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 مقایسه ارزش پروتئینی غذاي خانگی مخلوط غالت و حبوبات با نمونه غذاي صنعتی کودك 
   2زاده محسن تقی ؛*1اهللا عاصمی ذات

  
  چکیده

مقایسه ارزش پروتئینی این مطالعه با هدف . شود ها می مخلوط کردن غالت و حبوبات باعث افزایش کیفیت پروتئینی آن :زمینه
انجام هاي صحرایی  در موش) غذاي صنعتی کودك(با سرالك بر پایه گندم ) برنج+ برنج و ماش+یالوب(دو نمونه غذاي خانگی 

  .گرفت
 3 شاملرژیم غذایی  5تحت  ها نمونه. یی انجام گرفتتا  8ي ها هی نر در گرویموش صحرا 80تحقیق تجربی روي  :ها روش
 .قرار گرفتند )بدون پروتئین(پایه یک رژیم و ) زئینکا( یک رژیم استاندارد، )نمونه غذاي خانگی 2سرالك و ( تست رژیم

  خالص  نسبت همچنین .بود )AD(ظاهري هضم  قابلیتو ) TPD( قابلیت حقیقی هضم پروتئینمطالعه ها  هدف از این رژیم
و  TPD، NPRانگین می. بررسی شدگروه  5در  )FER( و نسبت کارآیی غذا) PER(نسبت کارآیی پروتئین  ، )NPR( پروتئین

PER  قرار گرفت مقایسهمورد نالیز واریانس آاز طریق  ها گروهبین.  
دار امعن) 9/81(برنج +و ماش )2/80( برنج+لوبیا ،)7/87( سرالك هاي پروتئین سه گروه در TPD شاخصاختالف بین  :ها یافته
براي ترتیب  هب PERشاخص . بود 5/4و  4، 6/4 برنج+برنج و ماش+لوبیا سرالك، هاي براي پروتئینترتیب  هب NPR شاخص .بود

  . بود 8/2و  9/2، 5/2برنج +برنج و ماش+لوبیا سرالك، هاي پروتئین
   .استدر مقایسه با سرالك قابل قبول  دهند که ارزش پروتئینی غذاهاي خانگی ها نشان می یافته :گیري نتیجه

  غذاي کودك غذاي خانگی،، سرالك ،یپروتئینکیفیت  :ها کلیدواژه

  »15/4/1389 :پذیرش  9/12/1388  :دریافت«
  کاشاندانشگاه علوم پزشکی ، معاونت غذا و دارو .1
  کاشاندانشگاه علوم پزشکی  ،دانشکده پزشکی ،گروه بیوشیمی و تغذیه .2
 :دورنویس، 09133615446 :، ساختمان نگار عصر، معاونت غذا و دارو، تلفن25بست آزادي  کاشان، خیابان شهید بهشتی، بن :دار مکاتبات عهده*

4463377-0361  
Email: asemi_z@yahoo.com 

 

  مقدمه
ها به فاکتورهاي زیادي از جمله  رشد کم بچه

دسترسی به غذا، منزل و مراقبت سالمتی نسبت داده 
 سوء تغذیه در بعضی از نواحی دنیا مخصوصاً. شود می

و دلیل  استافزایش  رو بهدر کشورهاي در حال توسعه 
، الگوي غذایی نامناسب یا ترکیبی از هر اصلی آن عفونت

اطالعات اخیر سازمان بهداشت جهانی . )1( باشد دو می
میر کودکان  و  درصد مرگ  60دهد که حدود  نشان می

دلیل سوء  سال در کشورهاي در حال توسعه به 5زیر 

 6/50 تقریباًبرآورد شده است که  .افتد اتفاق میتغذیه 
دنیا به سوء تغذیه مبتال  سال در 5میلیون کودك زیر 

هاي در حال درصد این کودکان در کشور 90د و هستن
فاکتورهاي زیادي، هوش و . )2( کنند توسعه زندگی می

دهد، گرچه  میقرار ثیر أرشد فیزیکی کودکان را تحت ت
ولی فاکتورهاي کند  را ایفا مینقش اصلی  ،فاکتور ژنتیک

اي  مالحظه ابلطور ق اجتماعی، محیطی و فیزیولوژیکی به
 .دهد ثیر قرار میأفیزیکی و هوش بچه را تحت ت رشد

