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اجر�ت الدراسة في البیت الحیواني في �ل�ة الطب الب�طري جامعة ال�صـرة بهـدف 
 XOSو FOSعرفة تأثیر التغذ�ة �الحلیب الفرز المدعم �أنواع السابق الحیـوي (م
واوزان القلــب والكبــد والطحــال فــي  ) فــي صــفات الــدم الخلو�ــة والك�موحیو�ــهRSو

�ـــأوزان Albino ratsالجـــرذان اســـتعمل فـــي التجر�ـــة ثالثـــون ذ�ـــرا مـــن جـــرذان 
 الح�ـة الـىالكتلـة  غرام وزعت عشوائ�ا على اساس وزن   170-200تراوحت بین  

معــامالت بواقــع ســتة مكــررات لكــل معاملــة �اعت�ــار الجــرذ الواحــد مكــررا.  خمــس
ق�اسـ�ة محضـرة یـدو�ا وتر�ـت لهـا حر�ـة الوصـول الـى غذیت الجرذان على عل�قة 

مـل مـاء مقطـر وجـرذان المعاملـة  T1  4 األولـىالمـاء والغـذاء. جرعـت المعاملـة 
مــل الحلیــب  T3  4ثالثــة جــرذان المعاملــة المــل الحلیــب الفــرز و  T2  4 الثان�ــة 

مــل الحلیـــب T4  4وجــرذان المعاملــة الرا�عـــة   FOSغم/كغـــم  1.5الفــرز مــع 
مــل الحلیــب الفــرز مــع  T5 4 والمعاملــة الخامســة RSغم/كغــم   1.5الفــرز مــع 

ولمــدة ثــالث اشــهر .بینـــت نتــائج الشــهر�ن االخیــر�ن وجـــود  XOSغم/كغــم  1.5
 LDLبروتینـــــــات الدهن�ـــــــة واطئـــــــة الكثافـــــــة ال فـــــــي P<0.05انخفـــــــاض معنـــــــوي 

و ALTو  ALPوســــــــكر الــــــــدم وانز�مــــــــات الكبــــــــد   TGوالكل�ســــــــر�دات الثالث�ــــــــة 
AST واعـــداد خال�ـــا الـــدم البـــ�ض ونســـب انواعهـــا عنـــد مقارنـــة معـــامالت اإلضـــافة

ــامالت  ــع �ــــاقي معــ ــة المعاملــــة الخامســــة مــ ــذلك عنــــد مقارنــ �معاملــــة الســــ�طرة و�ــ
فـي عـدد خال�ـا الـدم الحمـر وق�مـة  P<0.05ع معنـوي اإلضافة .كما لـوحظ ارتفـا

الت االضافة مقارنة مع مجموعة الس�طرة مع تفوق معنوي خضاب الدم في معام
ــود فروقــــات  ــم یالحــــظ وجـ ــافة ولـ ــاقي معــــامالت اإلضـ ــة علــــى  �ـ ــة الخامسـ للمعاملـ

 P<0.05معنو�ـــه فـــي االوزان النســـب�ة للكبـــد والطحـــال بینمـــا �ـــان الفـــرق معنـــوي 
عند مقارنة معامالت اإلضافة مع معاملة الس�طرة.سبي للقلب  للوزن الن
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Abstract 

The study was undertaken in the Animal House of the Faculty of Veterinary 
Medicine, University of Basra, to explore the effect of feeding on skim milk 
and skim milk enriched by many type prebiotics FOS, XOS, and RS on the 
blood parameters and heart weights, liver and spleen in rats. Thirty Albino 
rats with weights ranging from 200-170 g were randomly distributed on the 
biomass weight to five treatments of six replicates rats. The rats fed on a 
standard diet. The first treatment rats dosing 4ml distilled water; second 
treatment rats dosing 4ml skim milk; third treatment rats dosing 4ml skim 
milk with 1.5 g / kg FOS; fourth treatment rats dosing 4ml skim milk with 
1.5 g / kg RS and the Fifth treatment T5 rats dosing skim milk with 1.5g/kg 
XOS for three months. The results of the two months showed a significant 
decrease in P <0.05 in LDL, VLDL triglyceride, TG, blood sugar, liver 
enzymes ALP, ALT, AST, and white blood cells and their ratios when 
comparing the addition coefficients with the control treatment, The fifth 
treatment with the rest of the addition coefficients. Significant P<0.05 was 
observed in the cell Red blood and sebaceous blood were added in 
comparison with the control group with a significant superiority of the fifth 
treatment with the other additive factors No significant differences were 
observed in the relative weight of the liver and spleen while the difference 
was significant P<0.05 for the relative weight of the heart. 

Keywords: Skim Milk, Prebiotic, Blood Parameters, Rats. 

