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  Abstract الملخص

 , Biochemistryفي تحسين بعض قياسات الدم ) Saccharomyces cerevisiaeالخميرةر أجريت هذه الدراسة لتقييم كفاءة فط

Haematologyذكر من الجرذان  20إذ تم اختيار  ,( والزيادة الوزنية ومعامل التحول الغذائي وقياسات بعض األحشاء في ذكور الجرذان البيض

لتجربة تحتوي كل مجموعة منها على عشرة جرذان واستمرت ا ينجم, وقد قسمت عشوائيا إلى مجموعت 204 - 135البيض بعمر ثالثة أشهر بأوزان 

مل / كجم وزن  1بتركيز  SCيوما. وزعت المعامالت التجريبية على النحو اآلتي: المعاملة األولى غذيت على العليقة األساسية + خميرة  21لمدة 

يوم أخرى تتغذى  14م تركت الحيوانات المعاملة لمدة ثساعة, والمعاملة الثانية )الشاهد( غذيت على العليقة األساسية فقط دون أي إضافات  48كل 

كريات الدم االولى عند الكشف عن أي تأثير على المعاملة لم يكن له  SCفطر الخميرة  حيث بينت النتائج أنعلى العليقة األساسية دون أي إضافات. 

معدل البروتين الكلي  و ALT , AST , ALP , Urea  , Creatinineو كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين والحديد والصفائح الدموية والبيضاء 

 دور في تخفيض معدل SCي حين كان لفطر ف )الشاهد(. الثانيةعند مقارنتها بالمعاملة والحديد وحمض اليوريك  معدل السكر ووبروتين األلبومين 

(Triglyceride , Cholesterol في المعاملة )عدل الزيادة الوزنية والتحول في م ارتفاعحدث و )الشاهد(. الثانيةعند مقارنتها بالمعاملة  األولى

في المعاملة األولى عند مقارنتها بالمعاملة  حدث ارتفاع في معدل أوزان الكبد. وأيضا )الشاهد( الثانيةعند مقارنتها بالمعاملة  األولىالغذائي في المعاملة 

 .عند المقارنة بالشاهد% 38.57حيث كان االرتفاع بنسبة  )الشاهد المعامل(الثانية 

 

(الغذائي التحول الوزنية, الزيادة ,SC فطر , Haematology , Probiotic):المفتاحية ماتلكل

 المقدمة
تعرف إضافة بعض الكائنات الحية الدقيقة ذات القيمة الغذائية العالية 

 لغذاء اإلنسان و Saccharomyces cerevisiaeمثل إضافة 

ألول مرة , حيث استخدم هذا المصطلح Probioticالحيوان بمصطلح 

تحفز النمو  للتعبير عن المواد التي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة التي

 [.1] لإلنسان والحيوان

مشتق من كلمة إغريقية تعني األحياء المفيدة  Probioticsمصطلح و

والمستوطنة في األمعاء والتي لها دور في تحسين صحة المعدة 

منتجا  90أكثر من واألمعاء وتحسين امتصاص الكالسيوم, وهناك 

 .[2]حيويا في العالم تحتوي على واحد أو أكثر من هذه األحياء 

واحدة من أهم مجاميع   Saccharomyces cerevisiaeتعتبر خميرة

األحياء الدقيقة التي استخدمت في مجال التخمرات الميكروبية 

والتقنيات الحيوية المختلفة, وتعتبر من أهم الخمائر التي استخدمت في 

النواحي الصناعية واإلنتاجية. ويعود ذلك إلى قدرتها الواسعة على 

النمو في مدى واسع من األوساط الغذائية الطبيعية والتركيبية وسهولة 

 السيطرة على ظروف التنمية ومحتواها العالي من البروتين 

وكونها آمنة االستخدام وغير ممرضة, فضال عن إمكانية التحكم بها 

وراثية فيها عند تنميتها تحت ظروف وعوامل بيئية وإحداث تغيرات 

مختلفة حيث إن لبعض سالالت هذه الخميرة القدرة على إنتاج مجموعة 

التي استخدمت في  Killer factorمن المواد المثبطة أطلق عليها 

  تثبيط نمو خاليا الخمائر الحساسة لها من الجنس نفسه

ة السيما في الحد من انتشار وبدأ استخدامها في مجال المكافحة الحيوي

 .[5, 4, 3]  الممرضةSالفطريات 

 المواد وطرق العمل 

 لمواد ا

 حيوانات التجارب 

 Albinoاستخدم في هذه الدراسة ذكور الجرذان البيض التابعة لجنس 

rats ,( تم الحصول عليها من بيت الحيوانAnimal house التابع )

التجربة  عة مصراتة, حيث أجريتجام –الحيوان بكلية العلوم علم لقسم 

( جم, وكانت كلها بعمر ثالثة 204-135فأر بأوزان ) 20على عدد 

 أشهر. 

من ذكور الجرذان  Wistarتم استخدام الساللة المعروفة باسم : الساللة

 البيض.

 [.6]اللون األبيض : لون الفراء

 Probioticالمعزز الحيوي 

 ,Saccharomyces cerevisiaeخميرة الخبز التجارية تم استخدام 

المصرية المنشأ, باسم تجاري خميرة  ل.س.مالمنتجة بواسطة شركة 

 .  6224000732400الملك ورقم تسلسلي 

 العليقة األساسية

تم استخدام عليقة الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا المعروفة محليا 

 سم )علف اللحم أو علف الكسكسي(, والمنتجة محليا من قِبل مصنعإب

 الطليعة بمدينة مصراتة.

