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با روشهای نسبت خالص  " سویاومخلوط آرد گندم " و "سویا" ارزیابی زیستی کیفیت پروتئین
 )PER(و نسبت کارآیی پروتئین ) RNPR(، نسبت خالص نسبی پروتئین ) NPR(پروتئین 

 

3 ناصر والئی مهندس،2، ذات اهللا عاصمی1محسن تقی زاده
 

 
 خالصه

به همین علت روشهای بیولوژیک،     . ی به دالیل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است           ایپروتئیـن مواد غذ    ارزیابـی کیفیـت      :سـابقه و هـدف    
، نسبت ) NPR(، نسبت خالص پروتئین  های موجود در بین روش. میکروبیولوژیک، شیمیائی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین ها معرفی و بکار گرفته شده است

این مطالعه با هدف ارزیابی . بعنوان روشهای مناسب برای تعیین کیفیت پروتئینها پیشنهاد شده است) PER(و نسبت کارآیی پروتئین ) RNPR( بی پروتئینخالص نس
ـا روشهای فوق رویی کیفیت پروتئین  . انجام گرفت1382 نمونه محصول سویا در سال  دوب

ـیق با طراحی تجربی روی تع       :مواد و روش ها     چهار  تحت در گروههای هشت پایی) wistar( ویستار  روز، از نژاد21 موش صحرائی نر در سن    32داد  تحق
طول دوره  . انجام شد ) بدون پروتئین (پروتئین و پایه     درصد 10  هر یک حاوی      ،متیونین و   کازئین(، مبنا    )سویاو   مخلوط آرد گندم     ـ سویا(مورد  : رژیم غذایی 
PERطول مدت مطالعه برای تعیین  .، مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردیدNPRبمنظور محاسبه . بود روز NPR ،14 مطالعه برای

مخلوط " و   "سویا" با   "متیونین و   کازئین" گروه   PER و   NPR    ،RNPRمیزان  .  روز بود و مقدار پروتئین دریافتی و تغییر وزن حیوانات تعیین گردید            28،  
 . مورد قضاوت آماری قرار گرفتt test از طریق آمارۀ  "سویاو آرد گندم 

رای   NPRشـاخص   :یافته ها   رRNPRو شـاخص ) >01/0P (65/3 ±35/0 "سویـا"و برای ، 37/4 ±48/0 "متیـونین و  پروتئین کـازئین "ـب راـب  83 ـب
رای   PERشـاخص  .  بود 7/62برابر   RNPR  و شاخص  )>001/0P( 7/2±3/0  " سویا وگندم   مخلـوط آرد  "بـرای    NPRشـاخص   .بــود  پروتئیـن " ـب

 شاخص.درصد بود  75 " و متیونین  کازئین" نسبت به    "سویا" PERو شاخص   ) >001/0P (28/2 ±35/0 "سـویـا "،  04/3 ±24/0 "متیونیـن  و   کـازئیـن 
PER   001/0(1/1 ± 1/0 " سویاوآرد گندم مخلوط "برایP<(بود . 

 . پایین است" و متیونینکازئین" در مقایسه با "ویاس" کیفیت پروتئین محصول :نتیجه گیری

 ، سویاNPR ،RNPR ،PER کیفیت پروتئینی، :واژگان کلیدی
 

 13/12/83: تاریخ دریافت مقاله                                 گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کاشانعلمی عضو هیات   مربی،-1

  23/3/84: مقاله: تاریخ تایید                                           ن دانشگاه علوم پزشکی کاشاگاه مواد غذاییکارشناس آزمایش  مربی،-2 

 ، گروه بهداشتت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهراناهی عضو  مربی،-3
 واد غذایی کاشان، میدان پانزده خرداد، ابتدای خ اباذر، بیمارستان اخوان، آزمایشگاه م
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 مقدمه
در سالهای  اخیر استفاده  از منابع  پروتئینی  گیاهی  در رژیم           

زیرا از یک طرف منابع     . ی  روزانه  بیش  از پیش  توصیه  می شود      یغذا
و از طرفی با مصرف  کمتر منابع        ارزان می باشند    پروتئینی گیاهی   