 المقدمة

تعــد صــحة االنســان ورفاهیتــه مــن اولو�ــات اهتمــام المختصــین فــي مجــال صــحة المجتمــع والمختصــین فــي مجــال  

فــي الســنوات األخیــرة والــذي یتضــمن  function foodالتغذ�ــة ولقــد شــاع اســتعمال مصــطلح األغذ�ــة الوظ�ف�ــة 

لك ,ان استهالك هذه المـواد یـؤدي لى المستهالمكونات واالضافات الغذائ�ة التي لها تأثیرات فسیولوج�ة ومناع�ة ع

الـــى تحســـن الحالـــة الصـــح�ة والحـــد مـــن االمـــراض وخاصـــة المزمنـــة منهـــا والتـــي تشـــكل خطـــرًا �بیـــرًا  علـــى صـــحة 

 ), ومن ضمن تلـك المـواد االل�ـاف الغذائ�ـة والتـي اصـ�حت محـط اهتمـام العـاملین فـي الطـب والتغذ�ـة22االنسان (
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االل�ـاف الغذائ�ـة �أنهـا الكر�وهیـدرات  American Association Of Cereal Chemists ( AACC)عرفـت 

القابلــة لألكــل والمقاومــة للهضــم واالمتصــاص فــي االمعــاء الدق�قــة مــع تخمــر �لــي او جزئــي فــي االمعــاء الغل�ظــة 

 �ـة  والتــي,امـا النـوع الثـاني فهـي االل�ـاف غیـر الذائ )19( والتـي تعمـل �محفـز اولـي وتعـد هـذه مـن االل�ـاف الذائ�ـة

ــذه  ــبب هـ ــیلیلوز و�سـ ــل السـ ــمي مثـ ــاز الهضـ ــي الجهـ ــومة  فـ ــر المهضـ ــة غیـ ــواد الغذائ�ـ ــ�م مـــرور المـ ــى تنظـ ــل علـ تعمـ

الممیزات التي اتصف بها السابق الحیوي  �مكن ا�جاد عالقة  تأزر�ه بین السابق الحیوي والمادة الغذائ�ة األول�ة،  

یولوج�ة العال�ـة التـي تـؤثر  ا�جاب�ـًا فـي صـحة االنسـان  ق�مته الباذ اعتبر الحلیب الفرز من اوائل تلك المواد �سبب 

ــابق الحیــــــــــوي() 25( ــواع الســــــــ ــافة انــــــــ ــتم اضــــــــ ــدة تــــــــ ــادة الفائــــــــ ــل prebioticولز�ــــــــ ــى الحلیــــــــــب الفــــــــــرز مثــــــــ ) الــــــــ

xylooligosaccharides XOS وFOS   fructooligosaccharidesوRS Resistant starch  ودراسـة

من خالل ) 17و 12(ي على صفات الدم الخلو�ة والك�موحیو�ة وتأثیرها اال�جاب على الصحة العامة  فعلها التازري 

ال�ات ز�ادة محتوى االمعاء من االح�ـاء المجهر�ـة المفیـدة  ونواتجهـا األ�ضـ�ة المتمثلـة �األحمـاض الدهن�ـة قصـیرة 

ي تجا�ة المناع�ـة التـورها في تحسین االسالسلسلة وز�ادة ت�سیر امتصاص العناصر الغذائ�ة المختلفة فضال عن د

تز�ــد مــن اســتهالك الغـــذاء وامتصاصــه وهنــا جــاءت هـــذه الدراســة لتبــین مــدى تـــأثیر اضــافة الحلیــب الفــرز وانـــواع 

مختلفــة مــن الســابق الحیــوي فــي صــفات الــدم الخلو�ــة والك�موحیو�ــة  واوزان �عــض  االعضــاء الداخل�ــة فــي الفئــران 

نسـان وذلـك لصـعو�ة الحصـول علـى اشـخاص نتائجهـا علـى صـحة االب�ـة المالئمـة لعكـس التي تعد  الوحدة التجر�

 متبرعین للق�ام �التجر�ة.

 المواد وطرائق العمل

 /2017/11     28جامعة ال�صرة للفترة من    –اجر�ت التجر�ة في البیت الحیواني التا�ع الى �ل�ة الطب الب�طري  

تراوحت Albino rats   من ساللهال�الغة    الب�ضاء  الجرذانذ�ر من   30 �أستخدام    2018/3/5  الى   �أوزان 

الى خمس معامالت و�واقع ستة مكررات لكل     ةوزعت عشوائ�ا على اساس وزن الكتلة الح�  ,  غم)200-(170

مكرراً  الجرذ  (�أعت�ار  وجود   معامله  عدم  لضمان  المعامالت  جم�ع   في  الحي  الوزن  �تلة   تساوي  مراعاة  مع 

في  فروقات   المعامالت  بین  التجمعنو�ة  التجر�ة. صممت  لكل بدا�ة  مكررات  ستة  معامالت  خمس  بواقع  ر�ة 

مل    4: المعاملة الثان�ة = جرعتT2مل ماء مقطر،    4l: المعاملة االولى  (الس�طرة) = جرعت  T1 معاملة

: المعاملة الرا�عة  FOS، T4غم/كغم 1.5مل الحلیب الفرز مع  4: المعاملة الثالثة = جرعت T3الحلیب الفرز، 

مل الحلیب الفرز مع    4: المعاملة الخامسة = جرعتT5و   RSغم/كغم   1.5ز معمل الحلیب الفر   4جرعت  =  

     XOSغم/كغم 1.5

حساب حجم الحلیب الفرز المستعمل غم/كغم اما  1.5) بنس�ة 16وفق ما جاء �ه (تم حساب �م�ة اإلضافات   

 ). 21المعامالت حسب ما جاء �ه ( ) في �اقيprebioticتجر�ع المعاملة الثان�ة وتذو�ب السابق الحیوي(   في

 مل ماء مقطر لتعر�ضها لنفس االجهاد الذي تتعرض له �اقي معامالت التجر�ة  4 اما المعاملة االولى جرعت 
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 غم/كغم 100األساس�ة المستعملة لتغذ�ة الجرذان  ونسب العل�قةمكونات  1جدول 
 

g/kg  المكونات 
 نشأ  60
 كاز�ن  18
 ة الشمسز�ت زهر  12
 خل�ط معادن  5
 سیلیلوز  3
 خل�ط معادن  2

