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دراسة تأثير اضافة خميرة الخبز Saccharomyces cerevisiaeفي مستوى
الكلكوز وبعض الصفات الدمية لجداء المعز المحلي
خيري غركان عويد الركابي
المعهد التقني /الشطرة

الخالصة
اجريت هذه التجربة في محطة اهلية تقع في ناحية قلعة سكر التابعة لمحافظة ذي قار للفترة من 2011-3-2
ولغاية  2011-4-29وكانت تهدف الى معرفة تأثير اضافة الخميرة بنسبة 3غم /كغم علف في مستوى الكلكوز وبعض
الصفات الدمية(عدد كريات الدم الحمراء والبيضاء وحجم الخاليا المضغوطة وتركيز خضاب الدم الهيموكلوبين ومعدل
ترسيب كريات الدم الحمراء) وقد استخدم في التجربة  12جديا ذكريا وزعت بصورة عشوائية الى مجموعتين بواقع 6
جداء لكل مجموعة وقد تم مالحظة النتائج التالية:
 -2ارتفاع مستوى الكلكوز في المصل بصورة غير معنوية
 -1زيادة حسابية في عدد كريات الدم الحمراء وحجم الخاليا المضغوطة
 -3عدم حصول تغير في بقية الصفات الدموية المدروسة

المقدمة
للمضادات الحياتية ومركبات السلفا أو المضادات
البكتيرية األخرى وهذه المقاومة طبيعية واليمكن
تحويرها أو نقلها الى األحياء المجهرية األخرى .تعد
خميرة الخبز مهمة صناعيا ً لقدرتها على تحويل
السكريات مثل الكلوكوز والمالتوزالى ايثانول وثاني
اوكسيد الكربونوتتكون خميرة الخبز الجافة من مادة
جافة ،وبروتينات وكربوهيدرات ودهون ومعادن
وكميات مختلفة من الفيتامينات والتي تعتمد على نوع
وظروف النمو والجدول ()1يوضح التركيب الكيماوي
لخميرة الخبز) .(5وقد أدخلت خميرة )(SCضمن
قائمة GRAS(Generally Recognized as
)Safeمن قبل منظمة الغذاء والدواء األمريكية ) .(6وقد
استخدمت خميرة )(SCكمحفز للنمو في عالئق
المجترات من اجل حماية المستهلك من مخاطر محفزات
النمو الكيمياوية حيث ازداد االهتمام بالخميرة كإضافة
غذائية في عالئق المجترات ) (7حيث وجد بانها تحسن
الحالة الصحية والصفات اإلنتاجية في المجترات
بصورة افضل من المضادات البكتيرية إذ أنها توفر
بديال طبيعيا لتحسين كفاءة الحيوان فقد لوحظ انها تزيد
استهالك العلف وإنتاج الحليب);(8كما إنها تحسن
الزيادة الوزنية وتزيد كفاءة هضم المادة الغذائية
)(9وكذلك التبكير في عمر البلوغ الجنسي) (10وتحسين
الصحة وتقليل عدد مرات العالج);(11والتقليل من
األمراض التنفسية ) (12كما انها تؤدي الى تغيرات قد
تكون ايجابية في بعض مكونات الدم ).(13

تعد ميكروبات الخميرة من أقدم الكائنات الدقيقة
النافعة وقد استخدمها اإلنسان لغرض التخمير وصناعة
الخبز منذ وقت قديم وقد عثر علماء اآلثار في مصر
إثناء تنقيبهم في المناطق األثرية على أحجار الطحن
وحجرات لتخمير الخبز وكذلك رسومات للخبازين
والمخمرين تعود إلى ما قبل  4000سنة)(1وإن أول من
الحظ الخميرة من خالل المجهر هو العالم انطوني فان
ليفنهوك عام()1680لكـنـه في ذلك الوقت لم يصفها
ككـائن حـي وإنـما مجرد تركيب كرويويعد األلماني
Fleishmanأول من عـزل خميرة) (SCوالذي يسمى(
بأبي الخميرة) وفي الوقت الحاضر أصبحت خميرة
)(SCتستعمل بشكل واسع صناعيا في تخمير الخبز
وإنتاج الكحول والكليسيرول( )2وتعني كلمة
Saccharomycesاالعفان السكرية ويعود لهذا الجنس
من الخمائر نوعين هما  S.cerevisiaeوS.boulardii
يستخدمان في تصنيع المعززات الحيوية ويعد هذان
النوعان من األنواع غير الممرضة وكان يعتقد أن النوع
الثاني هو احد ضروب النوع األول لكنه ش ّخص فيما
بعد بأنه نوع جديد ) (3بينما تعني كلمة cerevisiae
بأنها مشاركة لخميرة البيرة وتمتاز الخمائر بأنها تمتلك
دورة تكاثر جنسية وغير جنسية لكن الطور الشائع في
النموالخضري هو التكاثر الالجنسي بالتبرعم أو
االنشطار).(4والخمائر أحياء مجهرية وحيدة الخلية
وهي حقيقية النواة  Eukaryoticوصفاتها تختلف تماما
عن البكتريا التي هي أحياء مجهرية بدائية النواة
، Prokaryoticوالخمائر على سبيل المثال مقاومة
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جدول() 1التركيب الكيمياوي لخميرة الخبز))SC

