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Abstract 

Background: Protein-energy malnutrition is regarded as one of the public health problems in 
developing countries as a result of poor feeding due to poverty. This study was conducted to compare 
protein quality of two samples of commercial weaning food, Cerelac (based on dry milk, wheat and 
banana containing probiotic Bifidobactriumlactis) and Ghoncheh (based on dry milk, wheat, and 
honey), in rats. 

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 64 male rats aged 23 days 
in 8 groups under 8 diets, including 2 test diets (Cerelaccontaining probiotic Bifidobactriumlactis and 
Ghoncheh), 1 standard diet (casein), 1 basal diet (protein free) for true protein digestibility and 
apparent digestibility study, 2 test diets, 1 standard diet, and 1 basal diet for net protein ratio, protein 
efficiency ratio, and food efficiency ratio study. 

Results: The contents of true protein digestibility for casein, Cerelac, and Ghoncheh were 
93.77, 84.23 and 89.82, respectively and the results were significant in all of the groups (p<0.001). 
The content of net protein ratio for casein, Cerelac, and Ghoncheh was 4.38, 4.1 and 3.17, respectively 
and the results were significantin all of the groups (p=0.009). The contents of protein efficiency ratio 
for casein, Cerelac, and Ghoncheh were 3.05, 2.59, and 2.01, respectively and the results were 
significant in all of the groups (p<0.001). 

Conclusion: The findings of this study indicated that the protein value of Cerelaccontaining 
Bifidobactriumlactis was higher than Ghoncheh.  
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 مقاله پژوهشی                                                                                                               مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك

 65-1391،73، آبان )65شماره پیاپی  (6، شماره15                                         سال                                                                             
 

  هاي صحرایی مقایسه کیفیت پروتئینی دو نمونه غذاي صنعتی کودك در موش
  

 3، علی اکبر رشیدي2زهرا عابدینی  ،  1زاده ، محسن تقی*2اشرف خرمی راد ، 1اهللا عاصمی ذات

  
  علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایراندانشگاه ، در بیماري هاي متابولیکو تغذیهبیوشیمی ز تحقیقات مرک ،تغذیه استادیار، دکتراي -1

 ، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران تغذیهدکتراياستادیار، 

   مربی، کارشناس ارشد پرستاري، گروه پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران-2
 ، گروه بیوشیمی و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران تغذیه مربی، کارشناس ارشد-3

  
 17/12/90:  تاریخ پذیرش10/10/90 :تاریخ دریافت

 

  چکیده
انرژي به عنوان یک مشکل بهداشتی در کشورهاي در حال توسعه، در نتیجه کم  - سوء تغذیه پروتئین :زمینه و هدف

  شاملمقایسه کیفیت پروتئینی دو نمونه غذاي صنعتی کودكاین مطالعه با هدف . شود غذایی ناشی از فقر محسوب می

بر پایه شیر خشک، (و غنچه ) بیفیدوباکتریوم الکتیسپروبیوتیک ه شیر خشک، گندم و موز حاوي باکتري بر پای(سرالك 
  .هاي صحرایی انجام گرفت در موش) گندم و عسل
 رژیم تست 2:  رژیم غذایی شامل8ی تحت ی تا8اي ه ه روزه در گرو23 موش صحرائی 64روي بر مطالعه تجربی این  :ها مواد و روش

براي ) بدون پروتئین(و یک رژیم پایه ) کازئین(، یک رژیم استاندارد )غنچهو   بیفیدوباکتریوم الکتیسپروبیوتیکاوي حسرالك (
براي  یک رژیم استاندارد و یک رژیم پایه ، رژیم تست2 و قابلیت هضم ظاهري و قابلیت حقیقی هضم پروتئینمطالعه 
  .انجام شدین و نسبت کارآیی غذا نسبت کارآیی پروتئ،   پروتئین  خالص نسبتمطالعه 
 82/89و  23/84، 77/93هاي کازئین، سرالك و غنچه به ترتیب   براي پروتئینقابلیت حقیقی هضم پروتئینمیزان  :ها یافته

 رتیبت هاي کازئین، سرالك و غنچه به براي پروتئین   پروتئین  خالص نسبت میزان ).>001/0p(دار بود ها معنی بود و نتایج بین گروه
هاي کازئین، سرالك و  براي پروتئیننسبت کارآیی پروتئین  ).p=009/0(دار بود ها معنی  بود و نتایج بین گروه17/3و  1/4، 38/4

