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ومستخلصاته على بعض المتغیرات  Dromedary Camel Milk تأثیر حلیب الجمل العربي
  الكیموحیویة في الفئران المصابة بداء السكري المستحدث باأللوكسان

  ناجيأشرف رعد الصفار ، فراس طاهر ماهر ، نزار أحمد 
  قسم الكیمیاء ،كلیة العلوم ، جامعة تكریت ، تكریت ، العراق

  الملخص
لحلیب ا بعد ترسیبه منتقنیة الترشیح الهالمي  باستخدام ألبروتینيتم عزل المركب  إذالعربي الخام ،  اإلبلتضمنت هذه الدراسة التعامل مع حلیب  

، وتم تحدید الوزن الجزیئي لهذا المركب وكان جهاز الطرد المركزي المبرد باستخدامالبارد بعد أن تم نزع الدهون عنه  األسیتون باستخدامالخام 
  تقریبا . دالتون) 26302,679(
 الجلوكوزمستویات  علىالمفصول  لبروتینياوالمركب ألبروتینیبروتیني ، الراسب الهدف البحث هو دراسة تأثیر الحلیب الخام ، المستخلص غیر  نا

ذكور الفئران السلیمة والمصابة بداء السكري المستحدث  ، الكولیسترول الكلي ، الكلیسیریدات الثالثیةوكولیسترول البروتین الدهني عالي الكثافة في
  . لفئرانفي هذه امستوى الكلوتاثایون والمالوندایالدیهاید في أنسجة الكبد، الكلیة والقلب  دراسة كذلكو ، بااللوكسان

،  400المنقى وبجرع ( ألبروتینيوالمركب  ألبروتینيبروتیني والراسب الأظهرت النتائج بعد اسبوع من المعاملة بالحلیب الخام والمستخلص غیر 
في مصل الدم ،الكولیسترول الكلي، الكلیسریدات الثالثیة  الجلوكوزملغم/ كغم) على التوالي الى أنخفاض معنوي في مستویات  18,5و 22,9، 377

والكلوتاثایون والمالوندایالدیهایدفي انسجة الكبد، الكلیة والقلب ، وأرتفاع معنوي في مستوى كولیسترول البروتین الدهني عالي الكثافة في مصل الدم 
  وذلك في معظم الحاالت .  المصابةبألسكري المستحدث باأللوكسان ،لذكور الفئران الكلیة والقلب ’ في انسجة الكبد

المنقى تعمل كمضادات لالكسدة وخافضة للسكر في  ألبروتینيني والمركب یأن معظم المستخلصات وخاصة الراسب البروت یستنتج من هذه الدراسة
  الدم .

  .الجلوكوز،  المستحدث بااللوكسان داء السكري ،، الوزن الجزیئي للبروتین  ، تقنیة الترشیح الهالمي: حلیب الجمل العربي الكلمات المفتاحیة
  المقدمة

تتجاوز االوساط العلمیة الیوم مرحلة الحدیث عن الفوائد الصحیة 
الى مرحلة متقدمة بالبدء في اجراء دراسات لشرب حلیب االبل لتصل 

طبیة حول اذا ما كان ممكنًا االستفادة من هذا الحلیب في معالجة 
بعض االمراض التي تصیب شرائح واسعة من سكان العالم ونالحظ 
اهتمامًا كبیرا ومتزایدًا للمجالت العلمیة لتطویر االستفادة من المصادر 

في مناطق واسعة من العالم وخاصة  الغذائیة المهمة لكثیر من الناس
 )1(تلك المناطق التي تشكو من كثرة االمراض والفقر في افریقیا واسیا

. الحلیب الخام هو االفراز اللبني الطازج الذي یحصل علیه من عملیة 
ویعتبر من المواد  Colostrumsالحلب لحیوان سلیم الخالي من اللبأ 

عدید من المكونات الغذائیة بكمیات الغذائیة االساسیة الحتوائه على ال
ونوعیات مختلفة والتي تتاثر مكوناته نتیجة العدید من العوامل الوراثیة 

) ، ان حلیب االبل یمتلك لون ابیض 2والبیئیة المحیطة بالحیوان (
ناصع الشكلویتمیز برائحته الحامضیة وطعمه المالح القلیل الحالوة 

بحث لل). وتبعًا 3(قار والجاموس وذات قوام اقل كثافة من حلیب االب
فإن حلیب الجمل یحتوي على عوامل مضادة للجراثیم ) 4(

Antimicrobial  عالیة النسبة بالمقارنة مع حلیب االبقار األمر الذي
بالنسبة  یمكن ان یعزى الى المكونات التي تكون ذات فعالیة عالیة.