 
فحوصات و   صور  اجر�ت  الخلو�ة  لمتا�ع ثالث  الك�موحیو�ة  الصفات  الدم  التجر�ة  خالل  التغیرات   ةمرات 

عمل�ة فحص صفات الدم االولى والحلیب الفرز ,  المصاح�ة لعمل�ة التجر�ع �األنواع المختلفة من السابق الحیوي 

تم ذلك  اذ  لضمان عدم وجود فروقات معنو�ة بین المعامالت المختلفة    ةتجر�ة و�عد فترة االقلملابدا�ة    تمت قبل  

م�اشر  القلب  من  الدم  سحب  خالل  ما   ةمن  حسب  عمل�   او  �عد  القلب�ة  الطعنه  �ماد  ةتسمى  الجزئي   ةالتخدیر 

Diethyl ether  ,  5واستخدمت المحقنة الطب�ة سعةml    1في هذه العمل�ة ,تم سحبcc   عت في انابیب  وضو

 وESO وLYM وNEU وWBC  لتقدیر صفات الدم الخلو�ة ذلك واستعمل EDTAتحتوي على مانع التخثر 

BASOو BLT و  PCVو(HBو MCV MCH وMCHC    و�عد اجراء هذه الفحوصات تم تعر�ض االنبو�ة

الطرد �استخدام  فصل   وTCوALP  وALT و  AST(  ةالك�موحیو�   الدم  صفات  لحساب  المر�زي   لعمل�ة 

VLDL  و HDLو LDLوTGو TBوGlucose�سحب الدم في نها�ة    ة) ات�عت نفس الطر�قة اعاله في عمل

التخدیر   ةالتشر�ح �عد عمل�   ةة التجر�ة فتمت عمل�ة سحب الدم اثناء عمل�الشهر االول من التجر�ة اما في نها�

الكلوروفور �ماد الك  مة  التخدیر  مرحلة  الى  واستعملت    املة للوصل  اناللجرذان  المرحلة  هذه   EDTA(بیب  في 

tube(    وأنابیب الخلو�ة  الدم  صفات  الك�موحیو�   Gel tubeلحساب  الدم  صفات  جهاز   لاستعم  ةلحساب 

)Sysmex,xt-2000i في ق�اس صفات الدم الخلو�ة اما صفات الدم الك�موحیو�ة فتم ق�اسها �استعمال جهاز (

)cobas,integra400 plus ( 

ت النسبي لألعضاء  التال�ة  الوزن  القلب  م اخذ االعضاء  )  و الكبد  و (  السابق   الطحال  �أنواع  تأثرها  لمعرفة مدى 

  ة و��جاد اوزانها نس�29) (�استخدام میزان حساس وفق ما جاء �ه  عدها وزنت  الحیوي المستخدمة في التجر�ع �

 الى وزن الجسم �استخدام المعادلة التال�ة
       وزن العضو                                        

   100×    --------     الوزن النسبي للعضو =           
 وزن الجسم                                         

االحصائي الجاهز  التحلیل  االحصائي  التحلیل  برنامج  �استخدام  النتائج  تحلیل  مقارنة    SPSSتم  وتمت 

 P<0.05 ةحتمال�ستوى اتحت م  L.S.Dالمتوسطات �استعمال اقل فرق معنوي 

 



 ISSN: 1992-7479                 E-ISSN: 2617-6211         2019، 2العدد  17 ة مجلدمجلة األن�ار للعلوم الزراع� 
 

350 
 

 والمناقشة  النتائج

�أنواع السابق   �الحلیب الفرز والحلیب الفرز المدعم  یالحظ   الحیوي على صفات الدم في الجرذانتأثیر التغذ�ة 

الجرذان   3و  2جدول  من   ان  �عني  وهذا  والك�موحیو�ه  الخلو�ة  الدم  صفات  في  معنو�ة  فروقات  وجود  عدم 

  4جدول  یالحظ من نتائج ال  .تختلف من الناح�ة الصح�ة وان خط شروع التجر�ة واحدالمستخدمة في التجر�ة ال  

للمعاملة   VLDLة جداالكثاف  ةوالواطئLDL في الالیبو�روتینات الواطئة الكثافة    P>0.05وجود انخفاض معنوي  

معامالت  على جم�ع  P<0.05و�فرق معنوي    XOSالخامسة التي جرعت الحلیب الفرز المدعم �السابق الحیوي  

التجر�ة وت�ع ذلك ز�اده معنو�ه في الالیبو�روتینات العال�ة الكثافة في جم�ع معامالت التجر�ة مقارنة مع مجموعة  

,وحدت التغذ�ة �أنواع السابق الحیوي و   5الثالث من التجر�ة جدول    تم مالحظة ذلك ا�ضا في الشهر  ,الس�طرة

واستمر هذا االنخفاض الى حین الوصول الى الشهر الثالث 4   الحلیب الفرز من ارتفاع تر�یز سكر الدم جدول 

ي اذ لم �كن هنالك فرق معنوي بین المعامالت التي جرعت الحلیب الفرز مع السابق الحیو   5من التجر�ة جدول  

واثرت التغذ�ة �أنواع السابق الحیوي والحلیب الفرز على تر�یز بروتینات المصل اذ لم   5كما هو مبین في جدول 

لكن اعطت المجموعة الخامسة اعلى ز�ادة   Albuminكن هناك فرق معنوي بین معامالت التجر�ة في تر�یز  �

بین جم�ع المعامالت واستمر   Globulinف�ما لم �كن هناك فرق معنوي في تر�یز    4و�ما هو مبین في جدول  

