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ملخص البحث :
دهــن الخلیــة وٕانتــاجشــملت هــذه الدراســة بیــان تــأثیر بعــض الظــروف الزرعیــة علــى نمــو 

Rhodotorulaخمیـرةاألحادیـة مـن  glutinis  النامیـة علـى وسـط مـوالس القصـب الســكري و

% تبین من النتائج إن أقصى نمو وٕانتاجیة كان خالل الیوم الرابع مـن الحضـانة ١٢سكر بتركیز 

، وان الیوریا هي األفضل من بین المصادر النتروجینیة األخرى المستخدمة فقد حفز نمو الخمیرة 

دهـن الخلیــة األحادیـة بینمــا وجـد إن نتــرات الصـودیوم والببتـون كــان لهمـا تــأثیر مثـبط علــى وٕانتـاج

filipinلمضـاد الفطـريدهن الخلیة األحادیـة. وعنـد دراسـة تـأثیر تراكیـز مختلفـة مـن اوٕانتاجو نم

ملغـم/ لتـر قـد أعطـى أعلـى نمـو وٕانتاجیـة للمـادة األولیـة لفیتـامین  ٧٥أظهرت النتائج بـان التركیـز 

D2.

The effect of some conditions on the production of single cell

oil and provitamin D2 of the yeast rhodotorula glutinis grown

on suger cane molasses medium.
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Abstract:
This study was conducted to show the effect of some cultural

conditions on the growth and production of single cell oil (SCO) from

Rhodotorula glutinis. The yeast was grown on sugar cane molasses
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medium having a sugar concentration of 12%. The results have shown

that the highest production rate was achieved during the fourth day of

incubation and the urea was the best among the nitrogen resources used to

stimulate the growth and (SCO) production while the medium contain

sodium nitrate and peptone had a suppression effect on single cell oil

(SCO) production. The effect of different concentrations of antifungal

filipin revealed that filipin at the concentration of 75 mg/l gave the

highest growth and provitamin D2 production.

المقدمــة
تمتــاز العدیــد مــن األحیــاء المجهریــة بقــدرات معینــة تمكــن اإلنســان مــن التعــرف علیهــا ، 

وســالمته ولقــد وجهــت بعــض هــذه القــدرات نحــو إنتــاج مــواد مــن  هواســتطاع اســتغاللها لمــا فیــه خیــر 

تلــك مقارنــة بإنتاجهـا بـالطرق التقلیدیـة المكلفـة ومـن بـین ذات كلفـة اقـل وجـودة عالیـة تلـك األحیـاء 

 ١٨٦٠المــواد التــي القــت اهتمامــا هــي بــروتین الخلیــة األحادیــة ودهــن الخلیــة األحادیــة ومنــذ ســنة 

كان هناك مشاریع بحثیة مركزة حول إنتاج مثل هذه المـواد. وٕان عملیـة إنتـاج أیـة مـادة مهمـة مـن 

م وقــد والوســط الغــذائي المســتخدالحــي األحیــاء المجهریــة تعتمــد علــى عوامــل عدیــدة ومنهــا الكــائن 

ـــات  ـــة أنـــواع مختلفـــة مـــن الفطری ومنهـــا  )واالعفـــان(الخمـــائر أجریـــت بحـــوث ودراســـات تبـــین قابلی

Rhodotorula spp.  وSaccharomyces spp.  وAspergillus spp. علــى إنتــاج

)Ergosterol) والتي بدورها تحتـوي علـى نسـبة جیـدة مـن االركوسـتیرول (Sterolsالستیروالت (

المســتخدم لعــالج مــرض الكســاح الــذي یصــیب األطفــال. ومــن D2ة لفیتــامین وهــي المــادة األولیــ

الجدیر بالذكر إن لهذه الكائنـات القـدرة علـى النمـو والتكـاثر علـى أوسـاط غذائیـة رخیصـة وخاصـة 