فانه یمتاز بانخفاض النسبة المئویة  اإلبلللتركیب الكیمیاوي لحلیب 
ویعد من اكثر مكوناته تغایرًا خالل مرحلة الحلب ، ان  )5(للدهن 

دهون حلیب االبل تختلف عن حلیب االبقار باحتوائه على القلیل من 
حیث یتمیز بكثرة (C12 – C4)االحماض الدهنیة قصیرة السلسلة 

. )6( (C18 &C16C14)وجود االحماض الدهنیة طویلة السلسلة 

الى تواجد نسبة واطئة من الالكتوز في حلیب االبل ) 7(لقد اشار 
مقارنة مع حلیب االنسان ویتشابه بذلك مع حلیب النعاج ، یحتوي 
حلیب اإلبل على خزین الیستهان به من االحماض االمینیة األساسیة 

ساسیة األ، حیث أن نسبة األحماض االمینیة االساسیة إلى ــــ غیر 
في حلیب اإلنسان ، أضافته الى ان 1,07فیما كانت  0,93كانت 

حامض الكلوتامیك هو الحامض االمیني الرئیسي في كل من حلیب 
البروتینات یحتوي حلیب الجمال على أنواع من كما )6(البشر واإلبل 

كمضادات للبكتریا  لنزیمات التي تعمالوقائیة وبصورة أساسیة اال
Antibacterial )8( مثل ، Peptidoglycan recognition 

protein)PGRP هو أول أنزیم اكتشف في حلیب الجمل حیث (
، ) 9(یظهر خصائص ضد السرطان من حیث الحد من انتشاره 

یختلف حلیب االبل عن حلیب الحیوانات ـــ األخرى وذلك بارتفاع نسبة 
) حیث المعادن (صودیوم ، بوتاسیوم ، حدید ، نحاس ، زنك ومعنیسوم

 وزانأان محتوى المعادن في حلیب االبل المصریة كانت وب
، كالیسوم 113، فسفور  180، بوتاسیوم 70(صودیوم غم100ملغم/
وبالنسبة للفیتامینات فقد أظهرت  )5() 0,5والزنك  0,02، حدید  135

 B12النتائج ان حلیب الجمل یحتوي على نسبة عالیة من فیتامینات 
ویعتبر حلیب ) 10(والنیاسین بالمقارنة مع الحلیب البشري  B2و

) تحت الظروف الصحراویة الجافة cالجمل مصدر أساسي لفیتامین (
عد ذو أهمیة كبیرة لغذاء اإلنسان باعتباره عامل قوي  ُ  ضدالذي ی

، وبالنسبة للخصائص ) Powerful anti-oxidaut )11األكسدة 
ب اإلبل في عالج العدید من األمراض حلی استخدم العالجیةللحلیب فقد
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االستسقاء  ضدففي الهند یستخدم حلیب اإلبل كعامل عالجي 
Dropsy  الیوقان ،Jaundice  ولمشاكل الطحالSpleen السل ،

Tubercalosis  والربوAsthma  فقر الدمAnemia  والبواسیر
piles )12 ( یعرف داء السكر على انه مرض مزمن یتسم .

السكریات على األغلب بسب نقص مستوى األنسولین باضطراب ایض 
ویؤدي هذا  )Hyperglycemia)13بالدم الجلوكوزمؤدیا" لفرط 

المرضبعد فترة طویلة الى االصابة بحدوث مضاعفات منها الفشل 
. یقسم  )14(الكلوي وتصلب الشرایین وامراض القلب وااللتهابات الخ 

ء السكر المعتمد على هما دا) 15(داء السكر الى نوعین رئیسین 
 Insuln dependentdiabetes mellitus (NIDDM)االنسولین 

 Non-insulinو داء السكر غیر المعتمد على االنسولین 

dependent diabetes mellitus (NIDDM)  كما أن هناكانواع
 Gestational diabetes mellitusاخرى منها سكري الحمل 

(GDM) ان تشخیص داء السكر یعتمد كلیا" على اثبات حالة ارتفاع
فالنوع االول من داء السكر عادة hyperglycemiaسكر الدم 

یتشخص بسهولة الن حالة ارتفاع السكر في الدم تظهر بصورة مفاجئة 
عن  الجلوكوزلكن النوع الثاني یكون صعب التشخیص الن شذوذ 

ن تطور مضاعفات المرض المستوى الطبیعي قد یكون معتدال" لك
 على اكدت العدید من الدراسات 0) 16(یجعل تشخیصه امرا ضروریا 

تعد  إذالتاثیر الوقائي في المركبات التي تعمل على ازالة الجذور الحرة 
احدى  ومنهافیتامینات االسكوربیك اسید والتوكوفیرول مضادات االكسدة

على منع حدوث االلیات المهمة التي تعمل مع الحمیة الغذائیة 
حیث ظهر ان هناك ترابطا"بین میكانیكیة ) 17(مضاعفات داء السكر 

زیادة انتاج اصناف االوكسجین والنتروجین الفعالة وانخفاضا"في 
وهناك  )18(مضادات االكسدة في مصل الدم المصابین بداء السكر 

دراسات اثبتت ان داء السكر المستحدث بااللوكسان او 
صاحبه تغیرات واضحة في مضادات االكسدة وتبین الستربتوزوتوسین ی

من خالل النتائج تاثیر مضادات االكسدة في الجرذان المصابة بداء 
یوما"حیث ادت الى 45السكر المستحدث بالستربتوزوتوسین لمدة 

 سوبراوكساید ،كاتالیز،فاض هام في مستویات الكلوتاثایونانخ
و كلى الجرذان المصابة  تیز، وكلوتاثایون بیروكسیدیز في كبدمتیو سد

بین فیها  Pasupathi، وفي دراسة قام بها الباحث ) 19(بداء السكر 
ان االجهاد التاكسدي والناتج عن داء السكر یؤدي الى نقصان في 

