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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the protein quality of complementary baby food produced from
germinated beans and mung bean and to assess the health and safety of the product in terms of storage and toxic
metal content. The results showed that energy levels of this product were higher than the daily energy
requirements recommended by WHO for infants in 2009. Copper content was higher in the control compared
to that in GCBF. Chromium content was at 0.22 mg/kg in both formula (GCBF and the control). These levels
are below the safety limits of trace elements recorded by specialized organizations. GCBF exhibited high levels
of energy and quality of digestibility of proteins and possessed the highest amounts of amino acids. Therefore,
the developed formula is suitable for children suffering from nutritional problems and nutrient deficiencies.
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خواص تغذيهاي مکمل غذاي کودک توليد شده از حبوبات جوانه زده
انوار ياسر ،1کرامت اهلل رضائی ،*2مريم سالمی ،3سوري اورومئی
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 .1دانشجوی دکترا ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/1/25 :تاریخ بازنگری -1398/3/29 :تاریخ تصویب)1398/4/3 :

چکيده
هدف از این مطالعه ارزیابی کيفيت پروتئين مکملهای غذایی توليدشده از لوبيا و ماش جوانهزده و ارزیابی سالمت محصول
از لحاظ خواص نگهداری و محتوای فلزات سمی است .نتایج نشان داد که سطوح انرژی این محصول باالتر از ميزان نياز
انرژی روزانه توصيهشده توسط سازمان بهداشت جهانی برای نوزادان در سال  2۰۰9می باشد .محتوای مس در محصول
توليدی پائينتر از ميزان آن در نمونه شاهد بود .محتوای کروم در هر دو فرمول در سطح  ۰/22ميلی گرم در کيلوگرم به
دست آمد که این سطوح و سطح مس پائينتر از سقفهای مجاز مربوط به عناصر کمياب ثبت شده توسط سازمانهای

تخصصی میباشد .مکمل غذایی توليد شده در این مطالعه دارای سطوح باالتر انرژی ،کيفيت بهتر هضم پروتئين و مقدار
بيشتر اسيد آمينه میباشد که به همين دليل فرمول توسعه یافته حاضر میتواند برای کودکان مبتال به مشکالت تغذیهای
و کمبود مواد مغذی مناسب باشد.
واژههاي کليدي :غذای کودک ،جوانهزنی ،حبوبات ،سوءتغذیه ،کمبود پروتئين ،کيفيت مواد غذائی
مقدمه*

مکملهای غذائی کودکان برای نوزادان در حال رشد به عنوان
مکمل شير مادر و به منظور تامين انرژی و پروتئين مورد نياز
مصرف میشوند ) .(Qayyum, 2012انواع مکملهای غذایی
اهميت ویژهای در جهت افزایش رشد کودک دارند Temesgen,
) .)2013از ماه ششم تولد نوزاد ،تغذیه با شير مادر به تنهائی
نمیتواند نيازهای انرژی نوزادان را برآورده کند .در نتيجه ،استفاده
از مکمل غذایی ،مانند غذاهای نيمه جامد و جامد ،همراه با شير
مادر ضروری است) . (Qayyum, 2012یک غذای کودک با کيفيت
باید حاوی غلظت باالیی از مواد مغذی ،ویسکوزیته پایين ،چگالی
توده ،بافت مناسب و همچنين محتوای انرژی باال ،پروتئين و مواد
ریزمغذی باشد و ضمنا باید بتواند براحتی هضم شود
).)Balasubramanian et al., 2014
مکملهای غذایی موجود برای نوزادان دارای سطوح پایينی
از مواد مغذی پرمصرف و کممصرف هستند که منجر به سوءتغذیه
میشود و این یکی از مشکالت جدی در کشورهای در حال توسعه
است .شدیدترین نوع سوءتغذیه ،سوء تغذیه پروتئينی است که
احتماال از آغاز تاریخ بشر انسانها درگير آن بوده اند .این سوء
*نویسنده مسئولkrezaee@ut.ac.ir :

تغذیه معموالً زمانی که تغذیه کودکان از غذای مایع (شير مادر)
به مواد غذایی نيمهجامد یا کامال جامد تغيير میکند بيشتر نمایان
میشود ).)Aderonke et al., 2014
شير و غالت منابع غنی از مواد مغذی هستند که معموالً
در توليد مکملهای غذایی کودک مورد استفاده قرار میگيرند
) )Aderonke et al., 2014اما عوارض گوناگونی مانند انواع
آلرژیها ،بيماری عدم تحمل الکتوز و اختالالت گلوتنی در روده
به مصرف غالت خاص مربوط میشود .آلرژیهای غذایی معموالً
در کودکی شروع میشوند اما میتوانند در هر سنی عود کنند
).)Bazaz et al., 2016