 طرائق العمل 

 Albino rats( حيوان ذكر من الجرذان البيض 20تم تهيئة عدد )
عن بقية الجرذان مجموعتين منفصلتين بعمر شهرين, تم وضعها في 

تم تغذية هذه  في بيت الحيوان في داخل أقفاص خاصة بتربية الجرذان.

م 09/03/2017. في يوم الجرذان على نفس النوع من العليقة لمدة شهر

 Saccharomycesوخميرة بدأت المعاملة بسموم األفالتوكسين 

cerevisiae حيث [ 7]يوم حسب الطريقة التي وصفها  21, ولمدة

 كانت المعاملة كاآلتي: 

: حيث جرعت الحيوانات عن Group Aمعاملة الخميرة فقط .1

مل  1بتركيز  Saccharomyces cerevisiaeطريق الفم بخميرة 

 ساعة. 48كجم وزن كل  /

 العليقة األساسية فقط دون أي إضافات. .2

وزنت الجرذان يوميا وكذلك حسبت كمية العليقة المستهلكة باستخدام 

 الميزان الحساس. 

تم تكرار المعامالت أربع مرات وعلى مدار ثمانية أيام متتالية. تركت 

ات. تمّ أيضا خالل يوم أخرى دون أي إضاف 14الحيوانات المعاملة لمدة 

هذه الفترة الوزن اليومي للجرذان وكذلك حساب كمية العليقة المستهلكة 

يوميا باستخدام الميزان الحساس. بعد انتهاء مدة التجربة تم تشريح هذه 

الحيوانات بعد تخديرها باستخدام الكلوروفورم داخل إسطوانة زجاجية 

ف البطني وسحب الدم مغلقة. تم تشريح الجرذان عن طريق فتح التجوي

. ثُم اخذت األعضاء الداخلية Heart pincture)بطريقة طعنة القلب )

للجرذان )الكبد, القلب, الكلى( وتّم قياس أوزانها باستخدام ميزان 

%. تّم وضع جزء 10حساس. تم حفظت في مادة الفورمالين بتركيز 

ادة مانعة من الدم المسحوب داخل أنابيب بالستيكية نظيفة تحتوي على م

(, حيث تم نقلها للمختبر ولم يُْجَر لها عملية فصل EDTA)للتجلط 

 وترسيب وأجريت عليها التحاليل اآلتية:

  تركيز  .RBCكريات الدم الحمراء  اختبارات خاليا الدم: -

 .WBCكريات الدم البيضاء  .HGBالهيموجلوبين في مصل الدم 

االختبارات  تم قياس وعمل كل هذه .PLT الدموية الصفائح

الجزء  . BC-3000 PLUSباستخدام جهاز تحليل الدم الكامل 

على مانع التجلط   األخر من الدم يتم وضعه في أنابيب غير حاوية

EDTA) بعد ذلك تنقل للمختبر ويتم فصل العينة باستخدام جهاز ,)

لفة في 4000الطرد المركزي على سرعة 
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 ذلك تم حساب اآلتي:   الدقيقة لغرض الحصول على مصل الدم, بعد  -

 القياسات الكيموحيوية: -

 .                              Creatinine, الكرياتينين ,  Ureaاليوريا   تحليل وظائف الكلى مثل:

 GPT( AST: (نزيمات الكبدإقياس  تحليل وظائف الكبد مثل: 

(GOT), ALT , (ALP) Alkaline phosphatase , تحليل

           .األلبومين بروتين تحليل, البروتين الكلي

,  Cholesterol الكولسترول  تحليل محتوى الدم من الدهون مثل: 

 Triglycerideالدهون الثالثية 

                            الدم. مصل قياس مستوى السكر في 

 قياس مستوى الحديد في مصل الدم.

 قياس مستوى حمض اليورييك في مصل الدم.  

  Pro Sس وعمل كل هذه االختبارات باستخدام جهاز التحاليلتم قيا

Selectra. 

 قياسات أوزان الجسم: -

معدل الزيادة الوزنية األسبوعية: تم حساب الزيادة الوزنية  .1

األسبوع  بدايةاألسبوعية للجرذان وذلك بطرح وزن الفأر في 

 .[8] األسبوع نهايةمن وزنه في 

 المستهلك العلف راماتج عن يعبرمعدل التحويل الغذائي:  .2

إليه  أشار حسب ماو جرام. قدرها وزنية زيادة لتحقيق الالزمة

 :, وتم حسابه باستعمال المعادلة اآلتية[9]

 = كمية العلف المستهلك خالل مدة أسبوع )جم(

                       معامل التحويل الغذائي )جم(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الزيادة الوزنية خالل المدة نفسها )جم(                

 الفحص الظاهري: -

واسطة الفحص بالكبد والكلى والقلب  :األعضاء الداخلية مثل تفحص

 .Image J, ودراسة االختالفات اللونية باستخدام برنامج العيني

 التحليل اإلحصائي: 

ل عليها إحصائيا ومقارنة المتوسطات تم تحليل النتائج المتحص

 One Way ANOVA and posthoc test   باستخدام اختبار

(LSD) for comparison of means [10 ,7 ,11]. 