بشكل ملحوظ في المصابین بداء السكر  A:E:Cمحتوى فیتامین 
 C –LDLو  TGوزیادة ملحوظة في مستوى الكولسیترول الكلي ،

،واشارت دراسة اخرى اجریت  )C – HDL )20ان في مستوى ونقص
على الجرذان المصابة بداء السكر الى وجود زیادة في مستوى 

، وفي دراسة  )C )21ونقصان في الكلوتاثایون وفیتامین  الجلوكوز
لالشخاص المصابین بداء السكر لكال النوعین اظهرت انخفاضا"في 

  كریات الدم الحمراء مقارنة مع مجموعة السیطرة . كلوتاثایون
اصبح داء السكر بسبب انتشاره الواسع مشكلة العصر وتحدیا"كبیرا" 
للباحثین والعلماء ما اوجب ایجاد طرق اخرى لدراسة المرض وابعاده ، 

واخذ فكرة اوسع والقاء نظرة اكبر علیه واحدى هذه الطرق هي 
حیوانات المختبریة كبدائل لالنسان استحداث المرض تجریبیا" في ال

والطبیبان الكندیان  paulescoویعد الطبیب الروماني  ) ،22(
Banting& Best من االوائل الذین استحدثو هذا  1921في عام

كما تم  )23(المرض عن طریق ازالة البنكریاس جراحیا" في الكالب 
وكسان استخدام بعض المواد الكیمیاویة في احداث السكر مثل االل

Alloxa (ALX) والستربنوزوتوسین،Streptozotocin (STZ) 
والجرذان  )25(والفئران )24(،حیث تم استخدام االلوكسان في الكالب

ونظرا للتوجه الحالي الى أعتماد المصادر الطبیعیة لعالج العدید ) 26(
من االمراض ومنها داء السكر ، فقد تناولت الدراسة الحالیة تأثیر 

في  dromedary Camel milkل العربي الخام حلیب الجم
مستویات بعض المتغیرات الكیموحیویة والتي تكون ذات عالقة مباشرة 

  بمرض السكري .
  المواد وطرق العمل

  مصدر الحلیب
 واجدةتم الحصول على حلیب الجمل الطازج من الجمال العربیة المت

  لعراق) .ا يغربشمال (منطقة الجزیرة التابعة لمدینة الموصل  في
  الحیوانات المستخدمة

 Male Albino)استخدمت في هذه الدراسة ذكور الفئران البیض 

Mice)  المجهزة من (كلیة الطب / جامعة الموصل) وتراوحت اوزانها
) غم. وضعت في أقفاص خاصة، وزودت بالماء 33-27بین (

والعلف الحیواني الخاص بها باستمرار واخضعت جمیع الحیوانات 
  م.°) 25± للظروف ذاتها من ضوء طبیعي ودرجة حرارة (

  طرق التعامل مع الحلیب
  حلیب الخامتحضیر الجرعة الممثلة بال

) مل من حلیب الجمل الخام وجفف الحلیب الخام 1250قیس حجم (
شكل مسحوق إلى أن أصبح ب (Lyophilizer)بوساطة جهاز التجفید 

م في أنبوبة محكمة الغطاء لحین °) 20-(،وحفظ في المجمدة عند
  إجراء العملیة التالیة وهي الحقن بالحیوانات .
  یب البروتیناتتحضیر عینة الحلیب المخصصة لترس

) مل من حلیب الجمل الخام وتمت عملیة نزع 1350قیس حجم (
دقیقة  40الدهون منه وذلك بأخضاعه للطرد المركزي المبرد لمدة 

) مل . بعدها قدرت 1250وقیس حجم الحلیب منزوع الدهن ( )27(
وقلص حجم ) . 28(كمیة البروتین له بحسب طریقة الوري المحورة 

الحلیب المتحصل علیه إلى الثلث تقریبا بوساطة جهاز التجفید 
Lyophilizer  وبذلك یكون المستخلص معدا الجراء العملیة التالیة ،

  وهي الترسیب باألسیتون.
  عزل البروتینات وترسیبها

تم ترسیب البروتینات من الحلیب الخام باستخدام األسیتون البارد 
حجم على التوالي ، تم الحصول على الراسب ) حجم:70: 30وبنسبة (
بعد فصله بجهاز الطرد المركزي المبرد . بعد ذلك وضع في  ألبروتیني
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لعدة ساعات للحصول على المادة  Lyophilizerجهاز التجفید 
البروتینیة بشكل مسحوق وحفظ في انبوبة محكمة الغطاء في المجمدة 

في الحیوانات بوصفه مادة  لحین اجراء عملیة الترشیح الهالمي والحقن
  راسب بروتین خام.
  تنقیة البروتین 

 Gelتقنیة الترشیح الهالمي  باستخدامتم تنقیة البروتین الخام 

Filtration ) سم 120×  1.8، من خالل عمود الفصل ذو األبعاد (
) بعدها تم Sephadex G-50، حیث استخدم مادة الهالم من النوع (

/ساعة) اي بمعدل 3سم 36نیة بمعدل جریان (استرداد المادة البروتی
 (Fraction collector)) دقائق لكل جزء من جامع االجزاء 10(