  ).>001/0p(دار بود ها معنی  بود و نتایج بین گروه01/2و  59/2، 05/3 غنچه به ترتیب
می  در مقایسه با غنچه باالتر بیفیدوباکتریوم الکتیسوي ارزش پروتئینی سرالك حاها نشان داد که  یافته: گیري نتیجه

  .باشد
  ، غذاي کودك ، موشپروتئینی کیفیت :کلیدي واژگان
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  مقدمه
عنوان یک مشکل ه  انرژي ب-سوء تغذیه پروتئین

داشتی در میان کودکان اکثر کشورهاي دنیا، در اصلی به
فقر و عادات نامناسب غذایی، . )1(باشد حال افزایش می

. )1-3(باشند اي می اصلی ایجاد کننده این مشکل تغذیهعوامل 
دهد که  اطالعات اخیر سازمان بهداشت جهانی نشان می

 سال در 5 درصد مرگ و میر کودکان زیر 60حدود 
. شود وسعه به دلیل سوء تغذیه ایجاد میکشورهاي در حال ت

 سال 5 میلیون کودك زیر 6/50 حدودبرآورد شده است که 
 درصد این کودکان 90باشند و  در دنیا به سوء تغذیه مبتال می

تغذیه . )4(کنند در کشورهاي در حال توسعه زندگی می
شود که شیر مادر به تنهایی براي  تکمیلی زمانی شروع می

اي نوزادان کافی نیست و بنابراین  ي تغذیهتامین نیازها
غذاهاي دیگر و مایعات همراه با شیر مادر مورد نیاز 

در بیشتر کشورهاي در حال توسعه، غذاي . )6، 5(باشد می
تکمیلی اغلب از غالت و بر اساس دستور غذایی محلی که 

. شود گیرد تهیه می براي تهیه فرنی مورد استفاده قرار می
قدار باالي فیبر این غذاهاي تکمیلی، نظر از م صرف

احتمالی در عامل هایی موجود است که آنها را یک  گزارش
 .)2، 1(کند ایجاد سوء تغذیه محسوب می

از طرف دیگر کیفیت پروتئینی، یک روش 
. باشد ها توسط بدن می سنجش کارآیی یا مصرف پروتئین

ئین کیفیت پروتئین به ترکیب اسید آمینه، قابلیت هضم پروت
هاي  و دسترسی بیولوژیکی اسیدهاي آمینه براي سنتز پروتئین

هاي انجام شده در ایران   بررسی.)8، 7، 5(بافتی بستگی دارد
 True(قابلیت حقیقی هضم پروتئیننشان داد که میزان 

protein Digestibility-TPD( ،پروتئین  خالص نسبت   
)Net protein ratio-NPR(ن نسبت کارآیی پروتئی  و
)Protein Efficiency Ratio-PER(  براي غذاي تجاري

 5/2، 3/4، 87 لمعاد به ترتیب کودك سرالك بر پایه گندم
 . )10، 9(باشد می

اي هـستند    هاي زنده  ها میکروارگانیسم  پروبیوتیک
که اگر به مقدار کافی مصرف شوند باعث ایجاد اثرات مفید      

هـاي خاصـی از      هاي اخیـر گونـه     در سال . شوند در میزبان می  

بـه  ها کشف شده کـه ویژگـی پروبیـوتیکی دارنـد و              باکتري
هاي تولیـد کننـده اسـید الکتیـک،           شامل باکتري  طور عمده 

مطالعات زیادي نـشان  . )11-13(باشند ها می ها و قارچ  باسیلوس
هاي حاوي پروبیوتیک، منجـر بـه        دادند که مصرف فرآورده   
ن باعـث افـزایش      و بنـابرای   )12-14(بهبود تحمل الکتوز شـده    

هضم و جذب غذا شده و در نتیجه منجـر بـه بهبـود کیفیـت                 
ــاثیر غــذاي کــودك حــاوي  . شــود پــروتئین مــی در مــورد ت

ها، بر اسـاس جـستجوي       پروبیوتیک بر روي کیفیت پروتئین    
اي یافت  انجام شده توسط محققین این طرح، تا کنون مطالعه    