تغییر  توان این عوامل را با مداخله می واضح است که

مقال
شی

ژوه
ه  پ
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تغذیه با شیر مادر و الگوهاي غذایی . اصالح نمودداده و 
کننده رشد و  ترین عامل تعیین مهم ،مناسب دوران شیردهی

 . )3( استتکامل نوزادان 

شود که شیر مادر  نی شروع میزما ،تغذیه تکمیلی
اي نوزادان کافی  مین نیازهاي تغذیهأتنهایی براي ت به

غذاهاي دیگر و مایعات همراه با مصرف  نیست و بنابراین
در بیشتر کشورهاي درحال . )4( استشیر مادر مورد نیاز 

بر اساس غذاهاي محلی  توسعه، غذاهاي تکمیلی عمدتاً
تهیه فرنی مورد استفاده  که برايشود  ی تهیه میالتغاز 

این جدا از حجم زیاد، گزارش شده که . گیرد قرار می
یک فاکتور احتمالی در ایجاد سوء تغذیه محسوب غذاها 

انرژي یک علت اصلی -سوء تغذیه پروتئین. شود می
. استمیر باال در کشورهاي درحال توسعه   و  شیوع مرگ

ی بر روي سوء تغذیه در مراحل اولیه زندگاز طرفی این 
ثر منفی بر اثیر گذاشته و أتکامل فیزیکی و ذهنی بچه ت

بهبود غذاهاي خانگی سنتی . روي رشد و تولید مثل دارد
ها با مواد غذایی غنی از پروتئین مانند  از طریق ترکیب آن

نظر از بهبود ارزش  صرف. پذیر است حبوبات امکان
رآیند اي غذاهاي بر پایه مخلوط غالت و حبوبات، ف تغذیه

تهیه غذا در خانه منجر به تهیه غذاهایی با قیمت پایین، 
تر و فاقد پاتوژن در مقایسه با غذاهاي  طعم و مزه مناسب

 . )6و  5( شود تجاري می

دهد که اسید  آنالیز اسید آمینه غالت نشان می
ولی به مقدار است ها پایین  هاي لیزین و تریپتوفان آن مینهآ

گرددار از قبیل متیونین و سیستئین کافی اسیدهاي آمینه گو
آنالیز اسید آمینه حبوبات نشان از طرفی . )7و  6( دارند

هاي گوگرددار از قبیل متیونین و  مینهآدهد که اسید  می
مقدار کافی لیزین و تریپتوفان  پایین ولی به ،سیستئین

با حبوبات  هبنابراین در اثر ترکیب یک نوع غل. )6( دارند
ازطرف . )5( یابد پروتئینی آن افزایش میکیفیت  ،مناسب

دیگر کیفیت پروتئینی، یک روش سنجش کارآیی یا 
کیفیت پروتئین به . استها توسط بدن  مصرف پروتئین

ترکیب اسید آمینه، قابلیت هضم و دسترسی بیولوژیکی 
 هاي بافتی بستگی دارد اسیدهاي آمینه براي سنتز پروتئین

  پروتئین  کیفی  ارزش  اهمیت  بهرو، نظر  از این .)8و  5، 4(
درآمد،   کم  هاي خصوصاً در خانواده  ،ییدر مواد غذا

  دقت  بـه  با توجـه  پیشنهادي  هاي روش  ارزیابی و  مطالعه
رسد و  نظر می هب  ها در کشور ضروري آن  بودن اجرا و قابل

  محصوالت  کیفی  تواند از موارد کنترل می  در آینده
مقایسه ارزش حاضر با هدف پژوهش بنابراین . شمار آید هب

سرالك بر پایه شیر (پروتئینی یک نمونه غذاي صنعتی کودك 
+ برنج و ماش+لوبیا(با دو نمونه غذاي خانگی ) خشک و گندم

قابلیت هضم هاي  با روشو استاندارد کازئین ) برنج
، )True protein Digestibility( پروتئینحقیقی 

، )Apparent Digestibility(ظاهري هضم  قابلیت
نسبت کارآیی  ،)Net protein ratio(  پروتئین  خالص  نسبت

  و نسبت کارآیی غذا )Protein Efficiency Ratio(پروتئین 
)Food Efficiency Ratio( شد انجام هاي صحرایی نر در موش.  