من خالل  ألبروتینيالذي یعمل على نظام الدقائق وتم متابعة المحتوى 
  نانومیتر . )280(قراءة شدة االمتصاص عند الطول الموجي 

  المحورة طریقة الوري باستخدامتقدیر كمیة البروتین 
استخدمت طریقة الباحث الوري المحورة من قبل الباحثین في تقدیر 
الكمیات الدقیقة من البروتین في المحالیل البایولوجیة، إذ استعمل 

) بوصفه محلوًال قیاسیًا ذا معامل إطفاء BSAألبومین مصل البقر (
)Extinction coefficient) 0,67) یساوي.(  

المفصول  ألبروتینيریبي للمركب تعیین الوزن الجزیئي التق
  بتقنیة الترشیح الهالمي

) سم المشار الیه 120×  1.8استخدم عمود الفصل نفسه ذو االبعاد (
 G-50سفدكس من نوع في مسبقا والحاوي على مادة الهالم

Sephadex  المفصول  ألبروتینيلغرض تعیین الوزن التقریبي للمركب
كال على  ألبروتینيلقیاسیة والمركب ، تم إمرار المواد ااإلبلمن حلیب 

من الماء المقطر لدفع النموذج  3) سم4، تبعه (3) سم4حده بحجم (
/ساعة 3) سم36داخل العمود وتم استرداد المادة المواد بمعدل جریان (

 Fraction)) دقائق /جزء من جامع األجزاء 10أي بمعدل (

collector) الروغان  الذي یعمل على نظام الدقائق، وحسب حجم
للمركبات البروتینیة والمواد القیاسیة بدقة، بعدها رسم لوغاریتم الوزن 

  الجزیئي مقابل حجم الروغان.

  )120×  1,8): حجوم الروغان للمواد المعلومة الوزن الجزیئي والتي مررت على عمود الفصل ذي االبعاد (1الجدول (
  Sephadex G-50سم والحاوي على الهالم 

  الوزن الجزیئي  المادة
  (الدالتون)

حجم الروغان 
 )3(سم

الوزن لوغارتم 
 الجزیئي

 Bovine serum albumin 67000 120 4.82 (B SA)البومین مصل البقر

 Eggs albumin  45000 140 4.65البومین البیض

 Pepsin  36000 163 4.55ببسین

 Trypsin 23000 175 4.36تربسین

 Insulin Hormone  5750 230 3.75األنسولین هرمون

 Oxytocin Hormone  1051 291 3.02هرمون االوكسیتوسین

لكــــل مــــادة مقابــــل  (Elution volume)وعنـــد رســــم حجــــم الروغــــان 
الوزن الجزیئي تم الحصول على المنحنى القیاسـي لتقـدیر الـوزن  لوغارتم

) والــذي مــن خاللــه یمكــن تحدیــد 1الجزیئــي كمــا هــو مبــین فــي الشــكل (
  الوزن الجزیئي التقریبي للمركب المفصول .

  
لتقدیر الوزن الجزیئي التقریبي للبروتین: المنحني القیاسي  )1الشكل (

  الجرعة الفعالة
غم قسمت إلى )33-27استخدمت فئران سلیمة تراوحت اوزانـها من (

المجموعة  ) فئران، وعوملت كما یاتي:4مجامیع ضمت كل مجموعة (
من المحلول  3) سم0,1األولى حقنت في التجویف البریتوني بـ (

) وعدت مجموعة سیطرة Saline) Normalالملحي الفسلجي 
(Control) .  

،  100) حقنت في التجویف البریتوني بالجرع (6-2المجامیع من (
ملغم/كغم ) من وزن الجسم على التوالي  500،  400،  300، 200

بعد عملیة الحقن في التجویف  من حلیب الجمل الخام منزوع الدهن.

y = -0.0107x + 6.1894
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الجرعة األكثر في الدم ، ثم اختیرت  الجلوكوزالبریتوني قیس مستوى 
  الدم وعدت جرعة مؤثرة. جلوكوزتأثیرا في خفض مستوى 
  أستحداث داء السكر

التي  (Male Albino Mice)أستخدمت ذكور الفئران البیض 
) مجامیع 6وقسمت عشوائیا الى ( م) غ33- 27تراوحت أوزانها بین (

) فئران ، فضال عن مجموعة سیطرة 4تضم كل مجموعة (
(Control)  حقنت المجامیع الستة بماده األلوكسان في التجویف ،

ساعة قبل احداث داء السكر  )24(بعد تجویعها مدة  )29(البریتوني 
 180. كانت الجرعة المعطاة من االلوكسان بمقدار ( )30(فیها 

  ملغم/كغم).
  حقن الحیوانات المصابة بداء السكر التجریبي

وذلك عن طریق فحص  یواناتبعد التأكد من حدوث داء السكر في الح
وزعت الفئران المصابة بداء السكر عشوائیا  اإلدرار بالشریط الخاص،

مجموعة مصابة  ) فئران وكما یاتي :4) مجامیع كل مجموعة (6إلى (
  بداء السكر المستحدث بااللوكسانمتروكة من غیر معاملة.