در مـورد   با این وجود، اطالعات کمی در ایـران         . نشده است 
بنـدي شـده از    کیفیت پروتئینی غذاهاي کودك تجاري بسته    

هـاي مختلـف حـاوي پروبیوتیــک و     قبیـل سـرالك بـا طعــم   
ــا    ــد داخــل از قبیــل غنچــه ب غــذاهاي کــودك تجــاري تولی

   اهمیـت   نظـر بـه   ورو از ایـن . هاي متفـاوت وجـود دارد     طعم
کودکـان  در بـه ویـژه      در مـواد غـذائی      پروتئین   کیفی  ارزش

مقایـسه ارزش  ، تحقیـق حاضـر بـا هـدف        بتال به سـوء تغذیـه     م
بـر پایـه شـیر    (سـرالك   نمونه غذاي صنعتی کودك دو  پروتئینی  

ــک     ــاکتري پروبیوتیـ ــاوي بـ ــوز حـ ــدم و مـ ــشک، گنـ خـ
بر پایه شیر خشک، گنـدم   (و غنچه   ) بیفیدوباکتریوم الکتیس 

 قابلیـت ، TPDهـاي   بـا روش  هاي صحرایی نر در موش ) و عسل 
ــضم  ــاهريهــ ، )Apparent Digestibility-AD( ظــ

NPR، PER  ــذا ــسبت کــارآیی غ  Food Efficiency( و ن

Ratio-FER( در آمد اجرا به.  
  

  ها مواد و روش
هاي غذایی تجربی مورد استفاده در  تهیۀ رژیم

  ها آزمون  زیست
 نـر    صـحرائی   موش 64بر روي   تجربی این مطالعه

) شـعبه کـرج  (سـتور    از انستیتو پا    که   روزه 23 )Wistarنژاد  (
 بـر اسـاس     مطالعهپروتکل   .گرفت انجام   بود، شده    خریداري
و در  انجـام    المللی در مورد حیوانات آزمایشگاهی     قوانین بین 

 مـورخ  12050با کـد  کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی قم   
از غذاهاي صنعتی     در ابتدا، نمونه  . به تصویب رسید   17/6/89

بـا  ، پـروتئین و ، فیبـر، خاکـستر      بی، چـر    رطـوبت  نظـر میـزان 
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 تـا بـر     گرفـت مورد آنالیز قـرار      )15(هاي آزمایشگاهـی  روش
   تجربـی   غـذایی  هـاي   رژیـم   تهیـه  ، بـراي     مواد موجـود    اساس

  وNPRهـاي    آزمـون  در زیـست  . شـود   کار گرفته ه   ب  مربوطه
RNPR  ،4  بـر  (سـرالك    تـست    تجربی   رژیم 2:  رژیم شامل

ــه شـــیر خـــشک، گنـــد ــاوي پروبیوتیـــک پایـ م و مـــوز حـ
بر پایه شیر خشک، گندم و (غنچه  -)بیفیدوباکتریوم الکتیس

  رژیـم یک و  )  متیونین + کازئین( استانداردیک رژیم   ،  )عسل
شـد  مقایسه   RNPR  مشابه PER شرایط مطالعه (   پروتئین  بدون

چنـین   روز و هـم  PER، 28 با این تفاوت که طول مدت مطالعـه      
 ،TPD هـاي  و در زیست آزمـون ) بودوتئین  فاقد رژیم بدون پر   

AD 4  بـر پایـه   (سـرالك   تـست    تجربی   رژیم 2:  رژیم شامل
بر پایه شیر خشک، گندم     ( غنچه -)شیر خشک، گندم و موز    

یـک  و  )  متیـونین  + کـازئین ( اسـتاندارد یک رژیـم    ،  )و عسل 
جداول (گرفت  قرار   مـورد استفادهدیگر   پروتئین   بدون  رژیم

 5  مـدت ه  ب ها بعد از توزین      رژیم   خشک   اجزاي  متما. )2 و   1
   ذرت   روغـن    مخلوط و سـپس     همبا    کن   توسط مخلوط   دقیقه