 

 النتـــائـج 

 دراسة وتحليل العليقة األساسية 

تم دراسة التركيب الكيميائي للعليقة المستخدمة في تغذية الجرذان 

ز الرقابة على األدوية واألغذية بمدينة البيض وذلك في معامل مرك

مصراتة وتم تقدير كمية المكونات بالنسب المئوية, حيث بلغت نسبة 

%, 0.20%, الكالسيوم 4%, األلياف 5%, الدهون 10.1البروتين 

 (.1% جدول )0.26البوتاسيوم 

بعض مكونات العليقة األساسية التي استخدمت في تغذية  (1جدول )

 سبها المئوية.ذكور الجرذان ون
 النسبة المئوية المكونات

 %12.4 الرطوبة

 %10.1 البروتين

 %5 الدهون

 %0.20 الكالسيوم

 %0.26 البوتاسيوم

 %4 األلياف

 %0.003> الزرنيخ

 %0.005> الرصاص

 %0.023 كادميوم

 %0.094 الزئبق

 %1.2 الرماد

 

اص, الزرنيخ وكانت نسب العناصر الثقيلة: الزئبق, الكادميوم, الرص

%( على التوالي, أما الرماد  0.003>, 0.005>, 0.023, 0.094)

 %.12.4%, وبلغت نسبة الرطوبة في العليقة 1.2فكان بنسبة 

 على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة فطر  تأثيردراسة 

 وظائف الكبد في ذكور الجرذان البيض

مصل دم ذكور ( في ALT) متوسطات إنزيم االنين أمينو ترانسفيرز

 الجرذان البيض

 االنين أمينو ترانسفيرزفقط كان متوسط إنزيم في معاملة الخميرة 

وكانت مشابهة لمعاملة الشاهد والتي كان  لتر( /وحدة دولية  91.9)

لم تكن هناك ولتر(  /وحدة دولية  91.9)متوسط هذا اإلنزيم فيها 

 .(1شكل )و (2جدول ) بين المعاملتينفروقات معنوية 

 

 
في  (ALT) إنزيم االنين أمينو ترانسفيرزمتوسطات  (1شكل )

 معامالت الدراسة.

( في مصل دم AST) إنزيم أسبرتات أمينو ترانسفيرز متوسطات

 ذكور الجرذان البيض

 أسبرتات أمينو ترانسفيرزفقط كان متوسط انزيم في معاملة الخميرة 

شاهد والتي كان وكانت مشابهة لمعاملة ال لتر( /وحدة دولية  137)

لم تكن هناك ولتر(  /وحدة دولية  137)متوسط هذا االنزيم فيها أيضا 

 .(2شكل )و( 2جدول )بين المعاملتين فروقات معنوية 

 
( في AST) إنزيم أسبرتات أمينو ترانسفيرزمتوسطات  (2شكل )

 معامالت الدراسة.

( في مصل دم ذكور ALP) متوسطات إنزيم الفوسفاتيز القلوي

 جرذان البيضال

القلوي ز االنين الفوسفاتيفقط كان متوسط إنزيم في معاملة الخميرة 

وكانت مشابهة تماما لمعاملة الشاهد والتي  لتر( /وحدة دولية  417)

لم تكن ولتر(  /وحدة دولية  417)كان متوسط هذا اإلنزيم فيها أيضا 

 .(3)شكل  بين المعاملتينهناك فروقات معنوية 

 
( في معامالت ALP)القلوي ز إنزيم الفوسفاتيوسطات مت (3شكل )

 الدراسة.

( في مصل دم ذكور Albumin) متوسطات بروتين األلبومين 

 الجرذان البيض

فقط انخفض متوسط بروتين األلبومين بنسبة بسيطة في معاملة الخميرة 

ديسي  /جم  5.19)% حيث كان متوسطه في هذه المعاملة 2لم تتجاوز 

 5.27)بمعاملة الشاهد والتي كان متوسط هذا البروتين فيها مقارنة  لتر(

جدول  بين المعاملتينلم تكن هناك فروقات معنوية وديسي لتر(  /جم 

 .(4شكل )و( 2)
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 في معامالت الدراسة. متوسطات بروتين األلبومين (4شكل )

( في مصل دم ذكور Total protein) متوسطات البروتين الكلي

  الجرذان البيض
فقط انخفض متوسط البروتين الكلي بنسبة بسيطة ي معاملة الخميرة ف

ديسي  /جم  8.35)% حيث كان متوسطه في هذه المعاملة 2لم تتجاوز 

 8.47)مقارنة بمعاملة الشاهد والتي كان متوسط هذا البروتين فيها  لتر(

جدول  بين المعاملتينلم تكن هناك فروقات معنوية وديسي لتر(  /جم 

 .(5ل )شكو( 2)

 
 في معامالت الدراسة. متوسطات البروتين الكلي (5شكل )

  

متوسطات قياسات وظائف الكبد في مصل دم ذكور  (2جدول )

 الجرذان البيض.