.[5,4,3,2,1]المخلفات الصناعیة 

الذي یطرح منه (هذه الدراسة الحالیة على استخدام موالس القصب السكري وتركز

لغرض إنماء الخمیرة وتمتاز خمیرة )قادیر كبیرة من معامل السكر في العراق كناتج ثانويم

Rhodotorula glutinis على النمو والتكاثر على مثل هذه األوساط وبدورة حیاة بقدرتها

إن الهدف من .D2.[6]قصیرة كما إنها تحتوي على نسبة جیدة من المادة األولیة لفیتامین 

لحالیة هو بیان مدى تأثیر عوامل مختلفة على نمو هذه الخمیرة وبالتالي تأثیرها على الدراسة ا

Dإنتاج دهن الخلیة األحادي والمادة األولیة لفیتامین  2.
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العمل:المواد وطرائق 
المستخدم: ألمجھريالكائن .١

Rhodotorulaاستخدمت في هـذه الدراسـة خمیـرة  glutinis هـا الحصـول علیوالتـي تـم

من قسم األحیاء المجهریة/كلیة الزراعة/جامعة الیرموك/أألردن.

ظروف حفظ الخمیرة: .٢
لمــدة °م ١±٣٠بدرجــة حـرارة دكسـتروز أكــار المائلـة -حفظـت الخمیـرة علــى وسـط بطاطــا

°م ٤ علــى الوســط المـذكور. تــم الحفــظ فــي الثالجــةأســبوعینخمسـة أیــام وتــم تنشــیط الخمیـرة كــل 

[7].

اط الغذائیة والظروف الزراعیة:األوس.٣
موالس القصب السكري: ١-٣

الخمیرة هي موالس لزراعة وتنمیة إن المادة الخام والتي استخدمت في هذه الدراسة 

فضل استخدام یالقصب السكري وتم الحصول علیها من معمل إنتاج السكر في الموصل. و 

ون األول غني بفیتامین البایوتین موالس القصب السكري على موالس البنجر السكري وذلك لك

التي ال تستطیع Betainالمهم لنمو الخمیرة بینما الثاني یحتوي على المركب النتروجینني 

غم من موالس القصب في كمیة معینة  ٥٠بإذابة . حضر الوسط [2]الخمیرة استخدامه في النمو

طة الماء ابوسلترائي إلى الوسط الغذوأكملثم أجریت عملیة ترشیح الوسط من الماء المقطر 

  %. ١٢المقطر بحیث یكون التركیز النهائي للسكر فیه 

:أكار-وسط بطاطة دكستروز٢-٣
غم من البطاطا  ٢٠٠استخدم هذا الوسط لحفظ وتنشیط الخمیرة وتم تحضیره بأخذ 

یغلىمن الماء المقطر و  ٣سم ٥٠٠الطازجة والمقشرة والمقطعة بشكل مكعبات أضیف ألیها 

غم من الدكستروز و  ٢٠طة قطعة من الشاش أضیف إلیة امزیج حتى النضج. ثم رشح بوسال

بجهاز  عقمالحجم إلى لتر واحد. تم توزیع الوسط في أنابیب اختبار و وأكملغم من االكار  ٢٠

ووضعت بصورة مائلة دقیقة ٢٠ولمدة °م ١٢١المعقام عند ضغط واحد جو ودرجة حرارة 

Agar slant[8].
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:تحضیر معلق الخمیرة .٤
لكل أنبوبة من المعقم من الماء المقطر ٣سم ٥تم تحضیر معلق الخمیرة وذلك بإضافة 

المائلة والنامیة علیها الخمیرة  أكاردكستروز -بطاطا ألزرعيأنابیب االختبار الحاویة على الوسط 

وذو سداد مطاطي. بوساطة العروة المعقمة تم إزالتها وجمعت في دورق صغیر و أیام  ٤وبعمر 

خلیة/مل باالستعانة ٤ ٥x١٠وقد تم عد خالیا الخمیرة بعد إجراء التخفیف المطلوب وكان تقریبا 