   
  ها مواد و روش

در دانشگاه علوم پزشکی  1387مطالعه حاضر سال 
 80بر روي  تجربی  روش پژوهش به. ام شدکاشان انج

از   سن همحدود در Wistarاز نژاد  ratنر   ییصحرا   موش
انستیتو پاستور از  ها نمونه. انجام شد ) روزه 21(  شیرگیري

غذاي هاي  در ابتدا، نمونه .ندشد  خریداري) شعبه کرج(
، فیبر،  ، چـربی رطـوبت  از نظـر میـزانو سویا  خانگی

مورد  )9(هاي آزمایشگاهـی  با روش پروتئینو  خاکستر
  تهیه  ، براي مواد موجود  آنالیز قرار گرفت تا براساس

در  .شود  کار گرفته هب  مربوطه  یتجرب  غذایی  هاي رژیم
سرالك، (تست   رژیم سه ADو  TPDزیست آزمون 

درصد پروتئین لوبیاي  50غذاي خانگی بر پایه مخلوط 
غذاي خانگی بر پایه و  درصد پروتئین برنج 50+تبریزي 
درصد  50+درصد پروتئین ماش تبریزي 50 مخلوط

یک و )  متیونین + کازئین( یک رژیم استاندارد، )برنج
 ، NPRهاي  آزمون  در زیستو ) پروتئین  بدون(پایه   رژیم
PER و FER یک رژیم استاندارد ،تست  تجربی  رژیم سه 

شرایط مطالعه (  قرار گرفت  مـورد استفادهپایه   رژیمیک و 
PER وFER   مشابهNPR  با این تفاوت که طول مدت است
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پروتئین  روز و همچنین فاقد رژیم بدون PER، 28مطالعه 
، مقـادیر غذاهاي خانگی  ترکیب  بـه  بـا توجه .)باشد می

  رژیم  بـراي  اصلـی  و مـواد مغـذي  مـواد غذایـی
  . )1جدول ( گردید  تنظیم  پایه  تجربی

 6  مدت هب  ها پس از انتقال به آزمایشگاه، آزادانه موش
با غذاي ) Acclimation period  :خوگیري دوره(روز 

طور  ههـا ب موشمدت این  پس از .شدندتغذیه  تجارتی
  بلوك 2  شامل  هـر گـروه ،تایی 8 گروه 10  بـه  تصـادفی

)  موش اولیه 80از مجموع (  موش 4  شامل  و هر بلوك
بدون پروتئین، ،  متیونین+ گروه کازئین 5( شدند  تقسیم

براي زیست آزمون  برنج+ برنج و ماش+مخلوط لوبیاسرالك، 
TPD و AD  بدون پروتئین، ،  متیونین+ گروه کازئین 5و

براي  برنج+ برنج و ماش+هاي لوبیا مخلوطسرالك و 

ها  موش  تقسیم. )FER و NPR، PER  آزمون زیست
  اي گونـه  هـا به در بلوكباتوجه به نتایج مطالعات مشابه 

ها  بلوك  وزنی  هاي میانگین  بین  ، تفاوت در نهایت  که  بود
  .)10-12( قرار داشت g  5/0 ه، در محدودبا یکدیگر

 4  ،استروز AD، 9 و TPD هاي طول دوره آزمون
  مقدماتی هدورروزه،  9این  روز اول

)Preliminary period ( تعادلی ، دوره روز پایانی 5و  
)Balance period (تعادلی  دوره  از پایان  پس. است  ،

هاي  فرمول باتوجه به مراحل انجام کار و با استفاده از
 )20و  11 ،12 ،17( ADو  )TPD )21-11مربوطه 

 روز RNPR ، 14و  NPRطول دوره آزمون . محاسبه شد
 باتوجه به مراحل انجام کار و با  دوره  از پایان  پس. است

RNPR وNPR مقادیر  ،هاي مربوطه استفاده از فرمول

  
  )گرم 100م در گر(هاي غذایی تجربی  مواد اولیه براي تهیه رژیم -1جدول 

  گروه غذایی
  اجزاء رژیم

  برنج+لوبیا  برنج+ ماش  سرالك  متیونین +کازئین  بدون پروتئین
  کازئین  0  0  0  3/9  2/0