   از وجب  پیشگیری مقدار چربی  اشباع  مصرفی  کاهش  یافته  و م         ،  حیوانی
 ، هیپر   ، نارسایی  کلیوی  دیابت  ،بیماریهای  مزمن  بخصوص  قلبی ـ  عروقی     

استفـاده  بهینـه  از پروتئیـن  ). 1 ( ، سرطان  واستئوپروز می گردد  لیپیدمی
مـورد نیـاز بـدن  تابع  قابلیت هضم و الگوی اسیدهای  آمینه                

ـرای  بدن  فراهـم  می گـردد    ضروری  در منابع  غذائـی  بـوده  کـه  ب      
ی  یاز این رو تعیین  کیفیت  پروتئیـن  و ارزیابی  مـواد غذا            ). 2(

 ، در برنامه ریزی های  غـذا و تغذیـه  بـه  جهت             مـورد مصرف 
از طرف   ). 3(تأمیـن  نیازهـای  زیستـی  انسـان  الزم  مـی باشد          

 اسیدهـای  آمینـه    نتامیی  بر الگو و میزان       ی مواد غذا   فرآوری دیگر
4( ، کیفیت  پروتئین  محصول  تأثیر می گذارد       ضـروری  و در نهایت   

سویا این  تغییر در کیفیت  انواع  غذاهای  پروتئینی  گیاهی  از جمله   ). 
   ، ضرورت بنابراین). 5(از اهمیت  ویژه ای  برخورداراست        

را جهت  تعیین     ، سریع  و قابل  اج     ، حساس استفاده  از روشهای  دقیق   
این  روشها باید هضم  واقعی        . کیفیت  پروتئین  احساس  می شود    

ی  پروتئین  مورد استفاده  را اندازه گیری  و تعیین  کند یپروتئین  و کارآ
)6.(  

 
بطور کلی، ارزیابی کیفیت پروتئینها شامل روشهای            

در بین   . بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی هستند        
 ،)Net  protein ratio (وشهای  موجود، نسبت  خالص  پروتئین      ر

ارزیابی قابلیت  ،  )Relative NPR(نسبت خالص نسبی پروتئین      
و نسبت  ) True protein digestibility(حقیقی هضم پروتئین  

 بعنوان  روشهای     Protein efficency ratio) (کارآیی  پروتئین 
با این   ). 2،7 (  پیشنهاد می شوند   مناسب  برای  تعیین  کیفیت  پروتئین    

 ، تاکنون  این  روشها در ایران  بر روی  محصول  سویا مورد               همه
  .بررسی  و ارزیابی  قرار نگرفته  است

 
رو، نظر به  اهمیت  ارزش  کیفی  پروتئین  در مواد            از این 

 خصوصاً در خانواده های  کم درآمد، مطالعه  وارزیابی             ییغذا
بودن  آنها در    اجرا  نهادی  با توجـه  بـه  دقت  و قابل       روشهای  پیش 

کشور ضروری  بنظر می رسد و در آینده  می تواند از موارد کنترل              
بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین      . کیفی  محصوالت  بشمار آید   

یک نمونه سویا موجود    (کیفیت پروتئینی یک نمونه پروتئین گیاهی       
 ، با استفاده از زیست     سویا  و  آرد گندم   و مخلوط  )در بازار ایران  

 در دانشگاه 1382 در مرداد ماه سال PER و NPR ،RNPR آزمون 
 .علوم پزشکی کاشان مورد اجرا گذاشته شد

 
 مواد و روش  ها 

( موش   صحرائی  نر     32تحقیق به روش  تجربی  بر روی        
rat ( ویستار از نژاد  )(Wistar از شیرگیری "محدودۀ سن     در"  )23

خریداری  شده بود    ) شعبۀ  کرج (که  از انستیتو پاستور      )   روزه 21-
 ،  ، پروتئین در ابتدا، نمونه  سـویا از نظـر میـزان  رطـوبت       .انجام شد 
مورد آنالیز  ) 8( ، فیبر و خاکستر با روشهای آزمایشگاهـی         چـربی