 اجـزاء    دقیقـه 15  مـدت ه   ب دوباره و   شد   مواد مذکور اضافه    به
 1   مـدت  ها بـراي   رژیم. شدند مخلوط     با هم    غذائی  هاي  رژیم
ــه ــه هفت    همــه  ضــمندر. شــدند   نگهــداري  و در یخچــال  تهی
 و خاکـستر بـا    ، چربـی  ، پروتئین ها از نظر مقدار رطوبت   رژیم
گیري و سپس آنـالیز    اندازهAOACهاي آزمایشگاهی   روش
  حـرارت  ، درجـه    آزمـایش    انجـام    مـدت   در تمام . )15(دیگرد

درصـد ثابـت     50-70 و رطوبت نسبی اتـاق حیوانـات         2±22
 7از سـاعت  ( سـاعت   12مـدت   ه  نگهداشته و روشنایی اتاق ب    

ــ )  صـبح روز بعــد 7بعـدازظهر تــا   کـف اتــاق  . دتـأمین گردی
ــر روز شستـــشو داده  ــدحیوانـــات، هـ ــام . شـ ــان انجـ در زمـ

. گرفتنـد هـاي مجـزا قـرار        ها در قفس    ها، موش  آزمون  زیست
هــا بــا کــف قفــس، بــه کمــک  فاصـله محــل اســتقرار مــوش 

 حفـظ   بـود،  هایی کـه بـراي ایـن مطالعـه سـاخته شـده              توري
) coprophagy(خواري   ترتیب امکان مدفوع     دین تا ب  گردید

توسط حیوانات سـلب شـده و از اخـتالط ادرار بـا مـدفوع و             
ـ . شده کاسـته شــود     غذاي ریختـه  عـالوه در کـف قفـس       ه  ب

کاغــذ صافـــی بــا قابلیــت جـذب آب زیــاد قــرار گرفتــه تــا   
شـده و    حداکثر ممانعـت از آغـشتگـی مـواد غـذائی ریختـه           

  .)16(رار صورت گیردهـا با اد مدفـوع مـوش
  

  ها  ترکیب نظري رژیم هاي پایه در انواع زیست آزمون.1جدول 
 )درصد وزن خشک(مقدار  اجزاء اصلی

 10 پروتئین
 10تا  چربی

 5 ساکاروز
 5 )سلولز(فیبر غیر محلول 

 5 مخلوط ویتامین ها و امالح
 100مابقی تا  نشاسته

 100 جمع
 

هاي غذایی تجربی  ه رژیممواد اولیه براي تهی. 2جدول 
  )گرم/100(

  گروه غذایی
  اجزاء رژیم

سرالك بر 
پایه شیر 

خشک،گندم 
  و موز

غنچه بر پایه 
شیر خشک، 
  گندم و عسل

 +کازئین
  متیونین

بدون 
  پروتئین

  2/0  10    0  کازئین
  0  0    7/66  سرالك
  0  0  7/66  0  غنچه 

  5  5  5  5  شکر
  10  10  3/3  3/3   1روغن ذرت

  1  1 1  1   هاویتامین
  4  4 4  4  امالح
  5  5  4  6/3  2)سلولز(فیبر

L-0  3/0 0  0   متیونین  
  2/0  2/0 2/0  2/0  کولین کلراید
  6/74  5/64  8/15  2/16  نشاسته ذرت

بـراي  و نـشاسته  موجودي چربی منـابع پروتئینـی      تنظیم شده بر اساس      -1
   در رژیم نهایی درصد چربی10دستیابی به سطح 

وجـودي فیبر غیرمحلول منابع پروتئینـی و م تنظیم شده بر اساس -2
 5 سطح فیبر نشاسته، بـراي دستیابی بـه

  
  ها آزمون طراحی تجربی زیست

ه  ب ها پس از انتقال به آزمایشگاه، آزادانه موش
  تحت تغذیه با غذاي تجارتی)   خوگیري دوره( روز 5  مدت

طور ه هـا ب موشپس از مدت مزبور .  شدند قرار داده
 و هر   بلوك2   شامل  هـر گـروه، تایی8 گروه 8   بـه یتصـادف
ها با توجه به   موش تقسیم . شدند  تقسیم  موش4   شامل بلوك

 در   بود که اي  گونـه هـا به نتایج مطالعات مشابه در بلوك
ها با یکدیگر،   بلوك  وزنی هاي  میانگین  بین ، تفاوت نهایت