.Haemocytometer.[9]بشریحة العد 

:filipinتحضیر المضاد الفطري  .٥
تم تحضیره وذلك بعد إزالة العلبة التي تحیط به ومن ثم سحقه بشكل جید باستخدام 

في كمیة  تتم وزن الكمیات المطلوبة حسب التجربة باستخدام میزان حساس أذیبهاون خزفي

.[10]والمحضرة سابقا.وأضیفت إلى األوساط الغذائیةوالمعقم قلیلة من الماء المقطر 

تحضیر المزارع والتلقیح والتحضین:  .٦
من الوسط٣سم ٥٠ أضیفت إلى كل منها ٣سم ٢٥٠استخدمت دوارق زجاجیة سعة 

والتبرید تم تلقیح األوساط المعقام جهازبالغذائي وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة وبعد التعقیم 

وضعت في ثم  قمن المعلق لكل دور  ٣سم ١یوم وبإضافة  ٤ الغذائیة بمعلق الخمیرة والتي بعمر

وتم سحب ثالث °م ١±٣٠دورة/دقیقة ودرجة حرارة  ١٢٥الحاضنة الهزازة وتحت سرعة هز 

كررات لكل وسط غذائي بعد كل فترة حضانة وبشكل عشوائي لغرض إجراء التحلیل.م

التحلیل:طرائق 
تقدیر الوزن الجاف: .١

تم تقدیر الوزن الجاف للعینات بعد انتهاء كل فترة حضانة وذلك بآخذ الوسط الغذائي 

ورة/ دقیقة لمدة د ٦٠٠٠بشكل جید ثم عزلت الكتل الحیة بطریقة النبذ المركزي وبسرعة  هورج

من الماء المقطر ثم أعیدت ٣سم ٥٠دقیقة وبعد التخلص من الراشح تم غسل الراسب بـ  ١٥

عملیة النبذ المركزي تحت نفس الظروف أعاله. وبعد التخلص من الراشح جفف الراسب في فرن 

.[11]ساعة ثم قدر الوزن الجاف  ٢٤ولمدة °م ٦٠بدرجة حرارة 
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ي الخلیة: تقدیر دھن أحاد.٢
للخمیرة وذلك بأخذ الخمیرة الجافة والتي تم الحصول علیها من ألدهنيقدر المحتوى 

غم من الخمیرة المسحوقة  ١وسحقها بشكل جید باستخدام هاون خزفي ثم اخذ  ١الخطوة 

Petroleumواستخلص منها الدهن وذلك من خالل استخدام المذیب العضوي  ether ذو درجة

Soxholateساعة وباستخدام جهاز  ١٥ولمدة °م ٨٠–٦٠غلیان  apparatus اعتمادا على

.[12]الطریقة التي وضعها 

:D2تقدیر المادة األولیة لفیتامین .٣

بعد إذابة العینة في  ٢من الدهن الناتج من الخطوة D2تم تقدیر المادة األولیة لفیتامین 

من المحلول السابق ووضع في ٣سم ٠.١ ثم اخذ مقدار٣سم ١٠مادة الكلوروفورم بمقدار 

acetic(٣سم ١الكلوروفورم و  ٣سم ٢.٤أنبوبة اختبار نظیفة وجافة أضیف إلیة  anhydride(

– ١٠من حامض الكبریتیك المركز ووضعت األنابیب في مكان مظلم ولمدة ٣سم ٠.٢٥ثم 

وباستخدام جهاز D2تامین دقیقة بعدها رجت األنابیب بشكل جید ثم قدرت كمیة المادة لفی ١٥

Spectrophotometer)الطیف الضوئي من نوع  SP-6-550 UV/VIS) وعند طول موجي

نانومیتر وقد تم تقدیر كمیة االركوستیرول المنتج باالستناد على المنحني القیاسي الخاص  ٦٧٠

لقیاسي باالركوستیرول والذي تم تحضیره باستخدام تراكیز مختلفة من مادة االكوستیرول ا