، برای  تهیه     )جدول  زیر (قرار گرفت تا بر اساس  مواد موجود            
 . های  غذایی  تجربی  مربوطه  بکار گرفته  شودرژیم 

 

  ترکیب نمونه سویای موجود در بازار ایران
 اجزاء *مقدار گرم درصد **مقدار گرم درصد

 پروتئین 1±51 8/51

 چربی 2/0±1 9/0

 خاکستر 5/0±6 0/6

 فیبر غیر محلول 5/0±3 2/3

 کربوهیدرات 2±30 5/31

 رج بر روی بسته بندیبر اساس مقادیر مند  *        

 بر اساس مقادیر اندازه گیری شده در آزمایشگاه  **       
 

 رژیم    چهار PER و   NPR، RNPRدر زیست  آزمونهای    
 و  کازئین( ، مبنا  )سویاو   و مخلوط آرد گندم       سویا(تجربی  مورد   

 فاقد رژیم   PERزیست آزمون  (و رژیم  بدون  پروتئین        ) متیونین
بـا توجه  بـه    . مـورد استفاده  قرار گرفت   )  باشدبدون پروتئین می  

 مقـادیر مـواد غذایـی  و مـواد مغـذی         و آرد گندم   ترکیب  سـویا 
تمام  . تنظیم  شد ) جداول  زیر (اصلـی  بـرای  رژیم  تجربی  پایه         

 دقیقه  توسط    5مدت   ه   ب ،اجزای  خشک  رژیم ها بعد از توزین       
 روغن  ذرت  به  مواد مذکور         مخلوط کن  با هم  مخلوط و سپس       

 دقیقه  اجزاء رژیم های  غذائی  با هم        15اضافه  شد و مجدداً بمدت       
مطالعات  قبلی  نشانگر این  مطلب  است  که  حداقل          . مخلوط شدند 

رژیم ها  .  دقیقه  برای  هموژن  کردن  ترکیبات  کافی  است         10زمان   
در ضمن   . گهداری  می شدند  هفته  تهیه  و در یخچال  ن      1برای  مدت    

 ، چربی  و خاکستر با       ، پروتئین همه  رژیم ها از نظر مقدار رطوبت      
). 2 (ندروشهای آزمایشگاهی اندازه گیری و سپس آنالیز گردید         

 .، آنالیز شیمیایی رژیمها را نشان می دهدصفحه بعد جدول 

 .زیست آزمونها ترکیب نظری رژیم غذایی پایه در
 اجزاء اصلی )درصد وزن خشک(ر مقدا

 پروتئین  10

 چربی 10تا 

 ساکاروز 5

 )سلولز(فیبر غیر محلول  5

 مخلوط ویتامین ها و امالح 5

 نشاسته 100مابقی تا 

 جمع 100
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 )گرم/100(مواد اولیه برای تهیه رژیمهای غذایی تجربی 

 اجزای رژیم سویا سویا و آردگندم متیونین و کازئین بدون پروتئین

 ئین کازئینپروت 0 0 10 2/0

 سویا 3/19 7 0 0

 آرد گندم 0 35 0 0

 گلوتن 0 4 0 0

 نشاسته ذرت 3/56 6/29 6/64 8/74

 *روغن ذرت 8/9 68/9 10 10

 ویتامین 1 1 1 1

 امالح 4 1/4 4 4

 ** )سلولوز(فیبر 4/4 2/4 5 5

0 2/0 0 0 L-متیونین  

 کولین کلراید 2/0 2/0 2/0 2/0

 شکر 5 5 5 5

 کالری 4/397 1/407 4/408 410

  درصد چربی در رژیم نهایی10 سطح تنظیم شده بر اساس موجودی چربی منابع پروتئینی برای دستیابی به *

  درصد در رژیم نهایی5 تنظیم شـده بـر اساس موجـودی فیبر غیرمحلول منابع پروتئینـی و نشاسته، بـرای دستیابی بـه سطح فیبر  ** 
 

