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  چکیده
را گعنوان غذاهاي عملبوده و به جزء محصوالت ارگانیکمنبع بسیار خوب مواد مغذي از جمله پروتئین، امالح و ویتامینها، شتر  شیر

در شیرشتر . اي است که نقشی مشابه هورمون انسولین دارد شیرشتر، داراي پروتئین ویژه .به حساب می آیدبا رویکرد دارویی 
ها در گلوبینایمنو. شود میزان کلسترول خون را کاهش داده و مانع از تصلّب شرایین میاي وجود دارد که پروتئین ویژه

یک وسیله براي نوشیدن شیرشتر  .شوندبدلیل کوچکی وارد خون می ووجود دارند آن  در شیر شتر،تمام مدت شیردهی
  .کار استهاي ایمنی خودهاي مختلف مخصوصاً بیماريمقابله با بیماري

  شیر شتر، ارزش غذایی شیر شترارزش درمانی : کلمات کلیدي

  مقدمه

شتر دامی است که در طول تاریخ گوشت، پوست، پشم و شیرش منبع مناسبی براي تغذیه و پوشش انسان در کویر بوده 
ها براي حمل ترین راهرو به گسترش نهاد، شتر یکی از مهم تنشینی و مدنیت که تجارهاي شهردر دوره چنینهم. است

هاي سخت، مقاوم و صبور بوده و از دیرباز در ادیان این دام در اقلیم. کاال و بار در مناطق بیابانی و کویري ایران بوده است
اي زرین عظمت و بزرگی این دام را تاکید کریم با آیهقرآن. است هاي مختلف مطرح و از آن به نیکی یاد شدهو تمدن

افالینظرون الی االبل کیف «  .ها مقایسه نموده استها، زمین و کوهنموده که طی آن خلقت شتر را همسان خلقت آسمان
-بوده و به محصوالت شتر جزء محصوالت ارگانیک نگرند که چگونه آفریده شده است؟، آیا در خلقت شتر نمی»خلقت

-بر نقش مهم در سالمت جامعه، در صورت برنامهلذا عالوه. شودرا با رویکرد دارویی محسوب میگعنوان غذاهاي عمل

  .عنوان محصوالت مهم صادراتی نیز مطرح باشندتواند بهریزي مناسب می
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ر لیتر شیرشتر، چهل واحد از آن اي است که نقشی مشابه هورمون انسولین دارد و در ه شیرشتر، داراي پروتئین ویژه  ●
شوند و به خاطر عدم تشکیل فرم لخته شیر به سرعت از معده ها در شرایط اسیدي منعقد نمیاین پروتئین. شود یافت می

رغم داشتن این امر امتیاز آن به شیر انسان است چرا که شیر انسان علی. مانندعبور کرده و براي جذب در روده باقی می
   .اي کمی داردعلت تشکیل فرم لخته در معده، جذب رودهاال بهانسولین ب

 . شود میزان کلسترول خون را کاهش داده و مانع از تصلّب شرایین میاي وجود دارد که در شیرشتر پروتئین ویژه

ر است؛ بنابراین چربی و الکتوز آن کمتر، اما انسولین آن بیشت .است از شیرگاو بیشتر برابر5موجود در شیرشتر،  Cویتامین
  . مناسبی براي بیماران دیابتی یا افرادي است که مبتال به عدم تحمل الکتوز هستند يهشیرشتر گزین

  .نماید؛ مقوي بوده و براي درمان اوریون نیز مفید است صورت را روشن کرده و بلغم و اخالط را دفع میشیرشتر رنگ  ●
  .یبوست استشتر ضدشیر  ●
خونی و بواسیر بسیار  ها، تنگی نفس یا آسم، کم هاي طحال، یرقان، سل، ترمیم زخم آوردگی مفاصل، بیماري مان آبشیرشتر براي در  ●

  . مفید است
  .شود شیرشتر خاصیت الغرکنندگی دارد و یک غذاي رژیمی محسوب می  ●

گاو باالتر میت شیرشتر از شیراز این نظر اهشود و اکسیدان قوي براي نوزاد محسوب میالکتالبومین یک عامل آنتیآلفا
 .است

 .استشتر مورد توجه قرار گرفتهاخیر تهیه شیرخشک نوزادان از شیرهاي انسان درسالشتر به شیرعلت شباهت شیرهب

 .استبیماران داراي هپاتیت بعد از خوردن شیرشتر عملکرد بدنشان بهبود یافته

 .شیرشتر بر قدرت باروري تخمدان هم موثر است

 .باشدمیکروبی در آن میشود که به واسطه وجود مواد مغذي خاص و ضدسبب تسریع ترمیم سوختگی می شیرشتر

 .شوداز شیرشتر در ساخت شکالت هم استفاده می

  .ها مفید است قلب کودکان و جلوگیري از ابتال به بسیاري از سرطان يهشیرشتر براي تقویت عضل
  . شود هاي سرطانی توصیه می وزانه براي درمان زخم معده و بیماريهاي غذاي ر استفاده از شیرشتر در وعده

تري دارد، این شیر  اکسیدان قوي هاي شیرشتر نسبت به شیر سایر حیوانات بیشتر و آنتی میکروبی لیپیدضدمواد میزان 
  . شود خاصیت دارویی داشته و غذا نیز محسوب می
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، چهار برابر سدیم و سه برابر کلسیم و منیزیم Cنج برابر پتاسیم و ویتامینپ  شیرشتر نسبت به شیرگاو، حاوي ده برابر آهن،
ها و ترکیبات  بادي کلر و اسیدفولیک بوده و آغوز آن سرشار از آنتی  هاي چرب غیراشباع، پروتئین، و مقدار بیشتري اسید