 

- (a,b ,c  تعطي داللة على االختالفات والفروق المعنوية بين المعامالت عند مستوى )

P. value < 0.05.  
 على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة فطر  تأثيردراسة 

( Urea) متوسطات اليوريا في ذكور الجرذان البيضالكلى وظائف 

 في مصل دم ذكور الجرذان البيض

فقط انخفض متوسط اليوريا بنسبة بسيطة لم تتجاوز في معاملة الخميرة 

 ديسي لتر( /جم مل 22.3)% حيث كان متوسطه في هذه المعاملة 2

 22.6)تي كان متوسط هذا البروتين فيها وال مقارنة بمعاملة الشاهد

شكل بين المعاملتين لم تكن هناك فروقات معنوية وديسي لتر(  /جم مل

(6). 

 
 

 في معامالت الدراسة. متوسطات اليوريا (6شكل )

( في مصل دم ذكور الجرذان Creatinine) متوسطات الكرياتينين

 البيض

ديسي  /ملجم  0.18) نفقط كان متوسط الكرياتينيفي معاملة الخميرة 

وكانت مشابهة تماما لمعاملة الشاهد والتي كان متوسط الكرياتينين  لتر(

بين لم تكن هناك فروقات معنوية وديسي لتر(  /ملجم  0.18)فيها أيضا 

 (.7)شكل و( 3جدول ) المعاملتين

 
 

 .متوسطات الكرياتينين في معامالت الدراسة (7) شكل

وظائف الكلي في مصل دم ذكور متوسطات قياسات  (3جدول )

 الجرذان البيض.

 المعامالت
Urea 

 ديسي لتر /ملجم 

Creatinine 

 ديسي لتر /ملجم 

 Aالمجموعة 

 )الخميرة فقط(
23.3 c 0.18 c  

 Bالمجموعة 

 )الشاهد(
22.6 a c 0.18 c  

- (a,b ,c تعطي داللة على االختالفات والفروق المعنوية بين المعامالت عند مست ) وى

P. value < 0.05 . 

 على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة تأثير فطر دراسة 

  ياسات الدم في ذكور الجرذان البيضق

 ( في دم ذكور الجرذان البيض WBCمتوسطات كريات الدم البيضاء )

فقط انخفض متوسط كريات الدم البيضاء بنسبة في معاملة الخميرة 

 6340)وسطه في هذه المعاملة % حيث كان مت2بسيطة لم تتجاوز 

مقارنة بمعاملة الشاهد والتي كان متوسط هذه  ميكرولتر( /كرية 

لم تكن هناك فروقات معنوية وميكرولتر(  /كرية  6470)الكريات فيها 

 .(8شكل )و( 4جدول ) بين المعاملتين

 
 ( متوسطات كريات الدم البيضاء في معامالت الدراسة.8شكل )

 

 ( في دم ذكور الجرذان البيض RBCلدم الحمراء )متوسطات كريات ا

فقط بنسبة بسيطة في معاملة الخميرة ارتفع متوسط كريات الدم الحمراء 

كرية  8750000)% حيث كان متوسطه في هذه المعاملة 2لم تتجاوز 

مقارنة بمعاملة الشاهد والتي كان متوسط هذه الكريات  ميكرولتر( /

بين لم تكن هناك فروقات معنوية وتر( ميكرول /كرية  8580000)فيها 

 .(9شكل )و( 4جدول ) المعاملتين

 
 متوسطات كريات الدم الحمراء في معامالت الدراسة. (9شكل )

 ( في دم ذكور الجرذان البيضHGBمتوسطات الهيموجلوبين )

فقط ارتفع متوسط الهيموجلوبين بنسبة بسيطة لم في معاملة الخميرة 

, 14.3)ه بمعاملة الشاهد حيث كان بمتوسط % عند مقارنت1تتجاوز 

 

 المعامالت

(GPT) 

ALT 

وحدة 

 /دولية 

لتر 

(GOT) 

AST 

وحدة دولية 

 لتر /

ALP 

وحدة 

 /دولية 

لتر 

Albu

min 

 /جم

ديسي 

لتر 

Total 

Protein 

 /جم 

ديسي لتر 

المجموعة 

A)الخميرة فقط( 

 

91.9c  137 c  417c  5.19a 

c  8.35a c  

المجموعة 

B )الشاهد( 
91.9c  137 c  417c  5.27a 

c  8.47a c  



 على بعض وظائف الجسم Saccharomyces cerevisiaeدراسة تأثير فطر                                          18

 

لم تكن هناك فروقات معنوية ( على التوالي, وديسي لتر /جم  14.2

 .(10شكل ) بين المعاملتين

 
 متوسطات الهيموجلوبين في معامالت الدراسة.( 10شكل )

 

 ( في دم ذكور الجرذان البيض PLTمتوسطات الصفائح الدموية )

 964600ان متوسط الصفائح الدموية )فقط كفي معاملة الخميرة 

وكانت قريبة جدا لمعاملة الشاهد والتي كان  ميكرولتر( دموية / صفيحة

 دموية / صفيحة 962800)متوسط الصفائح الدموية فيها أيضا 

( 4جدول ) بين المعاملتينلم تكن هناك فروقات معنوية وميكرولتر( 

 .(11شكل )و

 
 ية في معامالت الدراسة.( متوسطات الصفائح الدمو11شكل )

 

 ( في ذكور الجرذان البيض.CBCمتوسطات قياسات الدم ) (4جدول )

 
- (a,b ,c  تعطي داللة على االختالفات والفروق المعنوية بين المعامالت عند مستوى )

P. value < 0.05 . 

 