 ز شیمیایی رژیم های تجربی از نظر رطوبت، خاکستر، چربی و پروتئینآنالی
بدون 
 پروتئین

 و کازئین
 متیونین

آرد گندم 
 سویاو 

 سویا
 اجزا

 رطوبت 93/4 92/4 99/4 05/5

 خاکستر 67/3 62/3 58/3 55/3

 چربی 9/9 86/9 87/9 93/9

 پروتئین 84/9 72/9 9/9 1/0

 
شده  از    از شیر گرفتهدرایـن  پـژوهش  از مـوش  صحرائی          

روزه برای  انجام  زیست         21-23بـا سن       )Wistar(  ویسـتار  نـژاد 
ـ آزمون موشهـا بطور  .  اسـتفـاده  شـد     PER و   NPR  ،RNPRای    ه

 بلوک  و هر بلوک  شامل  2 ، هـر گـروه  شامل         گروه 4تصـادفی  بـه      
 دت  مدر تمام     . تقسیم  شدند   )  اولیه  موش 50از مجمـوع    ( مـوش      4

 و رطوبـت نسبی اتاق      C˚2±22 ، درجـه  حـرارت          انجـام  آزمـایش    
و روشنایی اتاق بمدت شد درصد ثابت نگهداشته  50-70حیوانات 

تأمین )  صـبح روز بعد    7 بعدازظهـر تـا      7از سـاعت    ( سـاعت    12
توزیـن حیوانات و بازبینی ظروف آب و غذای هر حیوان           . گـردید 

تاق حیوانات، هر کف ا. قبل از خاموش کردن چراغ صورت گرفت
در زمان انجام زیست آزمونها، موش ها در        . روز شستشـو داده شـد     

فاصله محل استقرار موش ها با کف       . قفسـهای مجـزا قـرار گرفتند      
قفـس، به کمک توری هایی که برای این مطالعه ساخته شده حفظ              

از ) coprophagy( ترتیب امکان مدفوع خواری       گـردید تـا بدین    
 از اخــتالط ادرار بــا مدفــوع و غــذای حــیوانات ســلب شــده و

بعالوه در کف قفس کاغـذ صافـی با       . شده کاسته شـود   ریخـتـه 
قابلیت جذب آب زیاد قرار گرفت تا حداکثر ممانعت از آغشتگـی         

شده و مدفـوع مـوش هـا با ادرار صورت گیرد          ی ریخته یمواد غذا 
)2.( 

 

 طراحی تجربی زیست آزمونها

 روز  6 آزمایشگاه، آزادانه  بمدت        موش ها پس از انتقال به     
تحـت تغذیه با غذای  ) Acclimation period :دوره  خوگـیری  (

 50تجارتـی  قـرار داده  شـدند، پـس  از اتمام  مدت  مزبور از میان                       
، به  ازای  هر رژیم  غذایی  تجربی            ، جدا و   عدد موش    32 ،   موش  اولیه  

ک هـا به  گونـه ای        تقسیم  موش ها در بلو     .  تخصیص  یافت    حـیوان  8
 در  ، ، تفاوت  بین  میانگین های  وزنی  بلوک ها            که  در نهایت   انجام شد   
 ، رژیم های  غذایی        درآخرین  مرحله  . قرار داشت گرم   5/0محـدودۀ   

تجربـی  بـه  طـور تصـادفی  برای  هر یک  از بلوک ها در نظر گرفته                        
 . شدند
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 RNPR وNPR  برای تعیینـروههای تجربی  میزان تغییرات وزن حیوانات در گ-1جدول 

 )g(میزان وزن حیوانات 
 گروهای مورد مطالعه ییابتدا یینها تغییر وزن

 بدون پروتئین 4/14±7/80 3/12±1/57 -2/3±6/23
  متیونینوکازئین  1/7±8/80 2/15±4/116 +6/10±5/35
 سویا 4/14±6/80 6/17±7/104 +3/6±0/24
 سویاو آرد گندم  80 /75 75/10± 98 /40/15±35 17 /6 69/6±