  .باشدمیگاو کمتر چربی و الکتوز آن نسبت به شیر. سرطانی استضد
سازمان ملل به دنبال شیري است که سرشار از . ر بسیاري از کشورهاي عربی امري کامالً عادي استمصرف شیرشتر د

باشد و ده برابر شیرگاو آهن داشته باشد، این سازمان بازار کشورهاي غربی را براي این محصول هدف  Cو Bهاي ویتامین
  . گرفته است

پنیر هم  يهشود و براي تهی بسیار استفاده میر کشورهاي عربی د  دارتر از شیرهاي معمول است، شیرشتر که اندکی نمک
  . کامالً مناسب است

شتر به هاي  پادتن. شتر استسنگین پادتني هو انسان در وزن مولکولی نسبتاً پایین زنجیر شترهاي هاي پادتن یکی از تفاوت
ها، توانایی  با آن  ها و واکنش بلیت رسیدن به گیرندهکوچک، ساختار ساده، اختصاصی بودن و قرابت باال و قاي هدلیل انداز

  . شیرشتر در درمان ایدز مؤثر است. را دارند ها پادگنهاي متراکم و اتصال به  نفوذ به بافت
عربی مطرح  يهسنتی شیخ زاید در امارات متحدشتر را اولین بار دکتر سباح الجاسم از مرکز طبدرمانی از شیر يهاستفاد

 Cهایی مانند سرطان، آلزایمر، هپاتیت شتر به منظور درمان بیماريهاي موجود در شیر نوترکیب از پادتن RNAید تول. کرد
دکتر الجاسم با مطالعات آزمایشگاهی تأثیر . کند علوم و فناوري عرب بر روي آن تحقیق میو ایدز، طرحی است که انجمن

اساس تحقیق دکتر الجاسم شتر به بیماري بر. مانند سرطان اثبات کردهاي مزمن و جدي  مفید شیرشتر را در درمان بیماري
ویروس وجود دارد که این هاي ضد شتر مقادیر قابل توجهی پادتنخون و شیرشود، زیرا در سرم گاوي مبتال نمی جنون

  .کند جانور را از ابتال به این بیماري مصون می
  . د استمعده بسیار مفیشیرشتر براي درمان بیماري زخم

-خون سرم. بسیار مناسب استهاي سرطانی  معده و بیماريروزانه، براي درمان زخمهاي غذاي در وعدهشتراستفاده از شیر

وجود حالت آبدوستی و . کنددوست بدن ایجاد میهاي آبهاي خاصی که دارد نفوذ بهتري در بافتباديعلت آنتیهشتر ب
سرطان و گاهی بوجود آمدن مقاومت نسبت به اثر شدن داروهاي ضدنی باعث بیسرطاهايدوستی در اطراف سلولچربی

سرطان با شتر گزینه مناسبی براي تولید داروهاي جدید ضداین خونبنابر. شودآنها در مواردي مثل سرطان پستان می
  .یري از ابتال به سرطان استعشر و جلوگمفید براي مداواي زخم اثنیدرمان يهشتر یک شیوشیر. باشدکارآیی باال می

شود و در می ر کودکان مبتال به اختالل اوتیسمعلت داشتن ایمونوگلوبولین، باعث احیاي سیستم ایمنی بدن دهشیرشتر ب
با توجه به نقش بتاکاروتن و . مغزي استاوتیسم یک اختالل رشد. کاهش رفتارهاي نابهنجار دراوتیسم تاثیر دارد

با خواص  A , Gاتیولوژي بیماري اوتیسم و نبود این مواد در شیرشتر و حضور ایمونوگلوبولینبتاالکتاگلوبین در 
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فرین و لیزوزیم که داراي پتانسیل حفاظتی هستند این ماده تاثیر الکتوپروکسیداز و حضور الکتو تکتیو ونیزایمونوپرو
 .کندگذاشته و عملکرد خود را اعمال می

 ووجود دارند آن  در شیر شتر،ها در تمام مدت شیردهیگلوبینایمنو .انسان استتر از سیستم ایمنیشتر قويسیستم ایمنی
هاي هاي مختلف مخصوصاً بیماريیک وسیله براي مقابله با بیمارينوشیدن شیرشتر  .شوندبدلیل کوچکی وارد خون می

  .کار استایمنی خود
ن کازئین موجود در آچون بتا .بدون هیچ مشکلی از شیرشتر استفاده کنندتوانند میکودکانی که داراي آلرژي هستند هم 

 .شودگاو سبب آلرژي غذایی میوجود این دو ترکیب در شیر .گلوبین استمتفاوت از نوع گاوي و فاقد بتا

 تواند سبب شفاى بیماران و که مى آمیز است شتر داراى این قدرت و ارزش اعجابتوان گفت که شیر مىدر مجموع 
نماید که در داروسازى و  ها و گیاهانى استفاده مى خاطر آن است که چون این دام از بوته سالمتى آنها بشود و این به

هاى مزمن  شتر براى معالجه بیمارىزپزشکى دنیا، شیرنظر مراک همچنین بنا به اعالم. خاص دارندپزشکى ارزش درمانى
تره،  و گیاه شاه) بومادران - کنگر - یوشان -درمنه -شکر تیغال(تیره کاسنىعلت تعلیف از گیاهان  کبدى سودمند است که به

  .باشد نعناع و جعفرى مى
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