نياز به افزایش کيفيت مواد مغذی در مکمل های غذایی
سنتی را نمیتوان نادیده گرفت .در شرایط کنونی ،بهترین روش
بهبود تغذیه در کشورهای در حال توسعه تشویق مردم به استفاده
از منابع پروتئين گياهی ارزان قيمت و دردسترس مانند حبوبات
در تغذیه کودکان است ) .(Mahmoud, 2014حبوبات در دوران
باستان و در قرون وسطی استفاده میشدند اما بتدریج با غالت،
سيبزمينی و غذاهای با منشا حيوانی جایگزین شدند
).(Erbersdobler et al., 2017

ياسر و همکاران :خواص تغذيه اي مکمل غذاي کودک توليد شده از635 ...

افزایش استفاده از دانه ها و معرفی محصوالت جدید بر پایه
دانهها که برای گروههای کمدرآمد مقرونبهصرفه هستند،
استراتژیهای مهمی در جهت کاهش فقر و سوءتغذیه به شمار
میروند .وضعيت غذایی افراد را میتوان با تشویق آنها به استفاده
از منابع پروتئين گياهی ارزان و قابل دسترس از جمله حبوبات
بهبود بخشيد .در تغذیه کودک ،سوءتغذیه ناشی از کمبود پروتئين
یک بيماری بالينی است که با تغذیه و یا مصرف ناکافی پروتئين
غذایی در زمانی که کودکان از شير مادر به غذای نيمهجامد یا
ال بزرگسال تغيير غذا میدهند ،ایجاد میشود
غذای کام ً
) .(Adebayo et al., 2018در طی این دوره ،کودکان بهعلت رشد
و افزایش نيازهای تغذیهای ،عالوه بر شير مادر به غذای مکمل و
پر کالری نيز نياز دارند ).(Temesgen, 2013
سازمان خواربار و کشاورزی ) (FAO1در سال بينالمللی
حبوبات )2۰16( 2اعالم کرد که حبوبات مکملهای غذایی
فوقالعاده ای برای نوزادان و خردساالن در جهت تامين نيازهای
تغذیهای روزانه آنها میباشد .حبوبات به طور مشخص دو برابر
غالت کامل پروتئين دارند که منبع اصلی پروتئين در کشورهای
در حال توسعه به شمار می روند ).)Foyer et al., 2016
روشهای فرموالسيون مکملهای غذایی عبارتند از
جوانهزنی و سرخکردن که میتوانند قابليت دسترسی مواد مغذی
را با افزایش هضم و جذب مواد مغذی افزایش دهند .مکمل غذای
کودک بر پایه دانههای جوانهزده منبع خوبی از اسيدهای آمينه
ضروری است Bazaz et al., 2016; Ijarotimi & Keshinro,
).)2013

بنابر این ،هدف از این مطالعه بررسی امکان توليد مکمل
غذای کودک فرموله شده با حبوبات جوانهزده و تجزیه و تحليل
عناصر سمی و اسيدهای آمينه برای تعيين کفایت مواد مغذی در
رفع نيازهای نوزادان و کودکان است.

مواد و روشها
مواد

دانههای ماش و لوبيای چشمبلبلی ،پودر شکر ،روغن نارگيل،
جوش شيرین از بازار محلی کرج خریداری شد .پودر شير خشک
بدون چربی از شرکت لبنياتی پگاه (تهران) تهيه شد .مشخصات
پودر شير خشک خریداری شده عبارت است از چربی حداکثر 1/5
درصد ،پروتئين حداقل  32درصد ،ماده خشک حداقل  95درصد،
رطوبت حداکثر  5درصد و اسيدیته (بر حسب اسيد الکتيک)
حداکثر  16/۰ميلیگرم هيدروکسيد پتاسيم درصد گرم روغن.
1 - Food and Agriculture Organization
2 - International Year of Pulses
)3 Germinated Complementary Baby Food (GCBF

پودر وانيل مورد استفاده محصول مجتمع صنایع غذایی گلها
(تهران) بود.
آمادهسازي دانهها براي جوانهزنی