ین مجموعة مصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان حقنت باألنسول
  ) وحدة/كغم ولمدة أسبوع.10تحت الجلد بجرعة (

) مصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان حقنت 6-3المجامیع من (
لمدة اسبوع بالتجویف البریتوني بالحلیب الخام والمستخلص غیر 

المفصول بتقنیة الترشیح  ألبروتینيوالبروتین الخام والمركب  لبروتینيا
غم/كغم من وزن الجسم )مل18,5، 22,9، 377، 400بجرع مقدارها (

على التوالي ، فضال عن وجود مجموعة سیطرة عامة سلیمة ومعاملة 
  فقط بالمحلول الملحي الفسلجي .

  الحصول على العینات الدمویة والنسیجیة
ان ثم سحب عند نهایة كل تجربة خدرت الحیوانات باالیثر لبضع ثو 

وذلك  (Orbital sinus puncture)الدم من جیب محجر العین 
جمع  إذ) 31( (Capillary tubes)باستخدام انابیب شعریة خاصة 

خالیة من مانع  (Center fuge tubes)الدم في انابیب جافة ونظیفة 

بوساطة جهاز (Serum)التخثر ثم سمح للدم بالتجلط، وفصل المصل 
  ).1008xgعة (الطرد المركزي بسر 

  التحالیل الكیمیائیة الحیاتیة
) والكلیسریدات (T.Cوالكولیسترول الكلي  الجلوكوزتم تقدیر مستوى 

) (HDL) وكولیسترول البروتین الدهني عالي الكثافة(T.Gالثالثیة 
وهي طرق أنزیمیة . كما Kitعدة التحلیل  باستخدامفي مصل الدم ، 

في أنسجة الكبد والكلیة والقلب (GSH)قدر مستوى الكلوتاثایون 
) (MDA. في حین قدر مستوى المالوندایالدهاید ) 32(بطریقة المان 

  . )33(الطریقة المتبعة من قبل الباحثین  باستخدام
  التحلیل األحصائي

والكولیستیرول الكلي و الكلیسیریدات  الجلوكوزحللت نتائج مستویات 
الي الكثافة والمالوندایالدیهاید الثالثیة وكولیستیرواللبروتین الدهني ع

 Oneوالكلوتاثایون احصائیا وذلك باستخدام تحلیل التباین االحادي 

way analysis of variance  كما تم تحدید االختالفات الخاصة
 باستخدام )Duncan)34بین المجامیع باستخدام اختبار دنكن 

% 5وكان مستوى التمیز االحصائي المقبول SPSSبرنامج
(P<0.05).  

  النتائج والمناقشة
  كروماتوغرافیا الترشیح الهالمي

من الطرائق المتبعة عالمیا لفصل المركبات اعتمادًا على االختالف 
في حجم جزیئاتها هي طریقة الترشیح الهالمي إذ إن الجزیئات الكبیرة 
تمر أوًال من خالل عمود الفصل أما الجزیئات الصغیرة فسوف تتمكن 

ات الهالم لذلك فإنها تستغرق مدة زمنیةأطول فتظهر من اختراق حبیب
  . )35(أخیرًا 

وأعطى روغان مادة الراسب البروتینیة المعزولة من حلیب الجمل الخام 
  ) .2مرار في عمود الفصل والمبینة بالشكل (قمة واضحة عند اإل

  
المعزول من حلیب الجمل الخام منزوع الدهن بتقنیة الترشیح الهالمي باستخدام عمود  ألبروتیني): المظهر الجانبي لروغان الراسب 2الشكل (

 3) سم168یمثل حجم الروغان للقمة ( Aالسهم  Sephadex G-50) سم والحاوي على الهالم من نوع 1.8×  120الفصل ذي األبعاد(
  /ساعة).3سم 36وبمعدل جریان ( 3) سم6ولة، حجم كل جزء (للمركبات البروتینیة المفص
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إیجاد كمیة البروتین الكلي في مادة الراسب البروتیني لحلیب الجمل 
الخام منزوع الدهن قبل التمریر في عمود الفصل والحزمة البروتینیة 

  الناتجة عن تقنیة الترشیح الهالمي

بات البروتینیة من المحلول المركز الفصل ، قدرت بعد فصل المرك
كمیة البروتین بطریقة العالم الوري المحورة، ومن ثم تم إیجاد كفاءة 

) 2الفصل في العمود المستخدم بتقنیة الترشیح الهالمي، والجدول (
  تائج التي تم الحصول علیها .یبین الن

  الناتج من الترشیح الهالمي في عمود  ألبروتینيكمیة البروتینات للمحلول المركز قبل تمریره في عمود الفصل والمركب  ):2( الجدول
-Sephadex Gسم الحاوي على الهالم من النوع  )120×  1.8الفصل ذي االبعاد(

  
  نوع البروتین

تركیز 
  البروتین

  )3سم/(ملغم

  الكليالحجم 
  )3(سم

كمیة البروتین 
  الكلي (ملغم)

  النسبة المئویة
(%)  

  كفاءة الفصل
(%)  

الراسب البروتیني الناتج من حلیب 
  100 14.8  4  3.7  الجمل قبل التمریر في عمود الفصل

81.08 
المركب البروتیني المفصول بتقنیة 

  81.08  12  96  0.125  الترشیح الهالمي من الراسب البروتیني

  المفصول ألبروتینيالوزن الجزیئي التقریبي للمركب 
المفصول  ألبروتینيتم الحصول على الوزن الجزیئي التقریبیللمركب 

