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 Musالرائب واستفادته لتخفيض نسبة كولسترول فى الدام الفأر )البقر  بجودة اللبن تأثير تركيز ستارتر .5102هناية، عرفة. 

musculus .)قسم علم احلاية كلية اليلوم والتكنولوجية. جاعية عوالنا عالك إبراىيم عاالنج. عشرف بيلم احلاية: ىف  اعي حبث اجل
 .أنيك عيونٍة ادلاجستري. عشرف بالدين: رلاىٍد أمحد ادلاجستري

 ، لنب البقر الرائب، نسبة كولسرتول.تركيز ستارتر الكلمة اإلشارية : 
ستخدم لنب البقر ىف تصنيع النتاج ادلخمرة كمثل الرائب ألن تالفيتاعينات األعلى. عادة، اللنب بيض عن عاّدة الطبييّ  الذى لو القيمة 

دلخمرة حصل فيالية جراثيم احلمظ ا لتنمية تركيب عضوي اجلزئّ . كولسرتول ى  ادلرض احملذورة ألهنا عرض ذلا أثر قبيح للبدن.ىناك كثري عن التغذية 
جبودة اللنب البقر  اذلدف عن ىذا البحث ييىن لنيرف عا تأثري تركيز ستارتر  صناعية كولسرتول تتأخر.فا HMG CoAللرائب إحتاٌد كلّ  التنافسّ  

بتنوع الوقت اليطاء ( Mus musculusالرائب. ولنيرف عا تأثري عن اليطاء اللنب البقر الرائب ىف ختفيض نسبة كولسرتول ىف الدام الفأر )
أخطط . ىف ىذه ادلرحلة تُفيل بتنقسم ىذا البحث إىل عرحلتيىن. ىف عرحلة األوىل استخدم البحث التجرييب بياعل فقط ييىن برتكيز ستارتر ادلختلفة.

)برتكيز ستارتر ثالث ىف ادليئة(،  C2، )برتكيز ستارتر اثنني ىف ادليئة( C1عن بيض اخلطوات ييىن  وأربية التكرير. طواتبأربية اخل الفرقة دون النظام 
C3  ،)برتكيز ستارتر أربع ىف ادليئة(C4  .)الرائب جبودة األحسن لتخفيض  عن اليطاء اخلطوة الثانية ييىن لنيرف أثر )برتكيز ستارتر مخس ىف ادليئة

)أعطى الرائب عشرة  T2)أعطى الرائب مخس أيّام(،  K+ (Control ،)T1و  -Kالدام الفأر. عن اخلطوات الىت أعطى ييىن كولسرتول ىف 
-500,2 اللزوجة، 2,2-9,4مبيدل ييىن  pHفالنتيجة ىف ىذا البحث يهدى إىل أّن قيمة  )أعطى الرائب مخس عشرة يوعا(. T3يوم(، و 
52,,52 cP وممكن للحاية. ىف ادليئة ,,1-1,5ىف ادليئة. فمجموع عن احلاعض الكتات  9,010,15ادليئة، الربوتني ىف  5,5-5,5، الشحم 
يهدى إىل تلك النتيجة يهدى أّن تركيز ستارتر ذلا أثر إىل جودة الرائب. والنتيجة الثاين عن البحث . CFU 014×9,0-,01×9,2عيكروب 

ىف مخسة  2mg/dL,,00ىف عشرة يوم، و mg/dL,,0ىف مخسة أياٍم،  mg/dL,02الفأر مبيدل ييىن ختفيض نسبة كولسرتول ىف الدام 
 .(Mus musculusعشر يوعا. تلك النتيجة يهدى إىل أّن تيط  اللنب البقر الرائب ذلا أثر إىل ختفيض نسبة كولسرتول ىف دام الفأر )