 على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة فطر  تأثيردراسة 

  ي مصل الدم في ذكور الجرذان البيضقياسات مستوى الدهون ف

( في مصل دم ذكور الجرذان Cholesterolمتوسطات الكولسترول )

 البيض  

ديسي  / ملجم 38.6) فقط كان متوسط الكولسترولفي معاملة الخميرة 

أقل من معاملة الشاهد والتي كان متوسط الكولسترول فيها أيضا  لتر(

 وكانت %17.69فاض بنسبة , وكان االنخديسي لتر( / ملجم 46.9)

 .(12شكل ) بين المعاملتينهناك فروقات معنوية 

 
 متوسطات الكولسترول في معامالت الدراسة.: (12) شكل

( في مصل دم Triglycerideمتوسطات الدهون الثالثية ) 2.5.3

 ذكور الجرذان البيض 

استطاعت الخميرة أن تخفض من الدهون الثالثية  في معاملة الخميرة

, وقد كان متوسط الدهون الثالثية عند المقارنة بالشاهد% 8.10سبة بن

,   بينما كانت في ديسي لتر( / ملجم 136) في معاملة الخميرة فقط

هناك فروقات  وكانتديسي لتر(  / ملجم 148معاملة الشاهد بمتوسط )

 .(13شكل )بين المعاملتين معنوية 

 
 امالت الدراسة.متوسطات الدهون الثالثية في مع (13شكل )

 

متوسطات قياسات الدهون في مصل دم ذكور الجرذان  (5جدول )

 البيض.

 المعامالت
Cholesterol 

 ديسي لتر /ملجم 

Triglyceride 

 ديسي لتر /ملجم 

 Aالمجموعة 

 )الخميرة فقط(
38.6 c  136 c  

 Bالمجموعة 

 )الشاهد( 
46.9 d 148d 

- (a,b ,c تعطي داللة على االختالفا ) ت والفروق المعنوية بين المعامالت عند مستوى

P. value < 0.05 . 

 

قياسات  على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة  تأثيردراسة 

يك في مصل دم ذكور يالسكر والحديد والكالسيوم وحمض اليور

 الجرذان البيض

( في مصل الدم دم ذكور الجرذان Glucoseمتوسطات السكر )

 البيض

فقط استطاعت الخميرة أن تخفض من السكر بنسبة  خميرةفي معاملة ال

, وقد كان متوسط السكر في معاملة الخميرة عند المقارنة بالشاهد % 2

, بينما كان متوسطها في معاملة الشاهد ديسي لتر( / ملجم 341) فقط

بين المعاملتين هناك فروقات معنوية ولم تكن ديسي لتر(  / ملجم 347)

 .(14شكل )

 
 متوسطات السكر في معامالت الدراسة.( 14شكل )

 ( في مصل دم ذكور الجرذان البيضIronمتوسطات الحديد )

عند المقارنة % 1فقط ارتفع متوسط الحديد بنسبة  في معاملة الخميرة

 ملجم 351) , وقد كان متوسط الحديد في معاملة الخميرة فقطبالشاهد 

ديسي  / ملجم 348)متوسط , بينما كان في معاملة الشاهد بديسي لتر( /

شكل و( 6جدول ) بين المعاملتينهناك فروقات معنوية ولم تكن لتر( 

(15). 

 

 المعامالت

WBC 

 /كرية 

 رميكرو ل 

RBC 

كرية 

 رميكرو ل /

HG

B 

جم 

ديس/

ي لتر 

PLT 

صفيحة 

 /دموية 

 رميكرو ل 

المجموعة 

A)الخميرة فقط( 

 

6340c  8750000c

  

14.3
c  964600c  المجموعة 

B )الشاهد( 
6470c  8580000c

  

14.2
c  962800c 
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 متوسطات الحديد في معامالت الدراسة. (15شكل )

( في مصل دم ذكور الجرذان Uric acidمتوسطات حمض اليورييك )

 البيض 

 / ملجم 3.34فقط كان متوسط حمض اليورييك )في معاملة الخميرة 

وكانت مشابهة تماما لمعاملة الشاهد والتي كان متوسط  ديسي لتر(

لم تكن هناك وديسي لتر(  / ملجم 3.34)حمض اليوريك فيها أيضا 

 .(16شكل ) بين المعاملتينفروقات معنوية 

 
 متوسطات حمض اليورييك في معامالت الدراسة.( 16) شكل

 

يوم وحمض متوسطات قياسات السكر والحديد والكالس (6جدول )

 اليورييك في مصل دم ذكور الجرذان البيض.

 المعامالت
Glucose 

 ديسي لتر /ملجم 

Iron 

 /ملجم 

 ديسي لتر

Uric acid 

ديسي  /ملجم 

 لتر

 Cالمجموعة 

 )الخميرة فقط(
341 c 351 c  3.34 a b c 

 Dالمجموعة 

 )الشاهد(
347 c 348 c  3.34 a b c  

- (a,b ,c تعطي داللة على اال ) ختالفات والفروق المعنوية بين المعامالت عند مستوى
P. value < 0.05 . 