  سرالك بر پایه گندم و عسل  0  0  4/53  0  0
  تبریزي چشم بلبلی لوبیا 47/23  0  0  0  0
  طارم محلی هاشمی مازندران برنج 2/51  2/51  0  0  0
  اش سبز تبریزيم  0  33/17  0  0  0
  شکر  5  5  5  5  5
   *روغن ذرت  4/9  3/9  7/4  10  10
  ها ویتامین  1  1  1  1  1
  امالح  4  4  4  4  4
 **)سلولز(فیبر  5/4  87/3  4/4  5  5

0  3/0  0  0  0  L- متیونین  
  کولین کلراید  2/0  2/0  2/0  2/0  2/0
  نشاسته ذرت  6/20  1/8  3/27  2/65  6/74

  در رژیم نهایی درصد چربی 10براي دستیابی به سطح  ،و نشاستهمنابع پروتئینی  موجودي چربیشده بر اساس  تنظیم *
  درصد در رژیم نهایی 5سطح فیبر  موجـودي فیبر غیرمحلول منابع پروتئینـی و نشاسته، بـراي دستیابی بـهشده بر اساس  تنظیم **
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 و PERهـاي   طـول دوره آزمـون  . )10-13(محاسبه شـد  
FER  باتوجـه بـه     ،دوره  از پایـان   پـس . استروز  28نیز

 PERهاي مربوطه  مراحل انجام کار و با استفاده از فرمول
محاســــبه  )20و  11 ،12(  FER و  )22- 24و  20، 10- 13(

 +گـروه کـازئین   FER و NPR ،TPD، AD، PER میزان. شد
هـا   و تجـاري در داخـل نمونـه    غذاهاي خانگیمتیونین با 
همـراه بـا آزمـون     )ANOVA(از آنـالیز واریـانس   تعیین و 

هـاي   قایسه بین گـروه براي م Dunett,s T3و  Scheffeتعقیبی 
 >05/0Pهـا   در تمـام آزمـون   .شد تست و استاندارد استفاده

  .در نظر گرفته شد دارامعن
  ها یافته

 10ـی نر در یموش صحرا 80این تحقیق بر روي 

   .ی انجام گرفتیتا8گروه 
قابلیت هضم  و دفعین پروتئی، پروتئین دریافتیمقدار 

هاي مورد مطالعه براي تعیین  در گروهحقیقی و ظاهري 
AD  وTPD  شود که  مالحظه می .)2دول ج(مشخص شد

+ بین چهار گروه کازئین TPD آنالیز واریانس میانگین
دار امتیونین، سرالك و غذاهاي خانگی از نظر آماري معن

  ). >0001/0P( است
هاي مورد  در گروه FERو  NPR ،RNPR ،PERمیزان 

شـود کـه آنـالیز     مالحظه مـی  .)3جدول (تعیین شد مطالعه 
بـین چهـار گـروه     FERو  NPR ،PER واریانس میانگین

متیونین، سرالك و غذاهاي خانگی از نظر آماري + کازئین
  ). =19/0P و =3/0P=، 19/0P( ستنیدار امعن

  
  هاي مورد مطالعه در گروهت هضم حقیقی و ظاهري دفعی، قابلیپروتئین ، پروتئین دریافتیمقدار  -2 جدول

 P-value رژیم ها  آزمون ها

   نکازئی  سرالك برنج+ مخلوط ماش  *برنج+ مخلوط لوبیا 
  a4/09/3 b3/07/2 b 6/08/2  8/07/4  0001/0پروتئین دریافتی 

  g( c1/09/0 1/06/0  2/05/0 1/04/0  0001/0(پروتئین دفعی
TPD in vivo d7/12/80 d1/69/81  8 7/87  9/33/93  0001/0  
AD in vitro d6/11/76  d2/676  3/88/81  3/48/89  0001/0  

*  MeanSD    
a :05/0 برنج،سرالك و کازئین در سطح+هاي مخلوط ماش دار با گروهااختالف معنP<  

:b 05/0دار با گروه کازئین در سطح ااختالف معنP<   
c: 05/0 سرالك و کازئین در سطح برنج،+هاي مخلوط ماش گروه دار باااختالف معنP<   
d :05/0دار با گروه کازئین در سطح ااختالف معنp<    