جوانهزنی دانهها طبق روش  (2019) Yasser et al.انجام شد.
بدین منظور ،دانههای ماش و لوبيا تميز شده و به مدت  12ساعت
در آب خيسانده شدند و سپس در یک بشقاب پالستيکی پوشانده
شده با حولههای کاغذی مرطوب قرار گرفتند و به مدت  48ساعت
در انکوباتور با دمای  33/5 ± 2/۰درجه سلسيوس نگهداری شدند
تا عمل جوانهزنی انجام شود .پس از این مرحله ،دانههای جوانهزده
به مدت  12ساعت در آونی با دمای  6۰درجه سلسيوس خشک
شده و سپس آسياب شدند .به منظور دستيابی به یک آرد نرم،
عمل آسياب کردن چندین مرتبه انجام شد و سپس آرد به
دستآمده الک گردیده و در داخل کيسههای پلیاتيلن در دمای
 4درجه سلسيوس (در یخچال) نگهداری شد.
فرموالسيون مکمل غذاي کودک بر پايه دانه هاي جوانه زده

3

نمونههای آرد بر اساس فرموالسيون ( CerelacTMغذای کودک
توليد شده توسط شرکت نستله ایران) تهيه شدCerelacTM .
حاوی برنج ،شير خشک و ساکارز غنیشده با مواد معدنی (آهن و
روی) و ویتامينث میباشد .اما مکمل مورد مطالعه به عنوان غذای
کودک با استفاده از  32درصد آرد لوبيای جوانهزده و  12درصد
آرد ماش جوانهزده تهيه و با  36درصد پودر شير خشک1۰ ،
درصد روغن نارگيل و  1۰درصد ساکارز مخلوط شد .ترکيب
مکمل غذایی توليد شده در جدول  1نشان داده شده است.
تعيين آمينواسيدها

محتوای اسيدهای آمينه نمونه ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی
مایع با کارآیی باال ) (HPLC4تعيين شد .نمونهها طبق روش
 )2009( Kenari et al.تهيه و سپس به ( HPLCشرکت پرکين
المر ،سری  )2۰۰مجهز به ستون  C18فنومنکس تزریق شدند.
اسيدهای آمينه با استفاده از حاللهای ( Aبافر استات سدیم
 ۰/14موالر در آب حاوی تریاتيلآمين به ميزان  ۰/5ميلی ليتر
در ليتر) و ( Bمحلول  %6۰استونيتریل در آب) به مدت  15دقيقه
(با جریان  ۰/9ميلی ليتر بر دقيقه) از روی ستون جدا شدند.
برنامه گرادیان فاز متحرک شامل شروع با مخلوط  %9۰حالل A
و  %1۰حالل  Bو تغيير مقدار این حاللها تا مخلوط  %49حالل
 Aو  %51حالل  Bدر مدت  1۰دقيقه می باشد که یک مرحله
شستشوی ستون با استفاده از  %1۰۰حالل  Bتا پاکسازی کامل
آن ادامه داشت.
4 - High-Performance Liquid Chromatography
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جدول  -1اطالعات مواد مغذي براي مکمل غذاي کودک در اين مطالعه

مکمل غذای کودک برپایه دانه های جوانه زده**

غذای کودک شاهد* (تجاری)
به ازای 1۰۰
گرم نمونه

به ازای 1۰۰
کيلوکالری

به ازای وعده
 5۰گرمی

به ازای 1۰۰
گرم نمونه

به ازای 1۰۰
کيلوکالری

به ازای وعده
 5۰گرمی

رطوبت)(%

1/7

۰/39

۰/85

5/7

1/38

2/85

کربوهيدرات)(%

6/96

16/2

3/5

56/9

13/8

28/4

پروتئين)(%

15/4

3/6

7/7

22/4

5/43

11/2

چربی)(%

1۰

2/3

5/۰

11

2/5

5/5

خاکستر ()%

3/5

۰/81

1/8

4/4

1/1

2/2

انرژی)(kcal/100 g

429

1۰۰

215

412

1۰۰

2۰6

) (mg/kgکلسيم

55۰۰

28

275۰

61۰۰

148۰

3۰5۰

) (mg/kgآهن

97/۰

22/6

48/5

55/5

13/5

27/8

) (mg/kgفسفر

44۰۰

1/2

22۰۰

5133

11۰۰

2566

ویتامين(mg/100 g) C

۰/5

۰/11

۰/25

۰/1

۰/۰2

۰/۰5

(IU/100 g) D

28۰

65/2

14۰

328/7

79/8

164/3

1/5

۰/34

۰/75

1/2

۰/3

۰/6

شاخص

ویتامين

ویتامين (mg/100 g) B12

*فرمول نمونه شاهد :برنج ،شير خشک و مخلوط ساکارز غنی شده با مواد معدنی (آهن و روي) و ويتامين ث ،بی کربنات سديم و پودر وانيل
**فرمول مکمل توليد شده بر پايه دانه هاي جوانه زده :آرد جوانه لوبيا ( ٪32وزنی-وزنی) و آرد جوانه ماش  ،٪12پودر شير خشک بدون چربی  ،%36روغن
نارگيل  ٪10و شکر ،بی کربنات سديم و وانيل روي هم .%10