بتقنیة الترشیح الهالمي من خالل اسقاط حجم الروغان الذي تم 
الحصول علیه للمركب على المنحني القیاسي حیث كان حجم الروغان 

 وندالت 26302,679وقدر الوزن الجزیئي الذي یساوي  3سم 168
  .  تقریبا

  في الدم الجلوكوزتحدید الجرعة المؤثرة في خفض مستوى 
) تحدید الجرعة األكثر تأثیرا في خفض مستى 3یوضح الجدول (

الكوكوز في ذكور الفئران السلیمة لحلیب الجمل الخام وقد تبین من 
  . ملغم/كغم من وزن الجسم 400الجدول ان قیمة الجرعة المؤثرة هي 

  المختبریة في دم ذكور الفئران الجلوكوزمنزوع الدهن في خفض مستوى ): تحدید الجرعة المؤثرة لحلیب الجمل العربي الخام 3الجدول (

 السیطرة 
 جرعة الحلیب الخامملغم/كغم من وزن الجسم

100 200  300  400 500 

 5.6  3.5  6.36 5.19  4.68  8.77 ملي مول/لتر الجلوكوزتركیز 
  

بروتیني التأثیر المعاملة بالحلیب الخام والمستخلص غیر 
المنقى للحلیب على  ألبروتینيوالمركب  ألبروتینيوالراسب 
والكولیسترول الكلي والكلسیریدات الثالثیة  الجلوكوزمستوى 

  وكولیسترول البروتین الدهني عالي الكثافة .
بریة السلیمة اظهرت النتائج ان أستحداث داء السكر في الفئران المخت

والكولیسترول  الجلوكوز) في مستوى P>0.05أدى الى أرتفاع معنوي (
یسیریدات الثالثیة بینما كان هناك أنخفاض معنوي في الكلي والكل

أدت المعاملة مستوى كولیسترول البروتین الدهني عالي الكثافة .
والمركب  ألبروتینيبروتیني والراسب البالحلیب الخام والمستخلص غیر 

 كغم/) ملغم18,5، 22,9، 377، 400المفصول وبجرع ( ألبروتیني
من وزن الجسم على التوالي في التجویف البریتوني للفئران على التوالي 

 الجلوكوزفي مستوى  )P>0.05( المصابة بالسكري انخفاضا معنویا
موازیا لتأثیر  ألبروتینيوكان تأثیر الراسب  والكولیسترول الكلي

وذلك بالمقارنة مع مجموعة  االنسولین بألنسبة للكولیسترول الكلي
 )37(ومع  )36(السیطرة المصابة بالسكري وتتفق هذة النتیجة مع 

بروتیني لم یؤدي أي فرق معنوي في العدا ان المستخلص غیر 

 جلوكوزمستوى الكولیسترول الكلي، إن التأثیر الخافض في مستوى 
یعزى إلى قدرة هذه المواد على تعزیز افراز كمیة اكبر من الدم قد 

إلى الكبد لتكوین  الجلوكوزاألنسولین، أو قد یعزى إلى زیادة دخول 
، اما ) 38() بتثبیط انزیم الفوسفوریلیز Glycogensisالكالیكوجین (

بالنسبة الى أنخفاص مستوى الكولیسترول الكلي فقد یعزى السبب الى 
بل على الكالسیوم الذي یساعد على التخلص من احتواء حلیب اال

امالح الصفراء إذ یعمل الكالسیوم على االرتباط بأمالح الصفراء في 
األمعاء ویساعد على إزالتها من الجسم، وبإزالة الكالسیوم ألمالح 
الصفراء فإن الجسم یقوم بتحویل الكولیستیرول لیصنع أمالح صفراء 

لى خفض المستویات العالیة جدیدة، وهذه العملیة تساعد ع
 ألبروتیني. كما أدى الحقن بالراسب  )39(للكولیستیرول في الدم 

كغم على /ملغم) 18,5، 22,9المنقى وبجرع ( ألبروتینيوالمركب 
في مستوى  )P>0.05( الى انخفاض معنويالتوالي من وزن الجسم 

أنخفاض  لبروتینياالكلیسیریدات الثالثیة بینما اظهر المستخلص غیر 
ولم )40(غیر معنوي في مستوى نفس المتغیر وتتفق هذه النتیجة مع 

یؤدیالحلیب الخام أي فرق معنوي في مستوى الكلیسیریدات 
الثالثیةوذلك عند المقارنة مع مجموعة السیطرة العائدة لها ، وبصورة 
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عامة قد یعزى هذا التأثیر الخافض لمستوى الكلیسیریدات الثالثیة إلى 
هذه المستخلصات على مواد ذات تأثیر مشابه لألنسولین إذ احتواء 

تعمل على زیادة نشاط فعالیة إنزیم الیبو بروتین الیبیز. أدت المعاملة 
المنقى وبجرع  ألبروتینيوالمركب  ألبروتینيبالحلیب الخام والراسب 

الى كغم على التوالي من وزن الجسم /ملغم )18,5، 22,9، 400(
في مستوى كولیسترول البروتین الدهني ) P>0.05(أرتفاع معنوي 