 على Saccharomyces cerevisiaeالخميرة فطر  تأثيردراسة 

 الزيادة الوزنية والتحول الغذائي في ذكور الجرذان البيض

 متوسطات الزيادة الوزنية في األسبوع األول لذكور الجرذان البيض 

ط استطاعت الخميرة أن ترفع من الزيادة الوزنية فق في معاملة الخميرة

, وقد كان عند المقارنة بالشاهد % 51.6في األسبوع األول بنسبة 

 متوسط الزيادة الوزنية في األسبوع األول في معاملة الخميرة فقط

 وكانت( جم 12), بينما كان في معاملة الشاهد بمتوسط (جم 18.2)

 .(17شكل )و( 7جدول ) ينبين المعاملتهناك فروقات معنوية 

 
متوسطات الزيادة الوزنية في األسبوع األول في معامالت  (17شكل )

 الدراسة.

 متوسطات التحول الغذائي في األسبوع األول لذكور الجرذان البيض 

معدل التحول  فقط استطاعت الخميرة أن تحّسن من في معاملة الخميرة

, وقد عند المقارنة بالشاهد% 43.3في األسبوع األول بنسبة  الغذائي

هناك  على التوالي, وكانت (جم17.626,  9.985)كان بمتوسط 

 .(18شكل )و( 7جدول ) بين المعاملتينفروقات معنوية 

 
( متوسطات التحول الغذائي في األسبوع األول في معامالت 18شكل )

 الدراسة.

 ت الزيادة الوزنية في األسبوع الثاني لذكور الجرذان البيضمتوسطا

فقط استطاعت الخميرة أن ترفع من الزيادة الوزنية  في معاملة الخميرة

, وقد كان عند المقارنة بالشاهد% 39.8في األسبوع الثاني بنسبة 

 20) متوسط الزيادة الوزنية في األسبوع الثاني في معاملة الخميرة فقط

هناك  وكانت( جم 14.3)ا كانت في معاملة الشاهد بمتوسط , بينم(جم

 .(19شكل ) بين المعاملتينفروقات معنوية 

 
متوسطات الزيادة الوزنية في األسبوع الثاني في معامالت  (19شكل )

 الدراسة.

 متوسطات التحول الغذائي في األسبوع الثاني لذكور الجرذان البيض 

التحول الغذائي في في متوسط  فقط حدث تحسن في معاملة الخميرة

, وقد كان بمتوسط عند المقارنة بالشاهد % 36بنسبة  األسبوع الثاني

بين هناك فروقات معنوية على التوالي, ولم تكن  (جم 14.3,  9.138)

 .(20شكل )و( 7جدول ) المعاملتين

 
متوسطات التحول الغذائي في األسبوع الثاني في معامالت ( 20شكل )

 الدراسة.

 متوسطات الزيادة الوزنية في األسبوع الثالث لذكور الجرذان البيض 

فقط استطاعت الخميرة أن ترفع من الزيادة الوزنية  في معاملة الخميرة

, وقد كان عند المقارنة بالشاهد% 38.1في األسبوع الثالث بنسبة 

 متوسط الزيادة الوزنية في األسبوع الثالث في معاملة الخميرة فقط

 وكانت( جم 16.5), بينما كان في معاملة الشاهد بمتوسط (جم 22.8)

 .(21شكل )و( 7جدول ) بين المعاملتينهناك فروقات معنوية 

 

متوسطات الزيادة الوزنية والتحول الغذائي لذكور الجرذان ( 7جدول )

 البيض في األسبوع األول والثاني والثالث.

 المعامالت

 األسبوع الثالث األسبوع الثاني األسبوع األول

ة 
اد
زي
ال

ية
زن
لو
ا

 
جم
 

ل 
حو
لت
ا

ي
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غذ
ال

 
جم
 

ة 
اد
زي
ال

ية
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لو
ا

 
جم
 

ل 
حو
لت
ا
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غذ
ال

 
جم
 

ة 
اد
زي
ال

جم
ة 
ني
وز
ال

 

ل 
حو
لت
ا

ي
ائ
غذ
ال

 
جم
 

عة 
جمو

الم

A 
 

خميرة 
)ال

ط(
ق

 18.2
 c 99.9 c  20 c 49.1 

 c 
22.8 

 c 
68.1 c  

عة 
جمو

الم

B 

هد(
شا
)ال

 

12 a 17.63
 a b 14.3 d 14.3

 a c 

16.5 

 d 
111.9 

 d 
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- (a,b ,c تعطي داللة على االختالفات والفر ) وق المعنوية بين المعامالت عند مستوى

P. value < 0.05. 

 
متوسطات الزيادة الوزنية في األسبوع الثالث في معامالت  (21شكل )

 الدراسة.

 متوسطات التحول الغذائي في األسبوع الثالث لذكور الجرذان البيض

التحول الغذائي في فقط حدث تحسن في متوسط  في معاملة الخميرة

حيث كان بمتوسط عند المقارنة بالشاهد % 31.4الث بنسبة الثاألسبوع 

هناك فروقات معنوية ولم تكن  على التوالي, (جم 11.906,  8.159)

 .(22شكل ) بين المعاملتين

 
متوسطات التحول الغذائي في األسبوع الثالث في معامالت  (22شكل )

 الدراسة.

