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  چکیده

 سراسر در کنندگان مصرف توجه مورد انی،درم خواص داراي و مختلف سموم و دارو فاقد طبیعی غذائی محصوالت

 می که است بخش شفا محصولی بلکه نشده محسوب غذا یک عنوان به تنها شتر شیر میان این در.است گرفته قرار جهان

 نظر این از و بوده الکتوگلوبولین بتا فاقد شتر شیر .گیرد قرار توجه مورد خاص هاي بیماري درمان به کمک در تواند

 این هاي ویژگی از ناچیزي بخش تنها خواص این. دارد را مادر شیر با آن جایگزینی قابلیت که است انسان شیر مشابه

لذا هدف از این مطالعه بررسی و شناخت بیشتر شیر شتر و خواص دارویی و درمانی آن  .رود می شماره ب الهی محصول
  . باشد می

  شیر شتر، خواص دارویی، ترکیبات: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
به طور معمول شیرین و ). yagil,1980; Dilanyan, 1959( شتر سفید مات غیر شفاف و داراي طعم مطبوعی استشیر 

طعم شیر تحت تاثیر نوع خوراك، میزان مصرف آب، کیفیت و ). Rao, 1970(طعم تیز، اما گاهی اوقات شور است 
  ). Ayadi, 2009; Farah, 1996( کند کمیت آب و تعداد دفعات شیر دوشی تغییر می

  
  ترکیبات شیر

اولین، مقدار شیر تولیدي در هر روز و هر . هنگامی که شیر و شیردهی مورد بحث است باید دو جنبه در نظر گرفته شود
این . هاي مختلف متفاوت است ترکیبات شیر شتر در گزارش. باشد دوره شیر دهی و دیگري نوع شیر تولید شده می

اي مختلف آنالیز، منطقه جغرافیایی، فصل، نوع تغذیه، نژاد، مرحله شیردهی، سن و تعداد ه تواند در اثر روش اختالف می
ترکیب اسید آمینه اسیدهاي شیر مشابه شیر گاو بوده و تنها اسید آمینه گلیسین و ). Konuspayeva, 2009(زایش باشد 

 ;Grigoryants, 1954(یی است باال pH شیر شتر داراي). Mehaia, 1995(تر است  سیستئین در شیر شتر پایین

Ohris&Joshi, 1961a .(pH باشد  می 5/6 -7/6شیر حدود)shalash, 1979 .( اینpH  شبیهpH شیر گوسفند است .
محتواي الکتیک شیر بعد ). Ohris&Joshi, 1961(یابد  آن افزایش می pHشود به سرعت  زمانی که شیر شتر نگهداري می

چربی شیر شتر شامل مقدار کمی  .رسد درصد می 14/0ساعت به  6بعد از گذشت  درصد، و 03/0از دو ساعت حدود 
تواند دلیل سفیدي رنگ شیر شتر  اسیدهاي چرب با زنجیره کوتاه و مقدار کمی کاروتن است که این مقدار کم کاروتن می
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یابد  درصد کاهش می 1/1درصد به  3/4با افزایش مقدار آب در شیر شتر محتواي چربی شیر از ). Stahl, 2006(باشد 
)Yagil& Etzion, 1980 .( متفاوت است  5/5تا  6/2در مقاالت مختلف درصد چربی شیر از)Knoess, 1976.(  
مطالعات دیگر در مورد ترکیب شیمیایی، ). Etzion& Yagil 1975(تر است  آغوز شتر در مقایسه با آغوز گاو کمی رقیق 

ساعت بعد از زایمان  3مشخص شده که ). Sestuzheva, 1958(کند  میا را تایید ه به مرحله شیرواري این داده وابسته
درصد کاهش  1/18مقدار کل مواد جامد در دو روز اول شیردهی به . رسد درصد می 4/30تقریبا به  )TS(کل مواد جامد 

/ 2بی شیر کم و حدود شود، چون در ابتدا درصد چر باعث تغییر درصد چربی شیر می این کاهش مواد جامد. یابد می
همچنین این کاهش سبب کاهش پروتئین و مواد . یابد درصد افزایش می 8/5 درصد، و بعد از آن تا حدود زیادي، تقریبا