  

  هاي مورد مطالعه  در گروه FERو  NPR ،RNPR ،PERمیزان  -3 جدول

  زیست آزمون
  رژیم ها

P-value  نکازئی  سرالك برنج+ مخلوط ماش  *برنج+ مخلوط لوبیا 

NPR 6/04  5/05/4  9/0  6/4  4/06/4  3/0  
RNPR 9/86  2/98  100 100  -  

PER 2/09/2 6/08/2  4/05/2  2/03  19/0  
FER 02/02/0  05/02/0  03/02/0  01/0 2/0  19/0  

*  MeanSD  
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  بحث 
آمده  دست هب TPDمیزان نشان داد هاي این پژوهش  یافته

 2/80ترتیب  به ،برنج+ برنج و ماش+ لوبیامخلوط براي پروتئین 
شده توسط محققان  که بیشتر از میزان گزارش است 9/81 و

و همسو با سایر تحقیقات  )22و  18(دیگر در مورد غالت تنها 
میزان  .باشد می )18و  10(حبوبات +در مورد مخلوط غالت

TPD شده توسط  تر از میزان گزارش کمبود که  7/87 سرالك
براي پروتئین  TPDان میز. )11و  10( استمحققان دیگر 

همسو با سایر که  بود 3/93 این تحقیقمتیونین در + کازئین
فاکتورهاي  ،عبارت دیگر به. )11و  10، 7( باشد میتحقیقات 

کازئین و غذاهاي خانگی  TPDتفاوت مقدار اصلی که موجب 
و پروتئین دریافتی  مقدارربوط به شود م و صنعتی کودك می

قابلیت هضم واقعی منابع . شدبا هاي تست می دفعی گروه
یکی از  .ثیر عوامل متعددي قرار داردأتحت ت ،پروتئینی

 ،هاي گیاهی پروتئین. نوع پروتئین است ها ملترین عا مهم
. شوند هضم و جذب می ،هاي حیوانی تر از پروتئین کم

ناشی از محصور بودن پروتئین در دیواره له أاین مس
 . )18(ر به آن است ت کربوهیدراتی سلول و دسترسی کم

فرآیند  . است فرآیند غذا ،سبک دیگر از فاکتورهاي مهم
ممکن است سبب تخریب بیشتر اسیدهاي آمینه و  غذا

عنوان مثال  هب .ها شود آنبودن کاهش قابلیت در دسترس 
گلوکز و (کننده  حرارت متوسط در حضور قندهاي احیاء

سبب از دست رفتن اسید آمینه  ،در فرآیند شیر) گاالکتوز
به این واکنش  گردد که اصطالحاً دسترس می لیزین در

گویند و سبب اتالف مقدار  میاي شدن یا میالرد  قهوه
. )26و  25(شود  هاي باال می زیادي لیزین در حرارت

میزان پایین قابلیت هضم سرالك در این مطالعه در 
 ناشی از دلیل مذکور  مقایسه با مطالعات مشابه، احتماالً

هضم پایین پروتئین در رژیم ابلیت همچنین ق .است
استفاده  دلیل هبتواند  کشورهاي در حال توسعه می غذایی

تر تصفیه شده باشد این موضوع  از غالت و حبوبات کم
ر الزم به ذک. )18(ویژه در مورد گندم صادق است  هب

کیفیت پروتئین رژیمی با ترکیب منابع پروتئینی است 
هاي غذایی بر پایه یک غذاي گیاهی  رژیم. یابد بهبود می

توانند رشد بهینه را فراهم کنند زیرا رژیم غذایی،  نمی
مین سوبستراهاي أاسید آمینه محدودکننده کافی براي ت

این موضوع . )27و  5( الزم براي سنتز پروتئین را ندارد
ر مورد مخلوط کردن لوبیا با برنج و ماش با برنج در د

طوریکه کیفیت پروتئینی  هاین مطالعه مشاهده شد ب
این تحقیق نتایج . مخلوط تا حدود زیادي افزایش داشت

مخلوط آمده براي پروتئین  دست هب NPRنشان داد که میزان 
بیشتر از  است که 5/4و  4ترتیب  به برنج+ برنج و ماش+ لوبیا