تعيين هضمپذيري پروتئين

)رابطه (2

هضمپذیری پروتئين با استفاده از روش
تعيين شد .بر اساس این روش 1 ،ميلیليتر محلول  11درصد
تریپسين در  3لوله آزمایشگاهی جدا قرار داده شد و  1ميلیليتر
محلول سدیمکلرید  1درصد به آنها اضافه شد و اجازه داده شد تا
تعادل برقرار شود .سپس ،به لولههای آزمایش  1ميلیليتر نمونه
(با برچسب هضمپذیری در  1و  6ساعت) اضافه شد و واکنش در
هر لوله آزمایش با اضافه کردن  5ميلی ليتر فرمالين خنثی در 6۰
دقيقه و  6ساعت خاتمه یافت .محتوای لوله آزمایش در  3دقيقه
و در دمای  1۰8درجه سلسيوس بر روی کاغذ صافی (واتمن
شماره  )42خشک شد .نيتروژن نمونه هضمنشده با روش کلدال
تعيين شد.
)رابطه (1

(محتوای کربوهيدرات × ( + )4محتوای پروتئين × ( + )4محتوای چربی ×  = )9سطح کل انرژی

)Bintu et al. (2015

محتوای پروتئين  − 2محتوای پروتئين 1
محتوای پروتئين 1

= درصد هضم پذیری پروتئين

که محتوای پروتئين  1پروتئين کل نمونه فرآوری نشده و
محتوای پروتئين  2پروتئين کل نمونه پس از هضم با تریپسين است.
تعيين سطح انرژي

سطوح کل انرژی (بر حسب کيلوکالری در هر  1۰۰گرم نمونه)
برای تمامی فرمولهای غذایی طبق معادله  2محاسبه شد (Tufa
.)et al., 2016

تعيين مقدار تيوباربيتوريک اسيد

به منظور اندازه گيری مقدار تيوباربيتوریک اسيد 1۰ ،گرم نمونه
در  47/5ميلیليتر آب مقطر خيسانده شد و به آن 2/5-3/۰
ميلیليتر اسيد کلریدریک  4نرمال اضافه شد تا  pHآن به 1/5
برسد ) .(Pearson, 1970سپس ،حجم آن با آب مقطر به 1۰۰
ميلیليتر رسيد .در مرحله بعد ،به یک بالن حجمی  5۰۰ميلی
ليتری انتقال یافت و به دستگاه تقطير متصل شد و به آرامی
حرارت دید تا در مدت زمان  1۰دقيقه به  5۰ميلیليتر برسد.
سپس 5 ،ميلیليتر از مایع تقطير شده به  5ميلیليتر معرف TBA
در لوله آزمایش اضافه شد .نمونه شاهد شامل  5ميلی ليتر معرف
 TBAو  5ميلیليتر آب مقطر بود .تمام لولههای آزمایش به مدت
 3۰دقيقه در حمام آب در حال جوش نگهداری شدند .بعد از سرد
کردن با آب ،جذب آنها در طول موج  538نانومتر قرائت شد و
اندیس  TBAطبق رابطه  3محاسبه شد:
)رابطه (3
TBA= 7.8 × Absorbency

برای تهيه معرف  ۰/2883 ،TBAگرم از آن با اسيد استيک
گالسيال  %9۰به حجم  1۰۰ميلیليتر رسيد.
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تعيين محتواي عناصر سمی
( Khan et al.,

برای تعيين مقادیر کادميوم ،سرب ،مس و کروم
(/OESمدل  Arcos EOPاز شرکت
 )2013از دستگاه ICP-
 Spectroآلمان) مجهز به یک نبوالیزر اصالحشده با یک اسپری
اتاق سيکلونی و مشعل نوع کوارتز محوری و یک آشکارساز خطی
انجام شد .پارامترهای زیر اعمال شدند :جریان نبوالیزر  ۰/7ليتر
بر دقيقه؛ تاخير ثبات دستگاه  5ثانيه؛ سرعت نرمال  15دور بر
دقيقه؛ سرعت سریع  3۰دور بر دقيقه؛ زمان کلی  28ثانيه و مولد
فرکانس  27/12مگاهرتز.