البروتين الخام

%
91.0
16.0
71.75
1.0

المكونات
المادة الجافة

األلياف الخام

0.3

الطاقة المتمثلة كيلو سعرة/كغم

2.090

الكالسيوم

1.95

الفسفور

0

الكاربوهيدرات
الدهن الخام

المواد وطرق العمل
والخارجية ورقمت باألرقام من  12-1وقدم لها العلف
بنسبة % 4من الوزن الحي يتغير حسب الزيادة في
الوزن .تم سحب نماذج الدم من الوريد الوداجي
للحيوانات كل  20يوما ً وبمقدار  5مل لكل عينة وذلك
بعد تجويع الحيوانات لمده  12ساعة ،حيث تم سحب
نماذج الدم في الساعة السابعة صباحا ً وقد تم استعمال
نوعين من األنابيب األولى تحتوي على مانع
التخثر EDTAلغرض حفظ العينات لحين قياس
الصفات الدمية اما النوع الثاني فهي أنابيب نظيفة
ومفرغة من الهواء سعة 10ملوال تحتوي على مانع
التخثر للسماح للدم بالتخثروقد استخدمت لغرض فصل
المصل من اجل قياس مستوى الكلكوز في مصل الدم ،
تم حساب كريات الدم الحمراء والبيضاء باستخدام
الهيموسايتوميتر واستخدمت طريقة المكداس لحساب
حجم الخاليا المرصوصة وحسب معدل ترسيب كريات
الدم الحمراء بواسطة Macrowestergren pipette
بينما استعمل المطياف الضوئي لحساب مستوى
الهيموكلوبينوالكلكوز في المصل .تم تحليل البيانات وفقا
للنظام االحصائي ا لجاهز SPSS

اجريت هذه التجربة في محطة اهلية تقع في
ناحية قلعة سكرالتابعة لمحافظة ذي قار خالل المدة
الواقعة بين  2011-3-2ولغاية  ،2011-4-29وذلك
لدراسة تأثير إضافة خميرة الخبز بمعدل 3غم/كغم
علففي مستوى الكلكوز وبعض الصفات الدمية لجداء
المعز المحلي وقد استخدم 12جديا ً ذكريا وزعت
بصورة عشوائية على مجموعتين ضمت كل مجموعة 6
جداء وقد كان معدل عمر الجداء عند بداية التجربة
4شهور وكانت الجداء متقاربة في أوزانها( 13.5كغم)
اذ تم وزن الجداء لمدة  3ايام متتالية لغرض تثبيت
الوزن االبتدائي وتم اعداد حظيرة نصف مظللة اليواء
الجداء وقسمت الى قاطعين بأبعاد4x3م لكل قاطع كون
التجربة تمت بطريقة التغذية الجماعية وجهز كل قاطع
بمعلف لوضع العلف المركز ومشرب للماء وغذيت
الجداء على العليقة المركزة والجدول()2يوضح النسب
المئوية لمكونات العليقة والتحليل الكيمياوي المحسوب
وقد خلت عليقة مجموعة السيطرة من اي اضافة بينما
تمت اضافة خميرة الخبز الى عليقة المجموعة الثانية
بمستوى  3غم/كغم علف وتم وضع الحيوانات في
ظروف بيئية متشابهة وعولجت ضد الطفيليات الداخلية
جدول ( ) 2يوضح النسب المئوية لمكونات العليقة
نسبة المادة العلفية في عليقة التجربة
المادة العلفية
المعاملة األولى
المعاملة االولى
65
65
شعير مجروش
22
22
نخالة الحنطة
11
11
كسبة فول الصويا()%44
1
1
•مكمالت غذائية
1
1
ملح طعام
100
100
المجموع
•اإلضافات
3
0
•خميرة الخبز  SCغم/كغم علف
التحليل الكيمياوي المحسوب
16.5
البروتين الخام % C.P
2771
الطاقة المتأيضة كيلو سعرة/كغم علف
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النتائج والمناقشة
 )16اذ الحظ ان هناك زيادة حسابية في عدد كريات الدم
الحمراء عند اضافة الخميرة الى عليقة الحمالن بينما الحظ
))17و( )14عدم وجود تغير في حجم الخاليا المضغوطة
عند اضافة الخميرة الى عليقة العجول الرضيعة واالبقار
البالغة كذلك لم يحصل (  )18على اي تغيرات في الصفات
الدمية عند اضافة الخميرة الى عليقة حمالن العواسي
والنجدي وخليط النجدي وكذلك بالنسبة لكريات الدم
البيضاء فلم تالحظ فروقات بين المعامالت ايضا وهذا
ينسجم مع ما توصل اليه ) )18اال ان( )16الحظ قلة عدد
الخاليا البيضاء عند اضافة الخميرة الى عليقة الحمالن
وكذلك فان ( )19و(  )20وجدوا انخفاض في عدد كريات
الدم البيضاء عند اضافة الخميرة الى عليقة الدواجن.