 

على  Saccharomyces cerevisiaeالخميرة فطر  تأثيردراسة 

 ذكور الجرذان البيض األوزان والشكل الظاهري ألحشاء

 متوسطات وزن الكبد في ذكور الجرذان البيض 

فقط استطاعت الخميرة أن ترفع من وزن الكبد  في معاملة الخميرة

, وقد كان متوسط وزن الكبد في عند المقارنة بالشاهد% 38.57بنسبة 

ن في معاملة الشاهد بمتوسط , بينما كا(جم 6.61) معاملة الخميرة فقط

( 8جدول ) بين المعاملتينهناك فروقات معنوية  وكانت( جم 4.77)

 .(23شكل )و

 
 متوسطات أوزان الكبد في معامالت الدراسة.( 23شكل )

 متوسطات وزن الِكْلية اليمنى في ذكور الجرذان البيض

( جم 0.9فقط كان متوسط وزن الِكْلية اليمنى )في معاملة الخميرة 

وكانت مشابهة تماما لمعاملة الشاهد والتي كان متوسط وزن الكلية 

بين لم تكن هناك فروقات معنوية و جم( 0.9اليمنى فيها أيضا )

 .(24شكل ) المعاملتين

 
 اليمنى في معامالت الدراسة. الِكْليةمتوسطات أوزان ( 24شكل )

 

 اليسرى في ذكور الجرذان البيض الِكْليةمتوسطات وزن 

بنسبة  اليسرى الِكْليةوزن فقط انخفض متوسط  معاملة الخميرةفي 

 اليسرى الِكْليةوزن , وقد كان متوسط عند المقارنة بالشاهد% 3.65

, بينما كانت في معاملة الشاهد (جم 0.79) في معاملة الخميرة فقط

 بين المعاملتينهناك فروقات معنوية ولم تكن ( جم 0.82)بمتوسط 

 .(25شكل )و( 7جدول )

 
 اليسرى في معامالت الدراسة. الِكْليةمتوسطات أوزان  (25شكل )

 

 متوسط وزن القلب في ذكور الجرذان البيض

جم( وكان  0.78فقط كان متوسط وزن القلب )في معاملة الخميرة 

لم تكن و جم( 0.8مقارب جدا لمعاملة الشاهد والتي كانت بمتوسط )

 .(26ل )شكبين المعاملتين هناك فروقات معنوية 

 
 متوسطات أوزان القلب في معامالت الدراسة. (26شكل )

 

 البيض. ن( متوسطات أوزان األحشاء في ذكور الجرذا8جدول )

 المعامالت
 الكبد 

 جم 

  الِكْلية

 القلب  جم 

 جم
 اليسرى اليمنى

  Aالمجموعة 

)الخميرة 

 فقط(

6.61 c 0.9 c  0.79 c  
0.78a 

 c 

 Bالمجموعة 

 )الشاهد( 
4.77 d 0.9 c  0.82 c  0.8 a c  

- (a,b ,c  تعطي داللة على االختالفات والفروق المعنوية بين المعامالت عند مستوى )

P. value < 0.05. 

 

 الشكل الظاهري لكبد ذكور الجرذان البيض 

في معاملة الخميرة فقط كان الحجم أكبر بقليل من معاملة الشاهد, وكان 

وكان مختلفًا عن بسيطاً عن لون كبد معاملة  96لون الكبد فيها بدرجة 

 . (27شكل )الشاهد 

 
 معدل الدرجات اللونية لكبد معامالت الدراسة. (27شكل )
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 اليمنى في ذكور الجرذان البيض لِكْليةالشكل الظاهري ل

 الِكْلية اليمنىمقاربا جدا لحجم  الِكْليةفي معاملة الخميرة فقط كان حجم 

 60, وكان لونها في معاملة الخميرة فقط بدرجة لون في معاملة الشاهد

 %.  4ومختلفة عن الشاهد غير المعامل بمعدل 

 
 اليمنى في معامالت الدراسة. لِكْليةمعدل الدرجات اللونية ل (28شكل )

 

 اليسرى في ذكور الجرذان البيض لِكْليةالشكل الظاهري ل

الِكْلية مقاربا جدا لحجم  اليسرىالِكْلية في معاملة الخميرة فقط كان حجم 

اليسرى في معاملة الشاهد, وكان لونها في معاملة الخميرة فقط بدرجة 

 %.  5ومختلفة عن الشاهد غير المعامل بمعدل  58لون 

 
 اليسرى في معامالت الدراسة. لِكْليةمعدل الدرجات اللونية ل (29شكل )

 

 الشكل الظاهري لقلب ذكور الجرذان البيض 

الخميرة فقط كان حجم القلب مشابها تماما لحجم القلب في  في معاملة

 224معاملة الشاهد, بينما كان لونه في معاملة الخميرة فقط بدرجة لون 

 %.   5ومختلفة عن الشاهد غير المعامل بمعدل 

 
 معدل الدرجات اللونية للقلب في معامالت الدراسة.( 30شكل )

         المناقشــة

عدم حدوث أي تغييرات معنوية في معدل قياسات  بينت هذه الدراسة

( في معاملة الخميرة فقط عند مقارنتها بمعاملة الشاهد CBCالدم )