 هذا التأثیر الى حین الوصل الى الشهر الثالث من التجر�ة  

 قبل البدء �التجر�ة  م الخلو�ةصفات الد 2جدول 

 T1 T2 T3 T4 T5 LSD المعامالت 

6RBC×10 6.56a 6.61a 6.60a 6.60a 6.69a 0.14 

PCV 38.37a 38.15a 38.32a 38.40a 36.80a 1.90 

Hb  12.07 غم/د�سلترa 12.09a 12.05a 12.07a 12.31a 0.30 
MCV 58.50 ف�متو/لترa 57.77a 58.07a 58.23a 57.75a 1.36 
MCH 18.43 غم/د�سلترa 18.30a 18.23a 18.34a 18.73a 0.547 

MCHC 31.47 غم/د�سلترa 31.70a 31.43a 31.51a 30.94a 1.456 
3WBC×10 6.35a 6.41a 6.37a 6.56a 6.33a 0.513 

NEU% 28.33a 28.11a 28.52a 28.55a 29.30a 1.229 
LYM% 60.9a 60.1a 59.81a 59.95a 60.00a 0.379 
MON% 5.49a 5.65a 5.80a 5.72a 5.77a 0.340 
ESO% 5.47a 5.60a 5.54a 5.45a 5.36a 0.262 
BSO% 0.32a 0.30a 0.32a 0.32a 0.32a 0.061 

3PLT×10 673a 692a 693a 691a 679a 35.88 
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 الك�موحیو�ة قبل البدء �التجر�ة صفات الدم  3جدول 

 المعامالت         
 الصفات 

T1 T2 T3 T4 T5 LSD 

 ALT 3.069 54.74 54.50 54.25 54.75 54.50 وحدة/لتر 
 AST 2.217 83.50 83.75 83.50 83.75 83.50 وحدة/لتر 
 ALP 4.121 115.00 115.00 114.75 115.25 115.25 وحدة/لتر 
LDL  4.082   9.85 9.13 9.58 9.75 9.48 غم/د�سیلتر 

VLDL  0.390 8.89 8.64 8.87 8.86 8.92 غم/د�سیلتر 
HDL 3.620 54.00 54.25 54.23 54.28 54.35 ر �سیلتغم/د 

TC  4.947 72.74 71.51 71.72 72.89 72.75 غم/د�سیلتر 
TG  1.346 44.48 44.45 44.35 44.33 44.60 غم/د�سیلتر 

Glucose  2.940 160.50 160.25 159.50 160.88 159.88 ملغم/لتر 
albumin  0.466 2.49 2.91 2.93 2.90 2.90 غم/لتر 
globulin  0.0767 3.05 3.07 3.04 3.08 3.06 غم/لتر 

Total albumin  
 غم/لتر 

5.96 5.98 5.98 5.98 5.99 0.151 

 
مختلفة من السابق الحیوي على صفات   المدعم �أنواع  �الحلیب الفرز والحلیب الفرز ةتأثیر التغذ� 4جدول 

 مصل دم الجرذان الشهر االول الك�موحیو�ة فيالدم 
 LDL المعامالت

 ملغم/د�سیلتر
VLDL 

 ملغم/د�سیلتر
HDL 

 ملغم/د�سیلتر
TC 

 ملغم/د�سیلتر
TG 

 ملغم/د�سیلتر
glucose 
 ملغم/لتر 

Albumi 
 غم/لتر 

Globuln 
 غم/لتر 

Total   
protein     

 غم/لتر      
T1 17.63 a 7.12 a 47.66 b 69.90 b 35.62 ab 155.65 a 3.11 b 2.95a 

 
6.05 b 

T2 19.29 a 7.83 a 59.42 a 86.44 a 39.20 a 137.00      
  dc   

3.18 b 3.20a 6.37 ba 

T3 19.65 a 6.52 a 59.69 a 85.87 a 33.94 ab 139.65 bc 3.23 b 3.03a 6.25 b 

T4 18.76 a 7.50 a 60.77 a 87.03 a 38.16 ab 144.33 b 3.00 b 2.98a 5.97 b 

T5 13.20 b 6.48 b 61.34 a 81.02 a 32.41 b 133.33 d 3.95 a 3.22a 7.17 a 

LSD 4.04 1.36 9.47 12.30 6.25 5.29 0.35 0.48 0.74 

  :a.d.cمعنو�ةعند مستوى   تالحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنو�ة بین متوسطات المعامال p<0.05 

 
االنخفاض الواضح في البروتینات الدهن�ة واطئة الكثافة جدا في معامالت اإلضافة خالل االشهر المختلفة من  

ادى الى تحسن     FOSذان على السابق الحیوي تغذ�ة الجر اذ بین ان  13)(التجر�ة �انت موافقه لما توصل ال�ه 

ا الواطئة  البروتینات  في  االنخفاض  وهذا  المصل.  دهون  في  جداً معنوي  في   لكثافة  المعنوي  االنخفاض  �فسر 

والتي تتكون منها    chlomicronحلیب الفرز في الدهون الثالث�ة التي تدخل في تكو�ن  المعامالت اإلضافة مع  

ذات الوزن الجز�ئي القلیل وان االنخفاض في الكل�سر�دات الثالث�ة �عود الى تقلیل   جداطئة الكثافة  البروتینات وا