  . )17-19(اشد قرار داشته ب گرم5/0  در محدودة
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   AD و TPD  تعیین
این زیست  روز به 9   به مدت آزمون بررسی 

،   روز پایانی5 روز اول، دورة مقدماتی و 4   انجامید که طول
   حیوانات ، غذاي  آزمون  دوره در طول. باشد  می  تعادلی دوره

 اما  محدود شده)   خشک  ماده بر اساس( در روز   گرم15  به
 در دورة . شد ها قرار داده  در اختیار موش زادانه طور آ  به آب

   در هر قفس  شده  ریخته  و غذاي آوري مدفوع تعادلی، جمع
  ، غذاي در مورد هر موش.  گرفت  صورت  طور روزانه به

   در ظروف ترتیبه طور مجزا، به  و مدفوع ب  شده ریخته
)  با درپوش ( اي و شیشه)   درپوش بدون ( پالستیکی

  اي  شیشه  نیز در ظروف  مدفوع هاي نمونه.  گردید آوري عجم
  ه قرار داده شدند ک50   حرارت  روز در درجه  سه  مدت به

 پودر در   شکل  به  دستی ، توسط هاون  شدن  از خشک پس
، 20، 16(گرفت مورد آنالیز قرار   ازت  و از نظر غلظت آمده

21(.  
هـاي   ش نسبت دریافـت ازت مـو      از TPD  محاسبه
 ازت دفـع شـده در مـدفوع گـروه تـست             يگروه تست منهـا   

 ازت دفـع شــده در مـدفوع گـروه بــدون پـروتئین بــه     يمنهـا 
  . گرفت انجام  تست  گروه هاي  موش  ازت دریافت

هاي   نسبت دریافت ازت موشاز ADمحاسبه 
 ازت دفع شده در مدفوع گروه تست به يگروه تست منها

، 22، 19، 18( گرفت انجام  تست  گروه هاي  موش  ازت دریافت
23(. 

  RNPR و NPR  تعیین
 14   مـدت   و غـذا بــه   ، آب آزمــون   در ایـن زیست  

 و شـد  قــرار داده     در اختیـار حیوانات     طـور آزادانـه   روز، بـه 
در . گرفـت    صورت   روز در میان     طور یک   ها به    موش  توزین

  توسط هـر مـوش       دریافتی  ، مقدار پروتئین     دورة آزمون   پایان
 تست و  پروتئینی  هر یک از منابع RNPR و NPR و  محاسبه

  .)20، 1( شد  محاسبه  هر موش استاندارد، براي
میانگین کاهش  نسبت مجموع از NPRمحاسبه 

وزن گروه بدون پروتئین و افزایش وزن گروه تست یا 
هاي گروه  استاندارد به میانگین مقدار پروتئین دریافتی موش

 وزن پروتئین مصرفی گروه تست یا يپروتئین منهابدون 
  . گرفت  انجاماستاندارد

 منبــع پروتئینــی NPR نــسبت از RNPRمحاســبه 
   انجام100گروه تست به منبع پروتئینی گروه کازئین ضربدر       

  .گرفت
  FER  و  PER   تعیین

هـا در ابتـدا و       ، مـوش  FERو   PER    ارزیابی  براي
  غـذا و آب .  شـدند  هفته وزن 4مدت  به   بار در هفته   سه  سپس

  افـزایش .  ها قرار داده شـد   آزادانه در اختیار موش    صورته  ب
  .دگردی   دوره ثبت  این  در طی وزن

 PER هــا بــه  از نــسبت میــزان افــزایش وزن مــوش
 میزان افـزایش  از FER و شد  محاسبهمقدار پروتئین مصرفی  

  .)24، 20، 1(مدبه دست آها به مقدار غذاي دریافتی  وزن موش
ها، غذاي دریافتی، غـذاي دفـع شـده و           وزن موش 

 ساخت SPO-51  مدلScaltecمدفوع با استفاده از ترازوي    
 از شـرکت    8919398آلمان بـا شـماره گـواهی کالیبراسـیون          

بـراي بررسـی   . شناسی دقیق انجام شده اسـت  پیشگامان اندازه 
 بـار   3،  طور تـصادفی  ه   ب ها نمونهدقت ترازو، توزین بعضی از      