 NPRمیزان . )6(شده توسط محققان دیگر بود  گزارش زانمی
 میزانبیشتر از  که بود 6/4سرالك  آمده براي پروتئین دست هب

علت این تفاوت، . )11( استشده توسط محققان دیگر  گزارش
مطالعه طول مدت . گردد رمیب NPRطول مدت مطالعه  به

بوده  روز 28که در مطالعه مشابه  ، درحالیبود روز 14حاضر 
آمده براي پروتئین کازئین در مطالعه  دست هب NPRمیزان . است

محققان شده توسط  که همسو با مقدار گزارشبود  6/4حاضر 
کازئین و  NPRعبارت دیگر تفاوت مقدار  به. )12( استدیگر 

پروتئین دریافتی  و دریافت غذا مقدارربوط به غذاهاي خانگی م
فاکتورهاي  .داردارتباط  یفکیفیت پروتئین مصربلکه با  نیست

کاهش وزن  ،افزایش وزن گروه تست ،NPRاصلی در محاسبه 
پروتئین و میزان دریافت پروتئین گروه تست  بدونگروه 

+ لوبیامخلوط آمده براي پروتئین  دست هب PERمیزان . باشد می
که  بود 5/2و  8/2 ،9/2ترتیب  به و سرالك برنج+ ماش ،برنج
 استشده توسط محققان دیگر  ادیر گزارشهمسو با مق تقریباً

 +آمده براي پروتئین کازئین دست هب PERمیزان  .)11و  6(
که با نتایج دیگر محققان برابري بود  3 متیونین در مطالعه حاضر

بین کازئین با غذاهاي خانگی و سرالك تفاوت . )12(کند  می
داري بین اهمچنین اختالف معن. بوددار امعن TPDاز نظر 

وجود  PERو  NPRاهاي خانگی و سرالك از نظر غذ
و ) برنج(دلیل انتخاب مکمل غالت  هباز طرفی . شتندا

مناسب و بهبود اسیدهاي ) لوبیا و مخصوصا ماش(حبوبات 
حتی آمینه ضروري، باعث بهبود ارزش پروتئینی برابر و یا 

نتایـج ارزیابی کیفـی . باالتري نسبت به سرالك شد
 PERو  TPD  ،NPRهاي ه بـه روششد بیولوژیکی کسب

، خانگی و سرالكغذاهاي  ،بر روي منبع پروتئین کازئین
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نشانگر آن است که یافته ایـن  .بخش بود رضایت
 ،Wistarنژاد  و درستی انجام شده فرموالسیون رژیم به

ت طورکلی کیفی هب. نژاد مناسبی براي مطالعه است
ب اسیدهاي پروتئین تحت تأثیر سه عامل ترکی اي تغذیه

 هگون هنیاز به اسیدهاي آمین و هضم پروتئینی، هآمین
هاي با کیفیت  بنابراین پروتئین .است پروتئین هکنند مصرف

اي که با نیاز انسان و  باال همراه با ترکیب اسیدهاي آمینه
   .)28(شوند  طور کامل هضم می هحیوان یکسان باشد ب

  
  گیري نتیجه

شده  طراحی ي خانگیهاطور کلی کیفیت پروتئینی غذا هب
در مقایسه با برنج +مخلوط ماش مخصوصاً ،در این مطالعه

مناسب ولی در مقایسه با  ،سرالكغذاي کودك تجاري 
  . تر بود استاندارد کازئین پایین

پایین قابلیت واقعی هضم  باتوجه به مقدار تقریباً
مطالعه در مقایسه با مطالعات  پروتئین سرالك در این

افزایش  برايالزم است اقدام اساسی  ،مشابه خارجی
ن از جمله کنترل دما در زمان تولید محصول  کیفیت آ

که مصرف مخلوط  همچنین با توجه به این .عمل آید به
برنج و ماش در الگوي غذاي کودکان ایرانی وجود ندارد 

مناسب  سازي و آموزش تغذیه توان با فرهنگ می
مشکالت ناشی از  ،درآمد خصوص در خانوارهاي کم هب

  . سوء تغذیه را در کودکان کاهش داد
  تشکر و قدردانی
دانیم از معاونت و شوراي محترم  وظیفه خود می

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان که در تصویب و 
همکاري داشتند صمیمانه مطالعه مراحل اجرایی این 
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