اما )  24الدهون في الكبد وذلك من خالل تثب�ط نشاط اغلب االنز�مات المحفزة لبناء الدهون (  نشاط عمل�ة بناء
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مع في  المتتال�ة  التجر�ة  اشهر  خالل  الدم  سكر  في  المعنوي  و االنخفاض  اإلضافة  �انت  الامالت  الفرز  حلیب 

ادى الى انخفاض في تر�یز سكر   XOSاذ بین ان تغذ�ة الجرذان على السابق الحیوي  12) جاء �ه (   موافقه لما

تحسن  الدم �المقارنة مع مجموعة الس�طرة.  ور�ما �عزى ذلك الى ان الكر�وهیدرات الغیر مهضومة ر�ما تسهم في  

الكر�وهیدراتَا امتصاص  الك  ل�ة  تر�یز  تقلیل  ثم  الد ومن  في  یبین    (10)  ملو�وز  مع اان  وهذا  الحیوي  لسابق 

التاَ  تأثیرهما  و�فعل  الفرز  دم  الحلیب  مصل  في  الدهون  مستو�ات  تحسن  الى  ادى  التجر�ة  اشهر  خالل  زري 

یؤدي الى    من الكول�سترول 1%من خالل االفادة �ان اختزال   (4)   الجرذان  واكد اهم�ة هذا االنخفاض ال�احثان

ومن هذا یتبین ان   2-3% من تصلب الشرایین بنس�ة  خاطر اإلصا�ة �أمراض القلب و ما ینتج عل�ه  خفض م

ألنواع السابق الحیوي القدرة على تحسین مستو�ات الكول�سترول والدهون في مصل الدم وجعلها ضمن الحدود 

و�مكن      هو االفضل في معظم هذه النتائج  XOSو�ان السابق الحیوي    مهماً   صح�اً   الطب�ع�ة وهذا �عني مؤشراً 

 ا�جاز  العدید من االل�ات التي تفسر هذا التحسن في ما �أتي 
 

مختلفة من السابق الحیوي على صفات   المدعم �أنواع حلیب الفرز ال حلیب الفرز و ال� ةالتغذ� تأثیر 5جدول 
 في مصل دم الجرذان الشهر الثالث ةالدم الك�موحیو�

 LDL المعامالت
 ملغم/د�سیلتر

VLDL  
 ملغم/د�سیلتر 

HDL 
 ملغم/د�سیلتر 

TC 
 ملغم/د�سیلتر

TG 
 ملغم/د�سیلتر

Glucose 
 ملغم/لتر 

Albumin 
 غم/لتر 

Globulin 
 غم/لتر 

Total 
protein 

      غم/لتر
T1 15.92 a 

 
6.35 a 29.69 b 51.95 c 31.76 a 134.90 a 

 
3.40 b 2.09 5.44 b 

T2 14.32 b 
 

5.86 ab 49.69 a 69.95 a 29.28 a 107.63 b 3.78 a 2.45 6.23 a 

T3 14.39 b 
 

5.54 ab 40.04 b 59.03 b 27.71 a 108.94 b 3.96 a 2.18 6.14 a 

T4 13.59 b 5.45 b 40.46 b 57.69 b 27.26 a 107.11 b 3.82 a 2.27 5.98 a 
T5 11.09 c 

 
4.43 c 43.10 b 58.62 b 22.15 c 99.54 b 3.97 a 2.19 6.16 a 

LSD 1.22 0.86 4.44 5.57 4.33 12.04 0.23 0.44 0.44 
a.b.c  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنو�ة بین متوسطات المعامالت عند مستوى معنو�ة :p<0.05 

حصول التخمرات في الجزء السفلي من القناة الهضم�ة �سبب ازد�اد اعداد ال�كتر�ا النافعة �ال�ة االقصاء التنافسي 

�مكن ان تدخل الى مجرى الدم من  ,ه االحماض  لقصیرة السلسلة هذوغیرها ادت الى انتاج االحماض الدهن�ة ا

التي ت�طن االمعاء �غزاره التي تعد �مثا�ة انابیب تؤدي الى اعاقة تخلیق الكول�سترول عن طر�ق ,خالل الزغا�ات  

 26)(تثب�ط مسار تخلیق الكول�سترول في الكبد 

ض تدخل  التي  للهضم  القابلة  غیر  االل�اف  هذه  تسبب  تغیرا    "منر�ما   , الذائ�ة  االفرازات   نسب�اً "االل�اف  في 

الهرمونات المعد�ة المعو�ة. ور�ما تحو�ر   "الهرمون�ة وخاصة هرمونات الجهاز الهضمي والبنكر�اس (والتي تسمى

الدهن�ة والبروتینات  الصفراء  امالح  على    )11و   6(    "ا�ض  تعمل  ر�ما  الذائ�ة  القناة  "األل�اف  لزوجة  ز�ادة 

ز�ادة  فضالً الهضم�ة   سماكة  "  ""عن  قلة"في  یتوقع  و�هذا  الدق�قة  االمعاء  في  الثابتة  على   "الط�قات  الحصول 

الحفاظ على النس�ة او (7)   الكول�سترول وامالح الصفراء الذي �عمل على تغیر حجم البروتینات الدهن�ة المفرزة

في   المصل  لبروتینات  الطب�عي  المعدل  ضمن  المعنو�ة  على  اإلضافة  معامالت  الز�ادة  وتحسن    الكبدتدل 
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االمعاء في  لالمتصاص  السطح�ة  المساحة  ز�ادة  طر�ق  عن  على    "االمتصاص  الحفاظ  الى  ادى  وغیره  وهذا 