اي براي آن به طور  در مورد آغوز شتر انجام دادند که ارزش تغذیه مطالعه دقیقی). Ohris& Joshi, 1961 b(معدنی بود 
درصد، الکتوز / 15میانگین  79/15 -52/19پروتئین حدود  درصد، 079/1با میانگین / 1- /4متوسط شامل، چربی حدود

درصد، اسیدیته آغوز به طور  60/2با میانگین  44/1 -80/2درصد وخاکستر آغوز حدود  78/17و میانگین  98/3 -13/5
 .)Shalash, 1979(باشد لو میوزن مخصوص شیر شتر کمتر از گاو،گوسفند یا شیر بوفا .باشد درصد می/ 38میانگین 

درصد  90تا ) Knoess, 1976(درصد  84مهمترین فاکتور در شیر شتر محتواي آب است، محتواي آب شیر شتر از 
)Ohirs& Joshi, 1961 (هاي مختلفی از جمله  شیر شتر حاوي ویتامین .نوسان دارد E, C, A, D  هاي گروه  ویتامینو

B باشد  می)Farah, 1992 .( شتر حاوي ویتامینشیر C باشد  می)Sawaya, 1984 .(  
شیر  و ریبوفالوین در Aمیزان ویتامین ). Haddadin, 2008(میزان نیاسین در شیر شتر در مقایسه با شیر گاو باالتر است 

یار در شیر شتر بس B12غلظت اسید پنتوتنیک، اسید فولیک و ویتامین ). Sawaya, 1984(تر از شیر گاو است  شتر پایین
غلظت تیامین و پیرودکسین در شیر شتر قابل مقایسه با میزان آن در شیر ). Haddadin, 2008(شیر گاو است  باالتر از

 ,Farah(در شیر شتر بسیار نزدیک به غلظت آن در شیر گاو است  E غلظت ویتامین). Sawaya, 1984(گاو است

به همین علت افرادي که ). Shamsia, 2009( یر انسان استمیزان الکتوز و عنصر روي در شیر شتر کمتر از ش). 1992
 کلراید است شیر شتر منبع غنی از. توانند از شیر شتر بدون مشکل استفاده کنند نسبت به الکتوز آلرژي دارند می

)Khaskheli, 2005 .(اي وجود دارد که میزان کلسترول خون را کاهش داده و مانع تصلب در شیر شتر پروتئین ویژه 
اي از مواد کاهش دهنده کلسترول،مواد پایین آورنده  حاوي مقادیر قابل توجه شیر شتر). Al haj, 2010(شود  شرائین می

این شیر همچنین براي تقویت ). Fait, 1993; Meisel, 2004(است  فشار خون، عوامل ضد میکروبی و آنتی اکسیدان
کودکانی که به شیر گاو ).Magieed, 2005( ها مفید است سرطانعضله قلب کودکان و پیشگیریاز ابتال به بسیاري از 

 ,Shabo, 2005; Agamy(کنند  توانند از شیر شتر بدون مشکل استفاده یا داراي آلرژي غذایی هستند می حساسیت دارند

ر توجه هاي اخیر به تهیه شیر خشک نوزادان از شیر شت  شباهت شیر شتر با شیر انسان سبب شده تا در سال). 2009
  .شود خاصی

 استخوان پوکی و زودرس پیري سرطان، جمله از انسانی هاي بیماري از بسیاري در فعال اکسیژن نقش اخیر مطالعات در

 هاي رادیکال آنها در که است اي زنجیره هاي واکنش شامل ها بیومولکول یوناکسیداس .است مشخص شده کامل طور به
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غذاهایی  از استفاده ده استش آن به اي ویژه توجه که کارهایی راه از یکی ستا غذاهایی .تندهس دخیل متعددي آزاد
 شتر شیر هیدرولیز از آمده بدست زیستی فعال پپتیدهاي .است موجود طبیعی اکسیدانتی آنتی ترکیبات آنها در کهاست 

  .باشند می ساختگی و بیعیط اکسیدانی آنتی اتترکیب سایر با مقایسه در خوبی بسیار اکسیدانتی آنتی فعالیت داراي
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