 وربما يعود عدم حدوث تأثير من قبل فطر )غير المعامل(,

Saccharomyces cerevisiae إلى اختالف فترة  الدراسة هذه في

النتائج تختلف مع ما وهذه  التجريع عند مقارنته بالدراسات السابقة,

الذين وجدوا أن المعاملة بفطر [ 13, 12]تحصل عليه 

Saccharomyces cerevisiae إلى ارتفاع في معدالت الـ  تأد

CBC  :مثلWBC, HGB بينت وأيضا  .في األرانب ودجاج اللحم

هذه الدراسة عدم حدوث أي تغييرات معنوية في معدل البروتين الكلي 

ي معاملة الخميرة فقط عند مقارنتها بمعاملة الشاهد وبروتين األلبومين ف

ما ك. [15, 14] )غير المعامل(, وتتفق هذه النتائج مع ما تحصل عليه

أوضحت هذه الدراسة عدم حدوث أي تغييرات معنوية في معدل السكر 

في الدم في معاملة الخميرة فقط عند مقارنتها بمعاملة الشاهد )غير 

حيث لم تؤثر إضافة  [16] ما تحصل عليه المعامل(, وهذا يتفق مع

على مستوى السكر  Saccharomyces cerevisiaeفطر الخميرة 

في دم طيور السمان. بينما أوضحت هذه الدراسة حدوث انخفاض 

معاملة الخميرة  معنوي في مستوى الكولسترول والدهون الثالثية في

كن أن يعزى فقط عند مقارنتها بمعاملة الشاهد )غير المعامل(, ويم

سبب انخفاض معدل الكولسترول إلى قدرة السكريات المعقدة المكونة 

لجدار الخميرة على زيادة أعداد بكتيريا حامض الالكتيك والتي تعمل 

بالكولسترول وتمثيله وكذلك قد يكون دورها من خالل  االرتباطعلى 

قدرتها على تحليل أمالح الصفراء وخفض األس الهيدروجيني في 

عاء مما يقلل فرصة ارتباط هذه األمالح بالكولسترول وبالتالي عدم األم

وتتفق هذه النتيجة مع  ,[18, 17] امتصاصه وخروجه مع الفضالت

أوضحت هذه الدراسة عدم حدوث أي  .[20, 19]  ما تحصل عليه

تغييرات معنوية في معدل حامض اليورييك في معاملة الخميرة فقط 

 [22, 21] اهد, وهذا يتفق مع ما تحصل عليهعند مقارنتها بمعاملة الش

 Saccharomyces cerevisiaeحيث لم تؤثر إضافة فطر الخميرة 
على مستوى حامض اليورييك في مصل الدم. كما بينت هذه الدراسة 

 ,ALTنزيمات الكبد )إعدم حصول أي تغييرات معنوية في وظائف و

AST, ALP) )ملة الخميرة فقط في معا والكلى )اليوريا والكرياتينين

عند مقارنتها بمعاملة الشاهد, وتتفق هذه الدراسة مع ما تحصل عليه 

بينما أوضحت هذه الدراسة عدم حدوث أي تغييرات معنوية في  .[23]

معدل أوزان الكلى والقلب وشكلها الظاهري في معاملة الخميرة فقط 

. كما [21]عند مقارنتها بمعاملة الشاهد, وهذا يتفق مع ما تحصل عليه 

أوضحت هذه الدراسة حدوث ارتفاع في معدل الزيادة الوزنية والتحول 

الغذائي في معاملة الخميرة فقط عند مقارنتها بمعاملة الشاهد )غير 

 Saccharomycesالمعامل(, وربما ترجع فوائد فطر الخميرة 

cerevisiae  إلى أنها تفرز محفزات نمو مثل: األحماض العضوية

واألحماض األمينية والتي تنظم نمو فلورا المعدة  Bمين ومجموعة فيتا

يمكن أن يعزى التأثير و .[24] وتحسن من كفاءة تمثيل الالكتيك

اإليجابي للخميرة بشكل جزئي إلى العناصر الصغرى الموجودة في 

. ومن [25]الخميرة كالحديد والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم 

-D 1,6-1,3من خلية للخميرة يتكونف أن مستخلص جدار الوالمعر

glucan and Mannan oligosaccharide  والتي لها دور مهم في

 بالخميرة المعاملة أن , كما[28, 27, 26]تعزيز مناعة ونمو الجسم 

 Creatine Phosophokinaseنزيماتإ  نشاط زياد لىإ تؤدي

,Lactate Dehydrogenasee [2] ,الى بالنهاية يؤدي مما وهذا 

,  طرحها في القناة الهضمية  ثناءأ الغذائية العناصر جاهزية يادةز

وأغلب هذه التأثيرات تكون راجعة الحتواء جدار خلية الخميرة على 

Mannan Oligosaccharide  والذي يحسن الزيادة في وزن جسم

الحيوانات عن طريق تأثيره على الغشاء المخاطي لألمعاء فيعمل على 

حصل عليه توهذا يتفق مع ما , [29]اع الخمالت حدوث زيادة في ارتف

أن الخميرة لها القدرة على انتاج  [32, 29] سجلكما ,  [31, 30]

معززات النمو في أمعاء الجرذان, وعالوة على ذلك فإن الخميرة عند 

,  polyaminesنزيمات نشطة مثل: إهضمها تنتج مركبات و

proteases  وphosphatases  في المساعدة في والتي لها فوائد

ذكرت بعض الدراسات أن جدار الخلية في و .[33]عمليات الهضم 

الخميرة يحتوي على كميات عالية من معززات النمو مثل: الكارتونيات 

والفيتامينات والمعادن واألحماض األمينية األساسية, فضال عن وجود 

 .[12, 35, 34] الجلوكان في جدارها
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