 . )23(المعدل الطب�عي لبروتینات المصل في الجرذان
    و XOS(مختلفة من السابق الحیوي  �أنواع حلیب الفرز المعزز ال حلیب الفرز و ال� التغذ�ة تأثیر 6جدول 

FOS وRS التجر�ةفي الجرذان الشهر االول من   الخلو�ة) على صفات الدم   
 المعامالت 
 T1 T2 T3 T4 T5 LSD الصفات 

/ul6RBC×10 5.97b 6.20ab 6.50ab 6.58ab 7.40a 1.43 
PCV % 37.47b 38.68ab 38.44 ab 37.86 ab 40.52 a 2.76 

HB  12.52 غم/د�سیلتر b 13.15 ab 13.33 ab 13.27ab 14.12 a 1.25 
MCV  64.76 ف�متو/لتر a 62.75 ab 59.07 ab 58.34 ab 54.80 b 9.70 
MCH 21.60 غم/د�سیلتر a 21.32 a 20.45 a 20.42 a 19.01 a 3.39 

MCHC 33.78 غم/د�سیلتر a 33.95 a 34.62 a 35.01 a 34.79 a 1.98 
3WBC ×10 23.29 a 22.34 b 22.23 b 23.60 a 21.23 c 0.46 

NEU% 11.90 d 16.26 b 13.13 c 23.47 a 11.39 d 0.79 
LYM% 77.24 b 72.58 d 75.63 c 68.49 e 82.83 a 0.95 
MON% 6.24 c 8.35 a 7.00 b 4.65 d 3.63 e 0.72 
ESO% 4.32 a 2.40 c 3.63 a 3.25 b 2.93 bc 0.80 

BASO% 0.29 b 0.23 b 0.60 a 0.13 c 0.21 bc 0.11 
3PLT×10 828 b 875 a 881 a 736 c 891 a 35.38 

a.b.c الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود فروقات معنو�ه بین متوسطات المعامالت : 
 

   و (XOS ي السابق الحیو حلیب الفرز المدعم �أنواع مختلفة من  ال حلیب الفرز و التأثیر التغذ�ة � 7جدول 

FOS  وRS( لجرذان الشهر الثالث من التجر�ةعلى صفات الدم الخلو�ة في ا 

 المعامالت 
 الصفات 

T1 T2 T3 T4 T5 LSD 

6RBC×10 7.68 b 8.37 ba 8.19 ba 8.29 ba 9.04 a 1.022 

PCV % 38.45 b 41.51 a 42.06 a 41.36 a 43.23 a 2.10 
HB 12.88 غم/دیسلتر b 14.47 a 14.41 a 14.15 a 15.13 a 1.04 

MCV       50.19    غم/دیسیلتر a 49.57 a 51.8 a 49.93 a 48.08 a 5.16 
MCH  16.78 غم/دیسیلتر a 17.25 a 17.68 a 17.07 a 16.63 a 1.41 

MCHC  32.89 غم/دیسیلتر a 34.86 a 34.22 a 34.22 a 35.13 a 2.83 
310×WBC  17.72 a 11.45 bc 12.51 b 10.42 bc 7.65 c 4.48 

NEU% 23.83 ab 23.35 ab 25.64 a 26.94 a 20.17 b 4.820 
LYM% 68.50 b 67.92 b 65.60 bc 63.42 c 73.88 a 4.36 
MON% 5.60 a 5.68 a 5.76 a 6.68 a 3.88 a 2.02 
ESO% 1.85 b 2.78 a 1.76 b 2.90 a 1.73 b 0.90 

BASO% 0.22 a 0.27 a 0.54 a 0.52 a 0.35 a 0.419 
310×PLT  698 c 810 b 953 a 846 b 836 b 66.80 

a.b.c    معنویھ مستوى  على  المعامالت  متوسطات  بین  معنویھ  فروقات  وجود  الى  تشیر  الواحد  الصف  ضمن  المختلفة  الحروف   :
p<0.05 

حسنت عمل�ة التجر�ع �الحلیب الفرز المدعم �أنواع السابق الحیوي الصحة العامة للجرذان وظهر ذلك من خالل 

الحمر وتر�یز خضاب الدم  ف   ز�ادة اعداد �ر�ات  الس�طرة الدم  مقارنتها مع مجموعة  معامالت اإلضافة عند  ي 

واستمرت هذه الز�ادة الصح�ة الى حین    6التي غذیت على العل�قة الق�اس�ة فقط �ما هو مبین في نتائج جدول  

الوصول الى الشهر الثالث من التجر�ة اذ تفوقت المجموعة الخامسة التي جرعت الحلیب الفرز المدعم �السابق 
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 MCHو    MCVوت�ع ذلك تحسن في    7�المقارنة مع مجموعة الس�طرة و�ما هو مبین في جدول  XOSیوي  الح

الفرز وانواع السابق الحیوي من ارتفاع �ر�ات الدم الب�ض ونسبها اذ  . �ما حدت التغذ�ة �الحلیب    MCHCو  

الثالث   الشهر  الى  الوصول  حین  الى  التجر�ة  فترات  خالل  واضح  معنوي  انخفاض  جم�ع لوحظ  تفوقت  اذ 

�ما    7مع مجموعة الس�طرة �ما هو مبین في نتائج جدول    مقارنةً   (P<0.05)معامالت التجر�ة و�فرق معنوي  

ز�ادة معنو�ه في عدد الصف�حات الدمو�ة و�فروق معنو�ه مع مجموعة الس�طرة �ما مبین في نتائج    لوحظ حصول 