نتايج و بحث
سطح انرژي

جدول  1اطالعات مواد مغذی غذای کودک تهيه شده از لوبيا،
ماش و نمونه شاهد را نشان میدهد .اجزای فرمولها و ارزیابی
تغذیه در کار  (2019) Yasser et al.مورد بحث قرار گرفت .این
مطالعه سطح انرژی فرمولها و ميزان مشارکت مکمل غذایی را
به نياز روزانه انرژی نوزادان تعيين میکند.
عالوه بر شير مادر ،انرژی مورد نياز در نوزادان  6تا  8ماه
حدود  2۰۰کيلوکالری در روز ،در نوزادان  9تا  11ماه 3۰۰
کيلوکالری در روز و در کودکان  12تا  23ماه  55۰کيلوکالری در
روز است (WHO, 2009).در این مطالعه ،سطوح انرژی GCBF
(جدول  )1باالتر از مقادیر توصيه شده فوق است.
بر طبق تعریف ) WHO (2009مکملهای غذایی باید
سطوح انرژی باالتری نسبت به شير مادر (حداقل  ۰/8کيلوکالری
در هر گرم) داشته باشند که در این صورت مقدار کمی از آن برای
پوشش خال انرژی مورد نياز است .به لحاظ کمی ،حجم بيشتری
از یک محصول غذایی مکمل با محتوای انرژی پایينتر مورد نياز
خواهد بود تا اینکه بتواند رشد و نمو ثابت نوزاد را بدون ایجاد
هيچگونه اثر زیانآور حفظ کند .همچنين ،مکمل غذایی باید به
همراه شير مادر استفاده شود تا نياز اضافی به دليل رشد و نمو
نوزاد جبران شود(Ikujenlola & Ogunba, 2018).
در این تحقيق ،سطوح انرژی برای مکمل غذای کودک بر
پایه دانههای ماش و لوبيای جوانهزده  412کيلوکالری به ازای
 1۰۰گرم نمونه تعيين شد .در حاليکه نمونه شاهد (مکمل تجاری
سرالک) دارای سطح انرژی  429کيلوکالری در  1۰۰گرم بود .هر
دو سطوح انرژی باالتری از مقادیر توصيه شده داشتند (جدول .)1
بر اساس اطالعات بهدست آمده میتوان نتيجه گرفت که فرمول
حاصله نياز انرژی کودکان  6تا  11ماه را برآورده میسازد.
همچنين ،هر وعده این مکمل ( 5۰ميلیگرم) سطح انرژی باالتری

از آنچه توسط  (2001) WHOبرای مکملهای غذایی تعيين شده
( ۰-1/6کيلوکالری بر گرم) و نيز مقادیر انرژی باالتری از شير
مادر با انرژی حدود  ۰/7کيلوکالری در هر ميلیليتر داشت
( .)WHO, 2002برای کودکان که در حال رشد می باشند
مکملهای دارای سطوح باالتر انرژی ضروری میباشند .در
مواردی ،سوءتغذیههای ناشی از کمبود پروتئين مصرف مکملهای
با سطوح پایينتر انرژی گزارش شده است(Abeshu et al., 2016).
ترکيب آمينو اسيد