.[6]واعتمدت نفس الطریقة في تحضیر المنحني القیاسي 

النتائج والمناقشة:
تأثیر فترات الحضانة المختلفة: .١

دهـن الخلیـة األحـادي یتـأثران وٕانتـاجبـان نمـو الخمیـرة  ١تبین النتائج المدونة في الجدول 

فتــرة الحضــانة حیــث تــم بفتــرة الحضــانة، حیــث كــان هنــاك تناســبا طردیــا بــین النمــو واإلنتــاج مــع

ـــة حیویـــة  ـــد الیـــوم الرابـــع مـــن ٣ملغم/ســـم ١٨.٦لحصـــول علـــى أعلـــى كتل مـــن الوســـط الغـــذائي عن

الحضانة وهذا یعني إن الخمیرة كانت بأقصـى نشـاطها وحیویتهـا خـالل الیـوم الرابـع مـن الحضـانة 

الحیویـة حیث أعطـت أعلـى نمـو. وبعـد هـذه المـدة حـدث انخفـاض فـي نمـو الخمیـرة وبلغـت الكتلـة 

بعـــد مـــرور ســـتة أیـــام مـــن الحضـــانة وســـبب هـــذا االنخفـــاض یرجـــع إلـــى نفـــاذ ٣ملغـــم/ ســـم ٩.٠٨

المصــدر النتروجینــي مــن الوســط الغــذائي أو یعــود إلــى نفــاذ المصــدر الكــاربوني أو نتیجــة لتغییــر 

وحظ الرقم الهیدروجیني للوسط الغذائي نتیجة الفعالیات االیضیة للخمیرة. وعند تقدیر وزن الدهن ل

بان له عالقة مع نمـو الخمیـرة فقـد تـم الحصـول علـى أعلـى وزن خـالل الیـوم الرابـع مـن الحضـانة 

مــن الوســط الغــذائي وتــم الحصــول علــى أدنــى وزن للــدهن خــالل ٣ملغم/ســم ١٠.٧٨٦حیــث بلــغ 
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الیوم السادس من الحضانة وهذا یدل على وجود عالقة طردیـة أیضـا بـین النمـو واإلنتاجیـة وعلیـه 

إلـى  اربـةاالعتماد في التجارب الالحقة على الیوم الرابع من الحضانة وتبدو هذه النتائج مقفقد تم

 إلعطــاءالیــوم الرابــع مــن الحضــانة كــان األفضــل  أن. فقــد أكــدا علــى [13,8,6]مــا توصــل إلیــه 

.Sعند استخدام خمیـرة هي الحال أعلي نمو وٕانتاجیة كما  cervisiae إلـى نفـس [14]وتوصـل .

Rhodotorulaد استخدامه لخمیرة الشي عن minuta.

دهن أحـادي الخلیـة والمـادة وٕانتاج): تأثیر فترات حضانة مختلفة على نمو الخمیرة ١الجدول (