 .7و 6الشهر االول والثالث من التجر�ة الجدول 

من الدراسات الحدیثة تشیر الى ان فحص خضاب الدم وحجم �ر�ات الدم المرصوصة ل�ست متعارضه   الكثیر

وهذا ما تم مالحظته في هذه الدراسة    8)سها في تحدید الحالة الصح�ة للجسم (ما تعطي النتائج نف  ,ولكنها غال�اً 

المرصوصة   الدم  الدم وحجم �ر�ات  المعنو�ة في خضاب  نتائ,الز�ادة  الحیوي واتفقت  السابق  �أنواع  التجر�ع  ج  

) مع  الفرز  على    2)والحلیب  التغذ�ة  ان  اثبت  في  1اذ  ز�ادة  الى  ادت  الفرز  حلیب  من  تر�یز مل  في  طف�فة 

ءت نت�جة جاهز�ة المغذ�ات خضاب الدم, تفسر الز�ادة في خضاب الدم في المعاملة التي اعطیت حلیب فرز جا

على جم�ع صفات الدم خالل فترة التجر�ة ,كما    ثم انعكس ذلك ا�جا�اً   التي تدخل ضمن تر�یب حلیب الفرز ومن 

و  الب�ض  الدم  �ر�ات  في  معنو�ه  تغیرات  هناك  تكن  ق�مه  لم  وذا  غذائ�ا   امنا  الفرز  حلیب  اعت�ار  �سبب  هذا 

تأثیر مع الحلیب الفرز و �التالي انعكس    اما معامالت السابق الحیوي فأعطت فعال تأزر�اً   )(25بیولوج�ة عال�ة

طرد�اً  یتناسب  الدم  خضاب  تكو�ن  ز�ادة  �ان  ولما  الحمر  الدم  �ر�ات  على  مهمین  التوافر   عاملین  ازد�اد  مع 

قد زاد من جاهز�ة امتصاص الحدید والفیتامینات وغیرها   FOSو XOS لمغذ�ات وجاهز�تها ,نجد ان  الحیوي ل

 اشهر التجر�ة المتتال�ة. خالل  PLTوMCHC و MCVعلى  وهذا انعكس ا�جا�اً  15)(من المغذ�ات

ان التخمرات التي تستحدث �فعل تناول السابق الحیوي بواسطة االح�اء المجهر�ة المفیدة تعمل على   (28)  ذ�ر 

الى    3Fe+ز�ادة جاهز�ة الحدید �فعل االحماض الدهن�ة القصیرة السلسلة اذ تعمل على اختزال ایونات الحدیدك  

لم�طنة لألمعاء الى مجرى الدم وهذا  عمل�ة االنتقال عبر اسطح الخال�ا ا  ومن ثم تسهل  2Fe+ایونات الحدیدوز  

اما الز�ادة في   )9و()19الفعل استمر خالل اشهر التجر�ة وادى الى ز�ادة خضاب الدم وهذه االل�ة اتفقت مع  (

وي و�جرعات  اذ بین ان تغذ�ة الجرذان على المعزز الحی  20)(تر�یز خضاب الدم و�ر�ات الدم الحمر اتفقت مع  

الخط   دالدم الحمر.  �ر�ات الدم الب�ض تع�ر�ات  مختلفة ادى الى ز�اده معنو�ه في تر�یز خضاب الدم واعداد  

نت�جة ان الحالة الصح�ة للجرذان  المناعي عدم حصول تغیرات في اعدادها تعطي  الدفاعي االول في الجهاز 

في تحسن مستمر وهذا هو المبتغى من هذه الدراسة  ها خالل اشهر التجر�ة تعني ان صحة الجسم  جیده وانخفاض 

ببكتریا    3)( بین  یالحظ اذاذ اعطى السابق الحیوي نتائجه المرجوة وهذا على نق�ض مع اي ارتفاع   ان اإلصابة 

E.coli   �ر� انخفاض في  وت�ع ذلك  الب�ض  الدم  معنوي في �ر�ات  ارتفاع  الى  الحمر وخضاب ادت  الدم  ات 

ا  الدم.  الز�ادة  اعداداما  في  الملحوظة  �أنواع    % LYMلنسب�ة  التغذ�ة  جراء  المناعي  الجهاز  تعز�ز  الى  فتعود 

على �ر�ات الدم الب�ض  ذراع المناعة في جسم الكائن الحي وهذا انعكس ا�جا�اً  LYM% السابق الحیوي اذ تعتبر

 ) (5 األحاد�ة وغیرها خالل اشهر التجر�ة المتعاق�ة
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یبین      والحلیب الفرز المدعم �أنواع السابق الحیوي على انز�مات الكبد في الجرذان  تأثیر التغذ�ة �الحلیب الفرز

معنوي    1الشكل   انخفاض  تر�یز    )P<0.05(وجود  التي جرعت    ALPفي  المعامالت  مختلفة من    �أنواعفي 

مع   الحیوي  مجموعة  الالسابق  مقارنه مع  الفرز  فروقات    الس�طرةحلیب  یالحظ  معامالت  معنو�ةولم  التي   بین 

حلیب الفرز اقل تر�یز في المع    XOSالتي جرعت    T5�ما حققت    حلیب الفرز,الجرعت انواع السابق الحیوي و 

AST    ان اعلى تر�یز في معاملة  و المعامالت  و�فرق معنوي عن �اقي�T4    التي جرعتRS    حلیب الفرز المع

 FOSالتي جرعت    T3و  الس�طرةملة  ولم یالحظ فرق معنوي بین معا  التجر�ةو�فرق معنوي عن �اقي معامالت  