سهم آمينواسيدهای ضروری و غيرضروری موجود در پروتئينهای
غذای کودک در شکل  1نمایش داده شده است .ترکيب
آمينواسيدهای این محصول سطوح بسيار باالتری از آمينو اسيد
های ضروری (ایزولوسين ،والين ،لوسين ،فنيل آالنين،
هيستيدین ،متيونين و ترئونين) را نسبت به نمونه شاهد نشان داد
ولی ميزان نسبی ليزین در فرمول فعلی در مقایسه با شاهد تغيير
معنی داری نشان نمی دهد .اسيدهای آمينه اصلی در GCBF
عبارت بودند از ترئونين و اسيد گلوتاميک با مقادیر به ترتيب 43
و  19ميلیگرم در گرم .پایينترین غلظت تيروزین  1/21ميلیگرم
در گرم بود (شکل ،1ب) .این یافتهها با گزارشات Fasuan et al.
) (2017که مکمل غذای کودک را از مخلوط غالت (ذرت) ،دانه
روغنی (کنجد) و پلیپپتيد حيوانی (خرچنگ) فرموله کردند و
همچنين با یافتههای ) )Ijarotimi1 & Keshinro, 2013که مکمل
غذای کودک را از ترکيبی از پاپ کورن تخمير شده ،ملخ آفریقایی
و آرد دانه بادام زمينی تهيه کردند ،هماهنگی دارد .سطوح
آمينواسيدهای غيرضروری (اسيد آسپارتيک ،اسيد گلوتاميک،
سرین ،گالیسين ،آالنين ،آرژینين و پرولين) به طور قابل توجهی
افزایش یافت ولی مقادیر سيستئين و تيروزین در  GCBFنسبت
به نمونه شاهد کاهش نشان می دهد .تمام اسيدهای آمينه
ضروری و غير ضروری در فرمول ( GCBFشکل ،1ب) سطوح مورد
نياز مقادیر مرجع  FAO/WHOرا برآورده کردند FAO/WHO,
) .)1998همچنين ،سطوح آمينواسيدهای ضروری در GCBF
مطابق با استانداردهای توصيه شده ایرانی برای مکمل غذای
کودک است(ISCCF, 2003).
جدول  2ميزان مشارکت مکمل غذای کودک در تامين نياز
روزانه اسيد آمينه برای نوزادان را نشان میدهد .یک وعده غذایی
( 5۰گرم) از  9۰3 ،GCBFميلیگرم ایزولوسين و  948ميلیگرم
لوسين را تامين میکند که باالتر از ميزان آنها در نمونه شاهد
است .بجز والين ،سهم تمام اسيدهای آمينه باال بود .به طور کلی،
سهم آمينو اسيد در هر دو فرمول از آنچه که توسط FAO/
) WHO/UNU (2007نشان داده شده ،باالتر بود .یک مکمل
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غذایی کم هزینه ،جایگزین مطلوبی برای محصوالت وارداتی
گرانقيمت است .بنابراین ،برای ارتقاء سطح پروتئين از رژیمهای
غذایی بزرگسال و شيرده ،به طور فزایندهای از حبوبات استفاده
میشود ( .)Uauy et al., 2015حبوبات به عنوان منابع پروتئينی
عالی در توليد مواد غذایی تکميلی برای کودکانی که منحصرا از
شير مادر تغذیه میکنند ،به حساب میآیند .در صورت تهيه
مناسب ،محصوالت مبتنی بر دانهها کامال قابل هضم و قابل تحمل

محتوای پروتئين خام در دانههای جوانهزده ماش و لوبيا
پس از  48ساعت جوانهزنی افزایش یافت که این یافته با مقادیر
به دست آمده از ميزان آمينواسيدهای اندازه گيری شده مطابقت
دارد (2013) Ijarotimi & Keshinro .و )Bazaz et al. (2016
نشان دادند که نمونههای غذای جوانهزده میتواند منبع خوبی از
اسيدهای آمينه ضروری باشد.
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توسط معده هستند(Mahamoud, 2014).

شکل -1سهم آمينواسيدهاي ضروري (الف) و غيرضروري (ب) در پروتئينهاي غذاي کودک
 :Controlمکمل غذاي کودک تجاري به کار رفته در اين مطالعه
 :GCBFفرمول تهيه شده از ماش و لوبياي چشم بلبلی
 :a, b, c, d, …, kعالئم متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطوح آمينواسيدها میباشد (.)< 0.05 p
جدول  -2سهم مشارکت اسيدهاي آمينه مختلف در  50گرم از مکمل غذائی در تامين نياز روزانه اسيد آمينه نوزاد

اسيد آمينه
هيستيدین
ایزولوسين
لوسين
ليزین
ترئونين
والين
AAS
ARM

نياز روزانه

ميزان مشارکت اسيدآمينه در نمونه شاهد
()mg

ميزان مشارکت اسيدآمينه در مکمل توليدی
()mg

296
267
542
447
224
361
224
396

1537
568
6۰4
118۰
3111
239
2۰38
7۰8

368
9۰3
948
5۰۰
218۰
189
1379
479

*)(mg

*آمينواسيد مورد نياز برای کودکان  12-24ماهه (WHO/FAO, 2007) =AASاسيد آمينه حاوی گوگرد (متيونين  +سيستئين)
=ARMاسيد آمينه معطر (فنيل آالنين  +تيروزین)
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جدول  -3قابليت هضم پروتئينهاي مکمل غذائی در طول زمان  1و 6