بینما أظهر المستخلص غیر  )37(عالي الكثافة وتتفق هذة النتیجة مع 

بروتیني أرتفاع غیر معنوي في مسنوى نفس المتغیر في الفئران ال
المصابة بالسكري المستحدث باأللوكسان وذلك نسبة الى مجموعة 

 HDLالمعنوي في مستوى  السیطرة ، بصورة عامة قد یعزى األرتفاع
إلى قدرة المركبات الموجودة في الحلیب الخامعلى تحفیز خالیا الكبد 

وكما  )41( واألمعاء على إنتاج جزیئات البروتین الدهني عالي الكثافة
  ) .5) و (4مالحظ بالجدولین (

  والكولیستیرول الكلي والكلیسیریدات الثالثیة الجلوكوزبروتیني في مستوى ال): تأثیر الحلیب الخام والمستخلص غیر 4الجدول (
  وكولیستیرول البروتین الدهني عالي الكثافة في مصل دم ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باأللوكسان

(ملي  الجلوكوز  المعامالت
  لتر)/مول

الكلي الكولیسترول 
 لتر)/(ملي مول

الكلیسیریدات الثالثیة 
 لتر)/(ملي مول

كولیسترول البروتین الدهني عالي 
 لتر)/الكثافة (ملي مول

 a (المحلول الملحي الفسلجي) السیطرة
7.02 ± 0.4 

b 
3.64 ± 0.54 

ab 
1.08 ± 0.13 

b 
1.04 ± 0.23 

 e فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
22.23 ± 2.48 

c 
5.14 ± 0.41 

d 
2.46 ± 0.18 

a 
0.59 ± 0.067 

وحدات  10انسولین ( فئران مصابة بداء السكر+
  كغم/دولیة 

a 
5.37 ± 0.82 

b 
3.49 ± 0.55 

a 
0.9 ± 0.086 

c 
1.42 ± 0.035 

فئران مصابة بداء السكر+ حلیب الجمل الخام 
 ملغم/كغم) 400(

b 
9.44 ± 0.6 

b 
4.09 ± 0.19 

d 
2.29 ± 0.12 

b 
1.05 ± 0.12 

فئران مصابة بداء السكر+ المستخلص غیر 
  ملغم/كغم)377( لحلیب الجمل ألبروتیني

d 
19.31 ± 1.28 

c 
4.82 ± 0.36 

d 
2.4 ± 0.18 

a 
0.73 ± 0.1 

والكولیستیرول  الجلوكوزالمفصول منه لحلیب الجمل الخام منزوع الدهن في مستوى  ألبروتینيوالمركب  ألبروتیني): تأثیر الراسب 5الجدول (
  وكسانالكلي والكلیسیریدات الثالثیة وكولیستیرول البروتین الدهني عالي الكثافةفي مصل دم ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باألل

الجلوكوز (ملي   المعامالت
  لتر)/مول

الكولیسترول الكلي 
 لتر)/(ملي مول

الكلیسیریدات الثالثیة 
 لتر)/(ملي مول

كولیسترول البروتین الدهني عالي 
 لتر)/الكثافة (ملي مول

 (المحلول الملحي الفسلجي) السیطرة
a 

7.02±0.4 
b 

3.64±0.54 
ab 

1.08±0.13 
b 

1.04±0.23 

 e فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
22.23±2.48 

c 
5.14±0.41 

d 
2.46±0.18 

a 
0.59±0.067 

وحدات  10األنسولین (فئران مصابة بداء السكر + 
 دولیة/كغم)

a 
5.37±0.82 

b 
3.49±0.55 

a 
0.9±0.086 

c 
1.42±0.035 

فئران مصابة بداء السكر + الراسب 
 ملغم/كغم)22,9ألبروتیني(

c 
14.25±1.11 

b 
3.84±0.35 

c 
1.86±0.076 

b 
1.1±0.11 

فئران مصابة بداء السكر + المركب ألبروتیني 
 ملغم/كغم) 18,5( المفصول من الراسب ألبروتیني

b  
10.05±0.47 

a  
2.53±0.32 

b  
1.16±0.12 

b  
0.99±0.057 

  االنحراف القیاسي. ±تشیر القیم أعاله إلى المعدل  ).0.05األحرف المختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى (
  

بروتیني والراسب التأثیر حلیب الجمل الخام والمستخلص غیر 
المفصول منه على مستوى  ألبروتینيوالمركب  ألبروتیني

  المالوندایالدیهاید.
) تبین أن أستحداث داء السكري للفئران 7و6( من الجدولین أدناه

) في P>0.05السلیمة بواسطة األلوكسان أدى الى أرتفاع معنوي (
ب، تتفق هذه مستوى المالوندایالدیهاید في أنسجة الكبد والكلیة والقل

في ذكور الجرذان  )43(في الفئران وكذلك مع نتائج ) 42(النتائج مع 
وذلك عند المقارنة مع مجامیع السیطرة السلیمة. وهذه الزیادة المعنویة 

في تلك األنسجة المدروسة عند مقارنتها  في مستوى المالوندایالدیهاید
مع مجموعة السیطرة السلیمة ربما یعود سببها إلى احتواء هذه األنسجة 