النامیة على وسط موالس القصب السكريD2األولیة لفیتامین 

% للمادة 

األولیة لفیتامین 

D2 في الدهن  

% للمادة األولیة 

في  D2لفیتامین 

الجاف الوزن

وزن المادة 

األولیة لفیتامین 

D2٣ملغم/سم

% للدهن 

المستخلص

وزن الدهن 

المستخلص  

٣ملغم/سم

وزن الخمیرة 

الجافة ملغم/ 

  ٣سم

فترات 

الحضانة 

باألیام

٤٢١.٢  ٤٢  ٠.٢٦) ٠.٠٥(  ٢.٦  ٦.٢  
)٠.١٩ (

١٠.١٣  
٢  

٨٤٦.٠  ٥٠  ٠.٦٣) ٠.٠٤(  ٣.٨  ٧.٥  
)٠.١٨ (

١٦.٩٢  
٣  

١٠٧٨.٦  ٥٨  ٠.٩٧) ٠.٠٣(  ٥.٢  ٩.٠  
)٠.٢١ (

١٨.٦٠  
٤  

٨١١.٤  ٥٣  ٠.٥٦) ٠.٠٤(  ٣.٧  ٧.٠  
)٠.٢١ (

١٥.٣١  
٥  

٦  ٩.٠٨) ٠.١٧(  ٤٥٣.٨  ٤٨  ٠.٢١) ٠.٠٥(  ٢.٤  ٥.٠  

مكررات. ثكل رقم یمثل متوسطا لثال

األرقام داخل األقواس تمثل االنحراف المعیاري لثالث مكررات.

تأثیر المصادر النتروجینیة المختلفة: .٢
) تشیر إلى وجـود اخـتالف فـي كمیـة الكتـل الحیـة  للخمیـرة ٢مدونة في الجدول (النتائج ال

مختلفـــة ولتحدیـــد  ةنتـــرو جینیـــعنـــد اســـتخدام مصـــادر D2الـــدهن والمـــادة األولیـــة لفیتـــامین وٕانتـــاج

المصدر النیتروجیني األمثل فقد تم استخدام المصادر النتروجینیة اآلتیة ((اعتمـادا علـى المحتـوى 

% ٠.٢غــم نتــروجین/ لتــر مــن الوســط)). وكمــا یلــي: یوریــا ١.٠٦لنتروجینــي لفوســفات األمونیــوم ا

 ٥% وفوسفات األمونیوم ٠. ٥٤% وببتون ٠. ٤% وكلورید األمونیوم ٠. ٦٤ونترات الصودیوم 

ـــرة أفضـــل% حیـــث أعطـــى الوســـط المجهـــز بالیوریـــا ٠. ـــة الـــوزن الجـــاف للخمی نمـــو و بلغـــت كمی

الوســـط الغـــذائي یلیـــه الوســـط الحـــاوي علـــى فوســـفات األمونیـــوم األحادیـــة مـــن  ٣ملغم/ســـم ٢٠.٠٨

من الوسط الغذائي وتظهـر النتـائج أیضـا بـان الوسـط الغـذائي المجهـز بنتـرات  ٣ملغم/سم ١٨.٨٤

الصـــودیوم والببتـــون قـــد اظهـــر تـــأثیرا مثبطـــا علـــى النمـــو مقارنـــة ببقیـــة األوســـاط الغذائیـــة المجهـــز 



…یةدهن الخلیة األحادوٕانتاجتأثیر ظروف زرعیه مختلفة على نمو 

٧٣

رى. ویظهـر مـن النتــائج أیضـا بــان كمیـة الـدهن أحــادي الخلیـة المنــتج بالمصـادر النتروجینیـة األخــ

مــن قبــل الخمیــرة اختلفــت بــاختالف المصــدر النیتروجینــي المضــاف للوســط الغــذائي حیــث اظهــر 

ـــغ  ـــأثیرا محفـــزا مقارنـــة بالمصـــدر النتروجینیـــة األخـــرى حیـــث بل الوســـط الغـــذائي المجهـــز بالیوریـــا ت

فقــد أعطــى الوســط المجهــز D2ة المــادة األولیــة لفیتــامین مــن الوســط أمــا نســب ٣ملغم/ســم ١٢.٤٤

% وقـد بینـت النتـائج أیضـا بـان ١٠.٣بالیوریا أعلـى نسـبة مقارنـة بالمصـادر األخـرى حیـث بلغـت 

مثبطــا علــى اإلنتاجیــة وهــذه النتــائج تبــدو مقاربــة إلــى مــا اظهــرا تــأثیرا  نتــرات الصــودیوم والببتــون 

تروجینــي یضــاف إلــى وســط نمصــدر أفضــلالیوریــا هــي . الــذي أكــد علــى أن [13]توصــل إلیــة 

.Sمــــن االركوســــتیرول عنــــد اســــتخدامه خمیــــرة  أعلــــى نمــــو جیــــد وٕانتاجیــــةإلعطائــــهالمــــوالس 

cerevisiae   [15]. الشــي نفســه. كمــا وتتفــق أیضــا مــع النتــائج التــي توصــل إلیهــا [17]وأكــد.