  . تکرار شد
   روش توصیف و تحلیل اطالعات -6

گروه   FERو NPR ،TPD، AD، PER میزان
 تعیین و ها نمونه در داخل غذاهاي صنعتیمتیونین با + کازئین

جهت مقایسه بین دانت  و  شفههمراه با آزمونآنالیز واریانس 
در تمام . هاي تست و استاندارد مورد استفاده قرار گرفت گروه

ها از نرم  براي آنالیز داده. دار تلقی شد  معنی>05/0pها  مونآز
  . مورد استفاده قرار گرفت16 نسخه SPSSافزار 

  
  یافته ها

 و TPDمقدار پروتئین دریافتی، پروتئین دفعی، 
AD هاي سرالك، غنچه   در گروهقابلیت هضم براي مطالعه

 نتایج آزمون آماري.  ارائه شده است3و کازئین در جدول 
دار   معنیAD و TPDها در مورد پروتئین دفعی،  بین گروه

  ).3جدول (بود
  



             ذات اله عاصمی و همکارانمقایسه کیفیت پروتئینی دو نمونه غذاي صنعتی کودك در                                                          

 70                                                                                                        1391 آبان، 6،  سال پانزدهم، شماره كمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارا

  AD و TPDبراي تعیین  مورد مطالعه ه هايگرو و دفعی  پروتئین دریافتی.3 جدول

  TPD  AD )گرم(پروتئین دفعی  )گرم(پروتئین دریافتی   رژیم ها
 77/042/4  22/084/0  54/423/84  83/449/80 سرالك

 73/016/5  14/068/0  12/282/89  1/266/86 غنچه

  92/055/4  13/046/0  04/377/93  62/312/90  کازئین
p 17/0=p 0001/0<p 0001/0<p 0001/0<p 

  
غذاي دریافتی، پروتئین  مقدار افزایش وزن،

هاي  در گروه RNPR و NPRبراي مطالعه  NPRدریافتی و 
نتایج . ه است ارائه شد4سرالك، غنچه و کازئین در جدول 

غذاي  ها در مورد افزایش وزن، آزمون آماري بین گروه
  ).4جدول (دار بود معنی NPRدریافتی، پروتئین دریافتی و 

  
  RNPR و NPRتعیین  براي مورد مطالعه ه هايگرو غذا و پروتئین دریافتیافزایش وزن،  .4 جدول

 NPR RNPR   )گرم(دریافتی پروتئین   )گرم (غذاي دریافتی  )گرم(افزایش وزن   رژیم ها  
  86/862/23  76/1651/118  67/185/11  12/11/4  6/93 سرالك

  27/975/20  12/1965/139  93/196/13  39/017/3  37/72 غنچه
  64/1056/35  11/1401/137  4/151/13  47/038/4  100  کازئین

p 01/0=p 04/0=p 04/0=p 009/0=p - 

  
ریافتی، پروتئین غذاي د مقدار افزایش وزن،

در  FERو  PERبراي مطالعه  FERو  PERدریافتی، 
 ارائه شده 5هاي سرالك، غنچه و کازئین در جدول  گروه

ها در مورد افزایش  نتایج آزمون آماري بین گروه. است
  ).5جدول (دار بود معنی FERو  PER وزن،

  
  FERو  PERتعیین  براي طالعهمورد م ه هايگرو غذا و پروتئین دریافتیافزایش وزن،  .5 جدول

 PER FER  )گرم(پروتئین دریافتی   )گرم(غذاي دریافتی   )گرم(افزایش وزن   رژیم ها

 85/1061/76  53/2126/297  15/272/29  42/059/2  04/025/0 سرالك
 78/1326/66  6/4565/327  56/476/32  25/001/2  02/02/0 غنچه

 34/1406/90  23/2713/297 71/236/29 24/005/3 02/03/0  کازئین
p  006/0=p 12/0=p 12/0=p 0001/0<p 0001/0<p 

  
  بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که محصول پروتئینی 
 در گندم و موزسرالك بر پایه شیر خشک، غذاهاي کودك 

از کیفیت  غنچه بر پایه شیر خشک،گندم و عسلمقایسه با 
  .پروتئینی باالتري برخوردار است

 ماهگی نیاز به 6طور کلی نوزادان بعد از سن ه ب
مصرف مقدار کافی انرژي و غذاهایی که میزان مواد مغذي 