 
 RNPRو  NPRتعیین  

 روز، بـه     14 ، آب  و غذا بـه  مدت            در ایـن زیست آزمـون   
طــور آزادانــه  در اختـیـار حـیوانات  قــرار داده شد و توزین                   

تعویض  قفس  . مـوش هـا بـه  طور یک  روز در میان  صورت  گرفت               
و غـذای  ریخته  شده  در هر         د  ش روز یک بار انجام        4حـیوانات  هر     

ــس ــروف     قف ــزا در ظ ـــور مج ــه  ط ـــع آوری  بـ ــس  از جم  ، پ
در پایان    . گردیددر دمای  اتاق  نگهداری          ) بدون  درپوش   (پالستیکی

 ، مقـدار پروتئین  دریافتی  توسط هر موش  محاسبه    و                 دورۀ آزمـون  
NPR              موش    ورد و مبنا، برای  هر     مـ هـر یـک از مـنابع  پروتئینـی 

  ).9 ، 2( محاسبه  شد
 
 )gr(افزایش وزن گروه مبنا ) + gr(انگین کاهش وزن گروه بدون پروتئین می

 

_____________________________________________________ 
 

 )gr(تئین مصرفی گروه مبنا پرو –) gr(میانگین پروتئین دریافتی گروه بدون پروتئین 

 
         NPRن سویا  منبع پروتئی 

 =RNPRـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    
NPRپروتئین کازوئین و متیونین منبع   

 

 PER  تعیین  

و  ن شدند یوزتموشها نخست    PERارزیابی  روش      بـرای     
 غذا و آب  بصورت . تندمورد توزین قرار گرفسپس  سه  بار در هفته  

ad libitum  )  در اختـیار موش ها قرار داده شد ) بطـور آزادانـه .
، سویا و مخلوط آرد گندم ،سویا(ه  نگا3مـوش هـا تحت  رژیم های    

 هفته  وزن  شدند و 4تغذیه  شدند و نهایتاً بعد از ) متیونین  وکازئین
از رابطه  زیر    PER سپس،افـزایش  وزن  در طی  این  دوره ثبت  شد 

 ).  10(محاسبه  شد 

 مصرفی  پروتئینمقدار

 بدن وزنافزایش میزان

)(

)(

gr

gr
PER = 

 یافته ها
8 گروه   4 موش صحرائـی نر در      32ایـن تحقیق بر روی      

تغیـیرات وزن حیوانات در گروه های مورد        . تائـی انجـام گرفـت      
، ارائه گردید که نشان می دهد وزن        1مطالعـه در جـدول شـماره        

روزه  14مطالعه در پیگیری    حـیوانات در ابـتدای مطالعه و پایان         
مخلوط آرد گندم    و متیونین با گروه سویا    و   حیوانات گروه کازئین  (

روتئین دریافتی  غذا و پ  میزان   . اختالف معنی داری نداشتند     )سویاو  
، 2در جدول    RNPR و   NPRدر گـروههای مخـتلف برای تعیین        

 دهد متوسط غذای دریافتی و نیز میزان       ارائـه گـردید که نشان می      
روتئین دریافتی گروه کازئین و متیونین با گروه سویا از نظر آماری پ

نتایج در گروه کازئین    ). P=9/0 و   P=8/0به ترتیب   (معنی دار نبود    
نشان داد ) >05/0P و P=2/0(و متیونین با گروه آرد گندم و سویا  

متوسـط غذای دریافتی از نظر آماری معنی دار نبود اما برای میزان             
 . ریافتی از نظر آماری معنی دار بودپروتئین د

 
 RNPR و  NPRبرای تعیین ـ  میزان غذا و پروتئین دریافتی حیوانات بر حسب گروههای مورد مطالعه -2جدول 