  بینما �ان اعلى   التجر�ةو�فرق معنوي عن �اقي معامالت    T5في    ALTحلیب الفرز ,و�ان اقل تر�یز في  المع  

ولم یالحظ   التجر�ةحلیب الفرز و�فرق معنوي عن �اقي معامالت  المع    FOSالتي جرعت    T3في    ALTتر�یز  

حلیب المع    RSالتي جرعت    T4حلیب الفرز ومعاملة  ال  T2ومعاملة    الس�طرة بین معاملة    معنو�ةوجود فروقات  

الشكل  .  الفرز نتائج  تر�یز    2ینت  معنوي في  انخفاض  التجر�ة حصول  الثالث من  الشهر   T5في    ASTفي 

الشكل   .كما �مكن مالحظة من نتائج    T3وT5,بینما لم �كن هناك فرق معنوي بین    الس�طرةمقارنة مع مجموعة  

معنو�ا في تر�یز   T5خفضت  بینما ان  ASTفي تر�یز    T4وT2وT1بین المعامالت    معنو�ةقات  عدم وجود فرو 

ALT  مقارنًة مع جم�ع معامالت التجر�ة �ما لم تختلف     اذ حصلت على اقل تر�یزT2وT3وT4    معنو�ًا في

معنو�ا    اضاانخفمن نفس الشكل نالحظ    ALPوعند متا�عة نتائج    .الس�طرة    ةمع مجموع   �المقارنة  ALTتر�یز  

عل�ه   تكن هناك فروق    T5حصلت  لم  بینما  التجر�ة  معامالت  في   T4وT3وT2بین    معنو�ةمقارنة مع جم�ع 

 الس�طرة.  ة معنو�ًا مقارنة مع مجموعانخفاضاً ولكن اعطت جم�ع المعامالت  ALPتر�یز 

بینها و�عد الكبد هو المصنع ا ف�ما  الجسم و�مكن  العمل�ات الحیو�ة في الجسم الحي تكون مترا�طة  لرئ�سي في 

الستدالل على سالمته من خالل تقدیر االنز�مات الكبد�ة التي تعتبر �مثا�ة الدلیل القاطع على سالمة هذا الجزء  ا

المهم في الجسم الحي اذ تم مالحظة حصول انخفاض جید في انز�مات الكبد خالل اشهر التجر�ة المتعاق�ة هذا  

الحیوي   السابق  انواع  لهذهیدل على ان  ا�جاب�ه  نتائج  الكبد واال�قاء 15) (الصفة    اعطت  وحافظت على خال�ا 

المستوى   في  االنز�مات  معاملة على  في  مالحظته  یتم  قد  ارتفاع  مستوى  �ل  مع  نق�ض  على  وهذا  الطب�عي 

دید الس�طرة خالل االشهر المتوال�ة ,الن االرتفاع في انز�مات الكبد تعتبر من الدالئل الحساسة للكشف عن الع 

اذ تؤدي هذه االمراض الى    من االمراض منها مرض او تلف الكبد وارتفاع نسب االلتها�ات في الجسم  القلب 

) الدم  الى مصل  االنز�مات  وتسرب  الخال�ا  تحطم  نت�جة  دم  في مصل  وجودها  �مكن  27)و()14ز�ادة  بهذا   .

االس�اب التي تؤدي الى االضرار �ما تقلیل القول �أن السابق الحیوي له القدرة على الحفاظ على سالمة الكبد او ر 

على   سل�اً ؤثر  تحلیب الفرز لم  ال�اإلضافة الى    FOSو  XOS  ن القول �ان انواع السابق الحیوي بها ,كما �مك

 مهما في الجسم. الكبد الذي �عتبر جزءاً 
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) على RSوFOS وXOS (السابق الحیوي   �أنواع حلیب الفرز المعزز ال حلیب الفرز و ال� ةالتغذ� تأثیر 1شكل
 الشهر االول من التجر�ة (وحدة/لتر)تر�یز انز�مات الكبد 

 

 
) على RSو FOSوXOS السابق الحیوي ( �أنواع حلیب الفرز المعزز ال حلیب الفرز و ال� ةالتغذ� تأثیر 2شكل 

 الثالث من التجر�ة الشهر(وحدة/لتر)تر�یز انز�مات الكبد 

المتأثیر   الفرز  �الحلیب  الكبد التغذ�ة  و  (القلب  االعضاء  اوزان  على  الحیوي  السابق  من  مختلفة  �أنواع  دعم 

عدم وجود فروقات معنو�ه في االوزان النسب�ة للكبد والطحال في بین جم�ع   3یبین شكل    والطحال) في الجرذان

المعامالت    تفوقت جم�ع  بینما  التجر�ة  الس�T5وT4وT2معامالت  للقلب على مجموعة  النسبي  الوزن  طرة في 

�ما لم �كن هناك فرق   T4)وT2وT3(  عن تلك المعامالت  معنو�اً   T3بینما لم تختلف    P<0.05و�فرق معنوي  

اذ بین ال�احثون ان التغذ�ة على انواع  18) وهذه النتائج جاءت متطا�قة مع  (  ومجموعة الس�طرةT3معنوي بین

الى وزن الجسم ماعدا حصول �عض التغیرات   ي تغیرًا في وزن الكبد والطحال �النس�ةالسابق الحیوي لم تعطي ا

 في وزن القلب
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) على RSو FOSو(XOS السابق الحیوي  �أنواع حلیب الفرز المعزز ال یب الفرز و لحال� ةالتغذ� تأثیر 3شكل 

 اوزان االعضاء في الجرذان
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