در . )25(بیشتري دارند، براي تکمیل شیر مادر نیاز دارند
 از کشورهاي در حال توسعه، مطالعات علمی نشان بسیاري

داده که غذاهاي کودك خانگی تهیه شده از غالت و 
اهی، حاوي میزان کمتري از پروتئین و سایر ریز هاي گی ریشه

هاي مورد نیاز جهت رشد فیزیکی و مغزي کودکان  مغذي
  .)26(باشد می
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ترتیب ه سرالك ب TPDمیزان  در مطالعه حاضر
 در حالی که سایر محققان میزان دست آمده  ب82/89 و 23/84

، سرالك )Nutrend 5/73 )21در یک نمونه غذاي تجاري آن را 
 و )17( 94-95، سرالك بر پایه شیر و گندم )17( 93-95پایه شیر بر 

 براي TPDمیزان . گزارش کردند )9( 87سرالك بر پایه گندم 
 99متیونین در این تحقیق مشابه دیگر تحقیقات +  پروتئین کازئین

عبارت دیگر، ه ب.  بود)17( 96و  )16( 95، )9( 8/92، )18( 92 ،)27(
 کازئین و غذاي TPDفاوت مقدار  اصلی که موجب تعوامل

هاي  پروتئین دریافتی و دفعی گروه شود مربوط به مقدار تجاري می
  .باشد تست می

هاي   براي پروتئینNPRاین تحقیق نشان داد که میزان 
غنچه بر پایه شیر  -سرالك بر پایه شیر خشک، گندم و موز

حالی   درباشد  می17/3 و 1/4ترتیب ه ب خشک، گندم و عسل
را در یک نمونه غذاي تجاري  NPRه سایر محققان میزان ک

Nutrend 23/2 )21(، NPR 14نمونه غذاي  روزه در یک 
 65/2 روزه سرالك NPR 5، )9( 3/4کودك بر پایه شیر و گندم 

گزارش  Nutrend 29/1در یک نمونه غذاي تجاري  و )18(
ر  در غذاهاي ذکر شده دNPR تفاوت میزان احتماالً. )1(کردند

 به دست آمده براي پروتئین NPR میزان .نوع ترکیبات آنها باشد
، )23( 5/3متیونین در مطالعه حاضر مشابه تحقیقات دیگر + کازئین

 NPRبه عبارت دیگر تفاوت مقدار .  بود)9( 3/4 و )19( 65/3
دریافت غذا،  توان مربوط به مقدار کازئین و غذاهاي کودك را می

عوامل ت پروتئین مصرفی دانست چرا که  کیفی وپروتئین دریافتی
، کاهش وزن  افزایش وزن گروه تستNPRاصلی در محاسبه 

گروه فاقد پروتئین و میزان دریافت پروتئین گروه تست 
  .باشد می

 سرالك بر پایه شیر PERمیزان در این تحقیق 
غنچه بر پایه شیر خشک، گندم و  -خشک، گندم و موز

حالی که سایر   دردست آمده  ب01/2 و 59/2ترتیب ه ب عسل
، سرالك بر پایه )18( 31/2 را براي سرالك PERمحققان میزان 

 )1( Nutrend 09/2، در یک نمونه غذاي تجاري )10، 9( 5/2گندم 
زارش  گ)Nutrend 06/2 )21و در یک نمونه غذاي تجاري 

متیونین + به دست آمده براي پروتئین کازئین PERمیزان . کردند

 )19( 87/2 و )23( 5/3، )9( 3 مشابه سایر مطالعات حاضر در مطالعه
  . بود

هاي احتمالی  طور کلی در مطالعه ما، مکانسیمه ب
که باعث افزایش کیفیت پروتئینی سرالك در مقایسه با 

فرآیند غذا : الف: باشد غنچه شده است شامل موارد زیر می
فرآیند غذا ممکن است سبب تخریب بیشتر اسیدهاي که 
عنوان مثال ه نه و کاهش قابلیت در دسترس آنها شود بآمی

گلوکز و (حرارت متوسط در حضور قندهاي احیاء کننده 
 سبب از دست رفتن اسید آمینه ،در فرآیند شیر) گاالکتوز