 )g(میزان غذای دریافتی  )g(میزان پروتئین دریافتی 

  روز14در  متوسط روزانه  روز14در  متوسط روزانه
 گروههای مورد مطالعه

  پروتئینبدون 4/6±3/76 4/0±4/5 006/0±07/0 0005/0±005/0

  متیونینوکازئین  1/14±0/137 0/1±7/9 4/1±5/13 09/0±9/0

 سویا 6/16±7/134 2/1±5/9 6/1±2/13 1/0±9/0

 سویا+آرد گندم  32/156 38/35± 52/2±16/11 43/3±19/15 ±08/1/. 24

NPR= 
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جدول کازئین و متیونن و سویا در        RNPR و  NPR میزان
و یا  7/0سویا  NPRارائه شده است که نشان می دهد میزان        3 شماره
نشان t test  درصد کمتر از کازئین و متیونین بود و آماره 16/3 حدود

با ) >01/0P(داد کـه ایـن اخـتالف بـه لحـاظ آماری معنی دار است               
سویا در نمونه های مورد بررسی میزان واقعی         NPRتوجـه بـه میزان      

 .گردد برآورد می 84/3 تا 36/3در محدوده 
 

  منابع پروتئینی در حیواناتRNPR و NPR میزان -3جدول 
RNPR NPR  گروه های مورد مطالعه 

  متیونینوکازئین  48/0±37/4
83 

 سویا 35/0±65/3
 01/0P< نتیجۀ آزمون 

 
  و متیونین و آرد گندم    و   کازئیـن  RNPR و   NPRمـیزان   

 شده است که نشان می دهد میزان         ارائه 4سـویا در جـدول شماره       
NPR    درصد کمتر از    48/59 و یا حدود     63/1 سویا    و  آرد گـندم 

 نشان داد که این اختالف به t testمتیونیـن بود و آمارۀ   و کازئیـن 
 NPRبا توجه به میزان     ). >001/0P(لحـاظ آماری معنی دار است       

در  سـویا در نمونـه هـای مورد بررسی، میزان واقعی              و آرد گـندم  
 . برآورد می گردد99/2 تا 49/2محدودۀ 

 
  منابع پروتئینی در حیوانات RNPR و NPR میزان -4جدول

RNPR NPR گروههای مورد مطالعه 

 7/62  متیونینوکازئین  48/0±37/4

 سویاو آرد گندم  74/2 ±/ 39

 001/0P< نتیجۀ آزمون 

 
مـیزان غـذا و پروتئیـن دریافتـی در گروهها برای تعیین             

PER       ارائـه گردید که نشان می دهد متوسط         5در جـدول شـماره 
  ومیزان پروتئین دریافتی روزانه، روزه 28  وغذای دریافتی روزانه

 و   گروه کازئین   و متیونین با گروه سویا    و   روزه گـروه کازئین    28
به . (معنی دار نبود  سویا به لحاظ آماری     و  متیونیـن بـا آرد گـندم        

 .)P=٨/٠، P=٨/٠ و P=٨/٠، P=9/0ترتیب 
 

 PER برای تعیین –میزان غذا و پروتئین دریافتی حیوانات بر حسب گروههای مورد مطالعه  -5جدول 
 )g(میزان غذای دریافتی  )g(میزان پروتئین دریافتی 

 گروههای مورد مطالعه  روز28در  متوسط روزانه  روز28در  متوسط روزانه

  متیونینوکازئین  2/27±1/297 9/0±6/10 6/2±4/29 09/0±04/1
 سویا 5/48±3/292 7/1±4/10 7/4±7/28 1/0±02/1
 سویاو آرد گندم  59/70±65/305 52/2±91/10 86/6±70/29 24/0±50/1

 
 زیرمتیونین و سویا در جدول       و   کازئین PERمـیزان   
 63/27 و یا حدود  84/0 سویا   PER میزان    که نشـان مـی دهـد     

 نشان t testتیونین بود و آمارۀ م و درصد کمتر از گروه کازئین
ــی دار اســت   ــاری معن ــه لحــاظ آم ــن اخــتالف ب ــه ای                  داد ک

 )001/0P< (     و مـیزان واقعیPER     درصد  95 سویا با احتمال
 . برآورد می گردد4/2 تا 2در محدودۀ 