هضم پروتئين  GCBFدر آزمايشگاه

قابليت هضم یکی دیگر از عوامل مهم برای پروتئين است

(Frota

) et al., 2017و ممکن است به عنوان شاخصی از قابليت دسترسی

ساعت
فرمول
نمونه شاهد

پروتئين در نظر گرفته شود ) .)Afify et al., 2012قابليت هضم
پروتئين در رژیمهای سنتی کشورهای در حال توسعه مانند هند،
گواتماال و برزیل بهطور قابلتوجهی پایينتر از پروتئين موجود در
رژیمهای معمولی آمریکای شمالی است ( 54تا  78درصد در
مقابل  88تا  94درصد) .رژیمهای غذایی در کشورهای در حال
توسعه دارای پروتئينهایی با قابليت هضم پایين و سطوح باالیی
از فيبرهای غيرقابلحل و عوامل ضداضطراب هستند .در این
رژیمها غالت آسياب شده و دانههای حبوبات به عنوان منابع اصلی
پروتئين استفاده میشوند که عامل هضم ضعيف پروتئين به شمار
میروند ) .)Gilani et al., 2005جدول  3هضم

پروتئين GCBF

را در شرایط آزمایشگاهی نشان میدهد .هضم پروتئين بعد از 6
ساعت برای 89 ،GCBFدرصد بود که کمی باالتر از مقدار آن برای
فرمول شاهد ( 87درصد) است .این افزایش هضم پروتئين پس از
جوانهزنی ممکن است به علت کاهش ترکيباتی مثل تاننها،
مهارکنندههای تریپسين و اسيد فيتيک و یا تخریب ساختار
پروتئينها باشد .بر اساس یک مطالعه قبلی ،نمونهها در مقابل
آنزیم پروتئوليتيک آسيب پذیرتر میگردند

& Viswanathan

).)Ho, 2014
) Bazaz et al. (2016نمونه محصولی با هضم بهتر و جذب
باالتر مواد غذایی توليد کردند Bintu et al. (2015) .مکمل غذایی
بر مبنای ترکيبی از حبوبات و غالت توليد کردند(2017) Sherrif .

رژیم غذایی سرشار از برنج تخميرشده و پختهشده را به کار بردند.
بهطور کلی ،تمام این مطالعات به این موضوع اشاره دارند که
جوانهزنی قابليت هضم حبوبات را با کاهش محتویات اليگوساکارید
غيرقابلهضم بهبود میبخشد .در آزمایشگاه تست هضم پپسين
توسط سيستم گوارش را بازسازی میکنند که به طور گستردهای
برای مطالعه تغييرات ساختاری ،هضمپذیری و آزاد سازی اجزای
مواد غذایی تحت شرایط شبيهسازیشده دستگاه گوارش استفاده
میشود .آنزیمهای گوارشی ،نمکهای صفراوی و موسين جزء
مولکولهای بيولوژیکی که بيشترین استفاده را در مدل هضم
دارند در نظر گرفته می شوند ).)Afify et al., 2012

1. European Food Safety Authority

نمونه مبتنی بر دانه های جوانه زده

زمان (ساعت)

درصد هضم پروتئين

1

5۰/۰ ± ۰/۰

6

87/۰ ± ۰/1

1

5۰/۰± ۰/1

6

89/۰± ۰/1

مقادير تيوباربيتوريک اسيد

شکل ( 2الف و ب) مقادیر تيوباربيتوریک اسيد برای مکمل توليدی
و شاهد را طی نگهداری به مدت  8۰روز در دو دمای  4و  22درجه
سلسيوس نشان میدهد .مقدار تيوباربيتوریک اسيد به طور
قابلتوجهی ) (P<0.05در دماهای  4و  22درجه سلسيوس با ذخيره
طوالنی مدت افزایش یافت که نشاندهنده افزایش سطح
مالوندیآلدهيد ناشی از اکسيداسيون اسيدهای چرب اشباع نشده
به علت مقدار باالی چربی در مکمل توليدی و شاهد ( 1۰درصد)
است (2014) Khan et al. .گزارش کردند که محتوای
تيوباربيتوریکاسيد در نان پرشده از سيب زمينی و پنير در طول
نگهداری به دليل شکستن اسيد های چرب طوالنی زنجير به قطعات
کوچکتر و افزایش هيدروليز چربی در دمای باال ،افزایش یافت.
مقادير عناصر سمی