عند استخدامه لنفس الخمیرة.

دهـن أحـادي الخلیـة وٕانتـاجمختلفـة علـى نمـو الخمیـرة  ةو جینینتر ): تأثیر مصادر ٢الجدول (

النامیـة علـى وسـط مـوالس القصـب السـكري عنـد D2والمادة األولیة لفیتـامین  

الیوم الرابع من الحضانة. 

%

للمادة األولیة 

D2لفیتامین 

  في الدهن

%

للمادة األولیة 

في  D2لفیتامین 

الوزن الجاف

وزن المادة 

امین األولیة لفیت

D2٣ملغم/سم

% للدهن 

المستخلص

وزن الدهن 

المستخلص  

٣ملغم/سم

وزن 

الخمیرة 

الجافة 

  ٣ملغم/سم

المعاملة

٦.٣  ١٠.٣  
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٤.٩  ٨.٩  
)٠.٠٦ (

٠.٩٢  
١٠.٣٦  ٥٥.٠  

)٠.١٨ (

١٨.٨٤  
(NH4)2HPO4

٣.٩  ٧.٢  
)٠.٠٥ (

٠.٦٤  
٨.٧٠  ٥٣.٦  

)٠.١٨ (
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٣.٠  ٦.٨  
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٠.٣٣  
٤.٨٤  ٤٤.٠  
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١١.٠٢  
NaNO3

٢.٠  ٤.٩  
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٠.١٩  
٣.٩٤  ٤٠.٠  

)٠.١٦ (

٩.٨٧  
Peptone

لثالث مكررات.ا رقم یمثل متوسطكل

األرقام داخل األقواس تمثل االنحراف المعیاري لثالث مكررات.
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:filipinتأثیر إضافة تراكیز مختلفة من المضاد الفطري .٣
صممت هذه التجربـة لمعرفـة مـدى تـأثیر المضـاد الفطـري علـى النمـو مـن جهـة وعلـى لقد 

كمضـاد فطـري فـي هـذه التجربـة  حیـث filipin ـاإلنتاجیة من جهة ثانیة وقد تم االعتماد على ألـ

أیـــام. تبـــین مـــن  ٤ملغم/لتـــر ولمـــدة  ٨٥، ٨٠، ٧٥، ٧٠، ٦٥، ٦٠ :اســـتخدمت منـــه ســـتة تراكیـــز

) بـان لهـذا المضـاد الفطـري تـأثیرا واضـحا وطردیـا مـع زیـادة تركیـز ٣دول (النتائج المدونـة فـي الجـ

ملغـم/ لتـر مـن  ٧٥المضاد الفطري علـى نمـو الخمیـرة للوصـول إلـى الوسـط الحـاوي علـى التركیـز 

الوسط الغذائي الذي كان األفضل مقارنة مع بقیة األوساط الغذائیة الحاویة على التراكیز األخـرى 

فقـــد أعطـــى  ألـــدهنيوتـــم تقـــدیر المحتـــوى ٣ملغم/ســـم ٢٢.١٠كتلـــة الحیویـــة ال للمضـــاد وقـــد بلغـــت

. ٨مـــن الوســـط الغـــذائي أمـــا نســـبة الـــدهن ٣ملغم/ســـم ١٥.٢٠التركیـــز نفســـه أعلـــى محتـــوى وبلـــغ 

كــان لــه تــأثیر محفــز علــى نمــو الخمیــرة لتــرملغم/٧٥% أي إن المضــاد الحیــوي عنــد التركیــز ٦٨

وكذلك أظهرت النتائج بان هناك زیادة ملحوظة في نسبة إنتاج D2المادة األولیة لفیتامین وٕانتاج