 
 منابع پروتئینی در حیوانات PER میزان -6جدول 

PER گروههای مورد مطالعه 
  متیونینوکازئین  04/3 ± 24/0
 سویا  28/2 ± 3/0

001/0P< نتیجه آزمون 
سویا در    و   آرد گندم متیونین و    و    کازئین PERمیزان  
آرد  PER ارائه گردید که نشان می دهد میزان          7جدول شماره   

درصد کمتر از گروه    18/62 و یـا حـدود       89/1سـویا     و گـندم 
 داد که این اختالف  نشانt testمتیونین بود و آمارۀ  و کازئیـن 

میزان واقعی  ). >001/0P( بـه لحـاظ آمـاری معنـی دار است           

PER   درصد در   95 سـویای سـبحان بـا احتمال          و  آرد گـندم
 . برآورد می گردد23/1 تا 07/1محدودۀ 

 
  منابع پروتئینی در حیواناتPER میزان -7جدول 

PER گروههای مورد مطالعه 
  متیونینوکازئین  04/3 ± 24/0
 سویا و د گندم آر 15/1 ±/.12

001/0P< نتیجه آزمون 
 

 بحث
نتایج تحقیق نشان داد که بطور کلی محصول پروتئین         
سـویا از ارزش کیفـی مناسـبی بـرخوردار است و نتایج آن با               

الزم به ذکر است که     . مطالعات دیگر انجام شده همسو می باشد      
مخلوط   و تفـاوت آماری معنی داری میان کیفیت پروتئین سویا          

) مبنا(متیونین   و    پروتئین کازئین  اب) مـورد  (سـویا و  آرد گـندم    
بدست آمده برای    NPRکه میزان   این تحقیق نشان داد     .مشـاهده شـد   

میزان هم  محققان دیگر   .  بود 65/3±35/0حاضر  ر مطالعه    سویا د  پروتئین
گـزارش کردند که مشابه و در محدودۀ فاصلۀ         ) 11 (62/3آنـرا   

 بدست آمده برای پروتئین     NPR میزان. یق بود اطمینانـی این تحق   
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 بود محققان دیگر   37/4±48/0متیونین در مطالعه حاضر      و   کازئین
گـزارش کـردند کـه مشابه و در         ) 9 (94/3و  ) 12 (65/3 نـیز 

به عبارت دیگر   . محـدودۀ فاصـلۀ اطمینانـی با این تحقیق بود         
مـربوط بـه دریافـت غذا و یا          RNPRو   NPRتفـاوت مقـدار     

ئیـن دریافتـی نـبوده است بلکه می تواند به قابلیت هضم،             پروت
 میزان  همچنین. کیفیت و راندمان مصرف آن بستگی داشته باشد       

NPR          در این   سویا و   بدسـت آمـده بـرای پروتئیـن آرد گندم 
 50با نسبت    FAOدر مطالعات    ولی    است 74/2 ±39/0 مطالعـه 

طالعه در این م  RNPRمیزان  . بود 62/3رد گـندم وسویا     آ 50بـه   
 7/62برای مخلوط آرد گندم وسویا     و 83بـرای پروتئیـن سویا      

بدسـت آمده برای پروتئین سویا در        PERمـیزان   .بدسـت آمـد   
میزان آن را   نیز  محققان دیگر   .   بود 28/2 ±35/0مطالعه حاضر   

گزارش کردند که مشابه با    ) 15 (45/2و  ) 14 (3/2،  )13 (15/2
  برای پروتئین کازئین    بدست آمده  PERمیزان  . ایـن تحقیق بود   

هم محققان دیگر   ،   بود 04/3±24/0متیونین در مطالعه حاضر     و  
گـزارش کـردند که تقریباً      ) 14 (5/2و  ) 13 (2/3مـیزان آن را     

 سویا نسبت به کازئین    PERشاخص  . مشابه با این تحقیق بـود    
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد      . درصـد بود   75 و متیونیـن  

سویا و  رد گندم    آ ت آمده برای پروتئین    بدسـ  PERکـه مـیزان     
 در حالی که محققان دیگر میزان آن را       است  15/1±12/0برابـر   