جدول  4مقادیر عناصر سمی در نمونههای مکمل تهيهشده از لوبيا و
ماش اوليه و جوانهزده را نشان میدهد .سطوح کادميوم ،ارسنيک و
سرب در ميان نمونهها بهترتيب با مقادیر کمتر از  ،۰/۰5کمتر از ۰/2
و کمتر از  mg kg-1 ۰/2تفاوت معنیداری نداشت .نمونه فوق از حد
ایمنی تعيينشده توسط مرجع ایمنی مواد غذایی اروپا )(EFSA1
برای کادميوم) )2.5 mg/kg b.w./weekفراتر نرفت ).(EFSA, 2011
برای ارسنيک EFSA ،مقادیر محدوده ایمنی را بين  ۰/3تا μg/kg 8
) )b.w. per dayتعيين کرد .کميسيون اروپا بيشترین سطح را برای
سرب  ۰/۰2ميلیگرم بر کيلوگرم در فرمول کودک و فرمول مورد
استفاده توسط ) Carbonell– Barrachina et al. (2012تعيين کرد.
در این مطالعه سطوح سرب و ارسنيک پایينتر از موارد گزارش
شدهی  (2012) Carbonell– Barrachina et al.در برنج و غذای
کودک ،هست .درصد کادميوم در فرمولهای توسعهیافته کمتر از
ميزان آن در برنج تجاری کودک و برنج خالص نوزاد برای
چينیهاست که توسط ) Carbonell–Barrachina et al. (2012تهيه
شده و از آنچه توسط ) Mania et al. (2015برای غذای تجاری کودک
در لهستان ثبت شده ،باالتر است.
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الف

ب

شکل -2مقادير تيوباربيتوريک اسيد ( )TBAدر غذاي کودک
در طول نگهداري به مدت  80روز در دماهاي ( 4الف) و  22درجه سلسيوس (ب)

محتوای مس در مکمل تهيه شده از ماش و لوبيای خام
(بهترتيب  11/3و  12/52ميلیگرم بر کيلوگرم) در مقایسه با
مکمل ساخته شده از ماش و لوبيای جوانهزده طی  48ساعت
(بهترتيب  12/4و  13/42ميلیگرم بر کيلوگرم) افزایش یافت.
مقدار مس در محصول توليدی کمتر از محتوای مس نمونه شاهد
بود و ارزش آن باالتر از مقدار ثبت شده توسط –Carbonell
) Barrachina et al. (2012است .مقدار مس در مکمل تهيه شده
نزدیک به مقدار گزارش شده توسط Carbonell–Barrachina et
 (2012) al.است .برای غذای نوزاد غنیسازی مواد معدنی هميشه
به درستی در برچسب غذای نوزاد بيان نمیشود .غذای تجاری

کودک نيز میتواند حاوی مقادیر

قابلتوجهی از مواد آلوده باشد .

)(Carbonell–Barrachina et al., 2012

محتوای کروم  ۰/2ميلیگرم بر کيلوگرم در هر دو فرمول
( GCBFو شاهد) بود .این مقدار نزدیک به مقدار آن در برنج
خالص نوزاد که در اسپانيا توليد شده است ،پایين تر از مقدار آن
در برنج خالص نوزاد در ایاالت متحده آمریکا و باالتر از مقدار آن
در برنج خالص نوزاد در چين میباشد (Carbonell–Barrachina
) .et al., 2012به طور کلی ،مقادیر توصيه شده برای کروم 3۰۰
و  4۰۰ميکرو گرم در روز بهترتيب برای نوزادان  ۰-11ماهه و
 12-23ماهه است ).(Stoecker, 2007

جدول  -4ترکيبات عناصر سمی (ميلیگرم بر کيلوگرم) لوبيا و ماش جوانهزده و مکمل غذاي کودک

مقادیر عناصر سمی (ميلیگرم بر کيلوگرم)
نمونه

آرسنيک

کادميم

سرب

مس

کروم

لوبيا اوليه
لوبيا جوانه زده
ماش اوليه
ماش جوانه زده
نمونه مبتنی بر دانه های جوانه زده
نمونه شاهد

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

≤۰/2

≤۰/۰5

≤۰/2

11/3±۰/2
12/4±۰/4
12/5±۰/7
13/4±۰/1
3/6±۰/3
7/7±۰/6

۰/3±۰/۰
۰/2±۰/۰
۰/4±۰/1
۰/2±۰/۰
۰/2±۰/۰
۰/2±۰/۰

641
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 گرم و قابليت1۰۰  کيلوکالری در هر412 این محصول
 مقادیر فلزات سنگين. درصد میباشد89 هضمپذیری پروتئين آن
۰/۰2  و۰/۰2 ،۰/۰5  ارسنيک و سرب به ترتيب کمتر از،کادميم
 مکمل توليدی همه اسيد آمينههای.ميلیگرم بر کيلوگرم بود
ضروری مورد نياز برای حمایت از رشد و نمو نوزادان را داشت که
 به عنوان مکمل غذایی مناسب برای کودکان مبتال،به همين دليل
.به مشکالت تغذیهای و کمبود انرژی و پروتئين توصيه می شود
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