21 6004.26±0.42 30.02 
Цинк 18000 6332.64±0.64 3256.32±0.36 18.09 3837.56±0.48 21.32 
Манган 6000 1214.51±0.23 181.63±0.12 3.03 283.83±0.16 4.73 
Мідь 4000 623.66±0.14 103.84±0.06 2.60 157.24±0.07 3.93 
Йод 350 42.11±0.29 43.43±0.32 12.40 56.81±0.41 16.23 
Хром 175 17.36±0.04 18.57±0.02 10.57 25.75±0.05 14.69 
Селен 150 17.63±0.03 18.31±0.04 12.20 28.22±0.06 18.80 
Нікол 100 4.71±0.84 11.16±0.11 11.10 17.24±0.15 17.20 
Молібден 130 5.67±0.04 9.16±0.07 7.00 12.31±0.09 9.46 
Алюміній 50 3.62±0.08 7.20±0.09 14.40  9.76±0.11 19.20 
Бром 40 0.42±0.01 0.74±0.01 1.75 1.16±0.01 2.75 

 
Розраховано, що споживання підготовлених порцій "Реабілакт" 

і "Реабілакт-Д" забезпечує середню рекомендовану добову потребу 
людей із соматичними захворюваннями та травмами в мінеральних 
речовинах на 0.06–35.21 і 0.07–47.97 % відповідно. Особливо значущі 
результати отримано для Кальцію та Магнію (30.8 і 35.2 % для "Реа-
білакт" та 40.6 і 46.9 % для "Реабілакт-Д"), які необхідні в процесі від-
новлення тканин організму при травмах різної етіології. 

Задоволення повної добової потреби в мінеральних елементах 
передбачається за рахунок споживання інших продуктів харчового раціону. 

Співвідношення кількості елементів Калій / Натрій і Кальцій / 
Фосфор у розроблених продуктах для ентерального харчування "Реа-
білакт" і "Реабілакт-Д" становить 0.92 і 0.94 та 1.08 і 1.01 відповідно, 
що є близьким до рекомендованого оптимального для засвоєння – 1:1 
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та 1:1 [14; 15]. Це свідчить про високий ступінь засвоюваності цих 
елементів організмом людини із соматичними захворюваннями та трав-
мами при вживанні продуктів для ентерального харчування. 

Одержані дані підтверджують, що використання підібраних си-
ровинних компонентів дають змогу частково забезпечити розроблені 
продукти для ентерального харчування необхідними макро- та мікро-
елементами. Основними компонентами, за рахунок яких забезпечений 
такий ефект, є концентрат білковий із молочної сироватки та омега-3 
поліненасичені жирні кислоти, виготовлені з морських водоростей 
Ulkenia sp. 

Висновки. Розроблені сухі розчинні продукти для ентерального 
харчування "Реабілакт" і "Реабілакт-Д" характеризуються підвищеною 
мінеральною цінністю та певним рівнем задоволення середньої ре-
комендованої добової потреби людей із соматичними захворюваннями 
та травмами в мінеральних елементах. 

Перспективою подальших досліджень є споживні властивості 
розроблених продуктів. 
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Стаття надійшла до редакції 28.01.2015. 
 
Aslanianan S., Antiushko D., Motuzka I. Elemental composition of products 

for enteral nutrition. 
Background. For the people in critical states (including the wounded) ensuring 

a balanced nutrition is an important part of treatment and rehabilitation processes. 
Particular attention while providing metabolic needs of people with physical illnesses and 
injuries should be paid to the mineral elements, which play an important role while being 
a plastic material for restoring bones, cartilage and tissue. 

The aim of the scientific work is researching the elemental composition of dry 
soluble products for enteral nutrition "Reabilakt" and "Reabilakt-D" and the satisfaction 
level of average recommended daily needs of people with physical illnesses and injuries 
in mineral elements while consuming these products in liquid state. 

Material and methods. The control in the research was product Peptamen, 
produced by Nestle (Switzerland). The elemental composition was investigated by the 
method of mass spectrometry with inductively coupled plasma using a mass spectrometer 
VARIAN 320MS (Australia) and software ICPMS Expert after samples mineralization 
was conducted. 

Results. The elemental composition of dry soluble products for enteral nutrition 
is characterized with better performance comparing with the control sample, in which 
prevail only four elements from 18 (chlorine, zinc, manganese and copper). In particular, 
"Reabilakt" contains twice more aluminum and nickel, more molybdenum and bromine 
and by 24 and 29 % sulfur and sodium. Indicators of mineral content of the product 
"Reabilakt-D" are more substantial: in 14 positions from the 18 increasing is received. 
Especially noticeable is the increasing of nickel, bromine, aluminum and molybdenum 
by 2.7–1.2, on 70–26 % – for sulfur, selenium, sodium, chromium, phosphorus, calcium, 
iodine and magnesium (table 1). 

It has been estimated that the consumption of prepared "Reabilakt" and "Reabilakt-D" 
portions provide average recommended daily needs of people with physical illnesses and 
injuries in minerals by 0.06–35.21 and 0.07–47.97 % respectively. Especially significant 
results were obtained for calcium and magnesium (30.8 and 35.2 % for "Reabilakt" and 
40.6 and 46.9 % for "Reabilakt-D"), which are necessary in the process of body tissue’s 
recovery from injuries of different etiologies (see table 1). 

Conclusion. Dry soluble products developed for enteral nutrition "Reabilakt" and 
"Reabilakt-D" are characterized with high mineral value and degree of satisfaction of average 
recommended daily needs of people with physical illnesses and injuries in mineral elements. 

Keywords:  elemental composition, products for enteral nutrition, the average 
recommended daily requirement. 
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