ین تفاوت به نسبت مخلوط     ا علت   ).15(نـد  بدسـت آورد   98/1
آردگندم % 85در مطالعه ما    . آردگندم بر می گردد    باکردن سویا   

 با  ه مقایس درو    اسـت  مخلـوط شـده   پروتئیـن سـویا     % 15 بـا 
ـ    مخلوط شده  آردگندم% 50باسویا  % 50 کـه    گـران ات دی مطالع
 نتایـج ارزیابی کیفـی بیولوژیکی     ).15(می باشد  کمتر   و ،است

بر روی منبع    PER و   NPR ، RNPRکسـب شده بـه روشهای      
این بررسی ه بخش بوده و نتایج حاصل   ین، رضایت پروتئین کازئ 

 ایـن نشانگر آن است     .بـا نـتایج سایر مطالعات همسو می باشد        
ژاد  ن ویستار درستی انجام شده، نژاد     فرموالسـیون رژیم به    کـه 

 TPDو   RNPRمناسبی برای مطالعه است و از مطالعـۀ قبلـی         

 صحرائـی در   Ratنـژاد بـومی    (رازی   NMRI نـژاد    رویکـه   
، نتیجۀ بهتـری نشان    انجام شد ) مؤسسـۀ رازی حصـارک کرج     

ــنکه و اســت داده  ــرای باالخــره ای ــرایـط آزمایشــگـاه بـ ش
 مطلـوب بـوده است چـون هیچ گونه       ،گهــداری حـیـوانات   ن

با وجود  .  مشاهده نگردید  فاقد پروتئین تلفاتـی حتی در گـروه      
ایـن بـر اسـاس برخـی مطالعات، مطالعۀ حاضر نشان داد که              

سویا از نظر کیفی با     و  رد گندم   آمخلـوط    و   سـویا های  پروتئیـن 
ـ     ) مبـنا (پروتئیـن کازئیـن        چنین مـی تـوان   . دنبرابـری نمـی کن

ــه   ــرد ک ــیری کـ ــیجه گ ــنPER و  NPR،RNPRنت  در  پایی
/2(به علت قابلیت هضم پایین پروتئین سویا      محصـوالت سویا    

 علت به   ،هم  بوده است که آن    )4/93( نسـبت بـه کازئیـن      )83
موجود در کازئین و وجود اسید      سهل الهضم تر    اسیدهای آمینۀ   

با وجود  . می باشد تیونین در پروتئین سویا     مآمیـنۀ محدودکننده    
است که هضم پروتئین سویا با      ایـن، بعضی مطالعات نشان داده       

بطور ). 16 (مرغ قابل مقایسه است     گوشـت، شـیر، ماهـی و تخم       
 :کلی ارزش کیفی پروتئین تحت تأثیر سه عامل است

 . ترکیب اسیدهای آمینۀ ضروریـ1

  هضم پروتئینی ـ2

 ئین کنندۀ پروت  نیاز به اسیدهای آمینۀ گونۀ مصرفـ3

ایـن فاکـتورها در ارزیابی کیفی پروتئین باید در نظر           
برابری هضم واقعی پروتئین     یکـی از علل عدم    . دنگرفـته شـو   

ــه حضــور   ــد مــربوط ب ــا پروتئیــن کازئیــن مــی توان ســویا ب
ممانعـت کنـنده های پروتئاز در بیشتر غذاهای خام پروتئینی از            

موجب جمله سویا باشد در صورتیکه حرارت مناسب می تواند          
تخریب بیشتر ممانعت کننده های پروتئاز، هیدرولیز بهتر پروتئین         

). 14،  16( و هضم بیشتر آن گردد    ) دناتوره شدن بهتر پروتئین   (
سبحان محصول   ول فنی شرکت سویای   سـؤ البـته طـبق نظـر م      

مربوطه بدلیل فرآیند انجام شده و اعمال حرارت در خط تولید           
 .شدفاقد ممانعت کننده پروتئاز می با
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