%. وتبـدو هــذه الدراسـة مشــابهة لمــا ٧. ٩حیـث بلغــت نسـبة اإلنتــاج D2المـادة األولیــة لفیتـامین 

D2أكد على وجود زیادة ملحوظة في كمیة ونسبة المادة األولیة لفیتامین  إذ. [16]  هتوصل إلی

.Sعند استخدام خمیـرة  cerevisiae ین یوباسـتخدام المضـادین الفطـرnystatine ٢٥بتركیـز-

ویعــزى الســبب فــي تلــك الزیــادة فــي اإلنتــاج لتــرملغم/ ٧٥-٧٠بتركیــز filipinملغم/لتــر. و ٣٠

ي الغشـاء البالزمـي للخلیـة یمنـع دخـول هـذه المـادة إلـى داخـل فـإلى كون مادة الستیرول الموجـودة 

ت الفطریـــة وبتراكیـــز متدرجـــة تعمـــل الخلیـــة علـــى زیـــادة إنتـــاج الخلیـــة وعنـــد إضـــافة هـــذه المضـــادا

حظ تثبـــیط فـــي كمیـــة ونســـبة اإلنتـــاج عنـــد لـــو الســـتیرول لمنـــع تـــأثیر المضـــاد الفطـــري علیهـــا ولكـــن 

استخدام التراكیز العالیة ویعزى السبب في ذلك إلـى تـأثیر األنزیمـات التـي تـدخل فـي عملیـة إنتـاج 

وكــذلك األنزیمــات D2علــى نســبة إنتــاج المــادة األولیــة لفیتــامین مــادة الســتیرول والــذي بــدوره یــوثر 

Transferالناقلــة  enzymes [18,17]الموجــودة فــي الغشــاء البالزمــي للخلیــة وهــذا مــا أكــده.

. حیــــث أكــــد إلــــى أن إضــــافة المضــــاد الفطــــري [15]والنتــــائج تتفــــق أیضــــا إلــــى مــــا توصــــل إلیــــه

nystatineفــي كمیــة االركوســتیرول المنــتج مــن خمیــرة قــد أدى إلــى إحــداث زیــادة واضــحةS.

cerevisiae عنــد اســتخدام خمیــرة [14]الشــي نفســه  وأكــد% ٢٠.٣بمقــدار .Rhodotorula

minutaوباســـتخدام المضـــاد الفطـــريnystatine فقـــد أشـــار إلـــى وجـــود عالقـــة قویـــة بـــین كمیـــة

تتفـق النتـائج مـع مـا توصـل المضـاد الفطـري. وكمـا ركیـزالستیرول الموجودة في جـدار الخمیـرة وت

الســــتیرول عنــــد إنتــــاجاســــتخدام المضــــاد الفطــــري یســــاعد علــــى زیــــادة  أن أكــــدحیــــث [19]إلیــــه

Aspergillusاستخدامه لفطر  fischeri.
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دهــن  وٕانتــاجعلــى نمــو الخمیــرة filipin): تــأثیر تراكیــز مختلفــة للمضــاد الفطــري ٣الجــدول (

النامیــة علــى وســط مــوالس القصــب D2ین أحــادي الخلیــة والمــادة األولیــة لفیتــام

السكري عند الیوم الرابع من الحضانة.

%

للمادة األولیة 

في  D2لفیتامین 

  الدهن

%

للمادة األولیة 

في  D2لفیتامین 

الوزن الجاف

وزن المادة 

األولیة لفیتامین 

D2٣ملغم/سم

% للدهن 

المستخلص

وزن الدهن 

المستخلص  

٣ملغم/سم

وزن الخمیرة 

افة الج

  ٣ملغم/سم

تركیز ألـ 
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كل رقم یمثل متوسطا لثالث مكررات.

األرقام داخل األقواس تمثل االنحراف المعیاري لثالث مكررات.

فقط یحتوي على الیوریا.filipinفطري  وسط المقارنة خالي من المضاد ال
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