يتضح من النتائج في الجدول ( )2ان هناك ارتفاع
طفيف في مستوى الكلكوز لصالح مجموعة الخميرة للفترة
األخيرة من التجربة والذي قد يعزى الى ان الخميرة تحفز
البكتريا المستخدمة لحامض الالكتيكوالذي يؤدي الى
استقرار  pHوثبات بيئة الكرش مما يوفر بيئة مالئمة لنمو
البكتريا المحللة للسليلوز في الكرش وبالتالي زيادة هضم
األلياف وهذا يتفق مع ما توصل اليه  ))14بينما الحظ
)(15بان مستوى الكلكوزلم يتأثر باضافة الخميرة الى
عليقة الحمالن كما لوحظ من النتائج ان هناك زيادة
حسابية(غير معنوية) في عدد كريات الدم الحمراء وحجم
الخاليا المضغوطة لصالح مجموعة الخميرة والذي قد
يعزى الى تحسن الحالة الصحية العامة للحيوان بينما لم
تحدث اختالفات معنوية في مستوى الهيموكلوبين ومعدل
ترسب كريات الدم الحمراء وهذا يتفق مع ما توصل اليه (
جدول()3يوضح تأثير الخميرة في مستوى الكلكوز وبعض الصفات الدمية
المعامالت
المعامالت  ±الخطأ القياسي
المعدل العام±الخطأ
مدة
القياسي
المعاملة الثانية
المعاملة األولى
المعاملة
4.04±58.83
4.04±59.66
2.02±59.24
30يوم
Glucose
3.60±62.16
3.60±59.66
1.80±60.91
60يوم
0.65±10.92
0.65±11.88
0.32±11.40
30يوم
RBC
0.54±11.38
0.54±11.26
0.27±11.09
60يوم
0.62±13.68
0.62±13.33
0.31±13.50
30يوم
WBC
0.25±13.00
0.25±13.00
0.12±13.00
60يوم
1.41±28.83
1.41±30.83
0.70±31.08
30يوم
PCV
1.02±31.33
1.02±30.83
0.51±29.83
60يوم
1.30±9.75
1.30±10.16
0.65±9.95
30يوم
Hb
0.52±10.16
0.52±10.25
0.26±10.20
60يوم
0.11±2.31
0.11±2.25
0.05±2.28
30يوم
ESR
0.16±2.33
0.16±2.25
0.08±2.29
60يوم
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Study the effect of using baker's yeast(Saccharomyces
cerevisiae) on serum glucose level and some hematological
traits in kids of local goats
Kh. Gh. Alrikabi
Technical institute/Al-Shatra

Abstract
The experiment was conducted in one of the commercial animal farm located in
QalatSiqar town which belongs to Thi-Qar governorate during aperiod from 2-3-2011 to 29-42011.This study was aimed to knowledge the effect of adding baker's yeast Saccharomyces
cerevisiae (SC) as 3gm yeast/kg feed on the level of serum glucose and some hematological
traits(RBCs count , WBCs count, PCV, Hb, ESR) in kids of local goats, twelve male kids
were used in this study which are divided randomly into two groups (six kids for each group) ,
the results can summarized as follows:
1- Increase the level of serum glucose (non significant).
2- Numerical increase in RBCs count.
3- There were no difference among other hematological traits studied.
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