 به این واکنش گردد که اصطالحاً لیزین در دسترس می
اي شدن یا میالرد گویند و سبب اتالف مقدار زیادي  قهوه

ه  این موضوع ب.)6(شود هاي باال می ر حرارتلیزین د
خصوص در مورد غذاهاي تجاري غنچه این مطالعه صدق 

اي در غذاهاي غنچه در  که رنگ قهوه طوريه کند ب می
 :ب. مراتب بیشتر بوده مقایسه با غذاي تجاري سرالك ب

میزان باالي ترکیبات آروما و مزه در بعضی از غذاهاي 
فزودن ترکیبات شیرین کننده و طعم توان به ا تجاري را می

دهنده نسبت داد که در نتیجه باعث مصرف بیشتر غذا 
خصوص در مورد غذاهاي تجاري ه  این موضوع ب)1(شود می

که مزه و طعم  طوريه کند ب سرالك این مطالعه صدق می
در غذاي کودك سرالك در مقایسه با غذاي تجاري غنچه 

العه نشان دادند که  چندین مط:ج. مراتب بیشتر بوده ب
، روي Aغذاهایی که داراي مقدار کمتري پروتئین، ویتامین 

) علت اثر بر روي تکامل فیزیکی و مغزيه ب(و آهن هستند 
-30(توانند بر روي ارزش پروتئینی غذاها تاثیر داشته باشد می
هاي مورد مطالعه ما، غذاهاي تجاري غنچه در  در رژیم. )28

 تجاري حاوي میزان کمتري آهن و مقایسه با سایر غذاهاي
رسد که یکی از  نظر میه فاقد عنصر منیزیم بود بنابراین ب

هاي اصلی پایین بودن ارزش پروتئینی غذاهاي مذکور  علت
که عنصر منیزیم، نقش کاتالیزور را در  از آنجائی. باشد

در (هاي سیکل کربس و سیکل گلیکولیز  بسیاري از آنزیم
، این احتمال وجود )31(دارد) لت دارندمتابولیسم انرژي دخا

طور غیر مستقیم بر روي ارزش پروتئینی ه دارد که بتواند ب
 مطالعات زیادي نشان دادند که باکتري :د. اثر داشته باشد
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غذاي . )12-14(پروبیوتیک در بهبود تحمل الکتوز نقش دارد
تجاري سرالك مورد استفاده در این مطالعه، حاوي باکتري 

 باعث یک بیفیدوباکتریوم الکتیس بود که احتماالًپروبیوت
طور غیرمستقیم ه بهبود قابلیت هضم و جذب غذا شده و ب

  . منجر به افزایش ارزش پروتئینی آن شده است
 عواملی از قبیل حجم غذایی ناشی از مقدار زیاد فیبر در :ه

هاي گیاهی کمتر از  پروتئین( و نوع پروتئین )32(رژیم غذایی
تواند در   می)6()شوند هاي حیوانی هضم و جذب می پروتئین

  . کیفیت پروتئینی اثر داشته باشد
  

  گیري نتیجه
غذاي صنعتی  یکیفیت پروتئیندر مجموع 

تر ولی در  سرالك در مقایسه با استاندارد کازئین پایین
بنابراین پیشنهاد  .بود مقایسه با غذاي صنعتی غنچه باالتر

ه  یا بمحصوالت پروتئینی دیگرمطالعاتی بر روي  گردد می
منابع غذائی پروتئینی حیوانی یکدیگر یا با صورت مخلوط با 
تواند موجب افزایش کیفیت  میترکیبات انجام شود که این 

 متخصصین تغذیه نسبت چنین  هم. گرددمحصولپروتئینی 
غالت و حبوبات با کیفیت پروتئین  هاي مخلوطبه مصرف 

هاي  اي مختلف جامعه، دستورالعمله براي استفاده گروهباال 
  .خاصی تدوین نمایند

  
  تشکر و قدردانی

دانند تا از  نویسندگان مقاله بر خود الزم می
خاطر تامین ه قم ب دانشگاه علوم پزشکی معاونت پژوهشی

معاونت و ) 89165شماره طرح (هزینه مالی این طرح 
خاطر قبول اجراي ه  کاشان ب دانشگاه علوم پزشکیپژوهشی

خانه دانشگاه، تقدیر و تشکر  این طرح در محیط حیوان
  . نمایند
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