) 44(تراكیزًا عالیة نسبیًا من األحماض الدهنیة القابلة للتأكسد بسهولة 
یزید من تولید أصناف األوكسجین  الجلوكوز، كما أن ارتفاع مستوى 

سید الهیدروجین وجذر السوبر اوكساید منها بیروك (ROS)الفعالة
على االرتباط مع  الجلوكوزالسالب وجذر الهیدروكسیل من خالل قدرة 

وهذا یؤدي  الجلوكوزمجامیع األمین للبروتینات أو من خالل أكسدة 
بینما أدى حقن  .)(45إلى زیادة بیروكسدة الدهون وموت الخالیا
كسان بحلیب الجمل الخام الفئران المصابة بالسكري المسنتحدث بااللو 
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على  كغم/ملغم )377،  400بروتیني وبجرع (الوالمستخلص غیر 
) في P>0.05معنوي (في التجویف البریتوني الى أنخفاض  التوالي

وكان تأثیر  مستوى المالوندایالدیهاید في أنسجة الكبد والكلیة والقلب
الحلیب الخام مقاربا لتأثیر األنسولین في االنسجة الثالثة بینما تنافس 

بروتیني مع تأثیر االنسولین في نسیجي الكبد الالمستخلص غیر 
ورصد أیضا أنخفاضا  )36() وتتفق النتیجة مع 6جدول (والكلیة

عند الحقن بالراسب في مستوى المالوندایالدیهاید ) P>0.05(معنویا 
) 18,5،  22,9المفصول وبجرع ( ألبروتینيوالمركب  لبروتینيأ

، ان السبب في هذا )46() وتتفق هذه النتیجة مع 7جدول (كغم /ملغم

األنخفاض المعنوي قد یعزى إلى احتواء هذه المستخلصات على 
اللذان یمتلكان تأثیرًا مضادًا  )47(والسلینیوم Glucosiolateالمركب 

لألكسدة عن طریق إزالة الجذور الحرة، أو أنها تعمل على تنشیط 
مضادات األكسدة اإلنزیمیة الكاسحة للجذور الحرة ، أو قد یعزى 
السبب إلى أن هذه الرواسب والمركبات البروتینیة المفصولة منها تعمل 

ر اوكساید دسمیوتیز على تنشیط مضادات األكسدة اإلنزیمیة مثل سوب
SOD أو إنزیم الكاتالیز ،CAT  التي تسهم في إزالة أصناف

األوكسجین الفعالة مما یؤدي بالتالي خفض عملیة بیروكسیدة الدهن 
  .) 48(المتمثلة بالمالوندایالدیهاید 

  بروتیني في مستوى المالوندایالدیهاید في أنسجة الكبد والكلیة والقلب ال): تأثیر الحلیب الخام والمستخلص غیر 6الجدول (
  في ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باأللوكسان

  المعامالت
  غم)/المالوندایالدیهاید (نانومول

  القلب  الكلیة  الكبد
  السیطرة

  (المحلول الملحي الفسلجي)
b 

499.1 ± 33.8  
b 

357.5 ± 28  
a  

401.9 ± 30  

  d  فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
657.6 ± 23.2  

d  
538.6± 44  

d 
605.7 ± 29.9  

  فئران مصابة بداء السكر + األنسولین
  وحدات دولیة/كغم) 10(

ab  
469.5 ± 34  

ab  
309.7± 52.9  

a  
425.6 ± 25  

 400فئران مصابة بداء السكر+ حلیب الجمل الخام (
  ملغم/كغم)

b  
496.6± 30.8  

a  
284.6 ± 22.1  

a  
420.8±29.2  

لحلیب  ألبروتینيفئران مصابة بداء السكر+ المستخلص غیر 
  ملغم/كغم)377الجمل (

a  
439.5±33  

b  
339.9±10.1  

b 
475.6±30.3  

  المفصول منه لحلیب الجمل في مستوى المالوندایالدیهاید في أنسجة ألبروتینيوالمركب  ألبروتیني):تأثیر الراسب 7الجدول(
  الكبد والكلیة والقلبفي ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باأللوكسان

  المعامالت
  غم)/المالوندایالدیهاید (نانومول

  القلب  الكلیة  الكبد
 b  (المحلول الملحي الفسلجي) السیطرة

499.1 ± 33.8  
b 

357.5 ± 28  
a  

401.9 ± 30  

 d  فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
657.6 ± 23.2  

d 
538.6± 44  

d 
605.7 ± 29.9  

  فئران مصابة بداء السكر + األنسولین
  وحدات دولیة/كغم) 10(

ab 
469.5 ± 34  

ab  
309.7± 52.9  

a 
425.6 ± 25  

 فئران مصابة بداء السكر+ الراسب ألبروتیني
  ملغم/كغم)22,9(

b  
515.7± 24.1  

b  
339.9±26.7  

a  
408.6±30.3  

فئران مصابة بداء السكر+ المركب ألبروتیني المفصول من 
  ملغم/كغم) 18,5الراسب ألبروتیني (

c 
562.8±23.1  

c  
422.5±26  

c 
548.5±35.5 

  االنحراف القیاسي ±تشیر القیم أعاله المعدل  )0.05الحروف المختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى (

بروتیني والراسب التأثیر حلیب الجمل الخام والمستخلص غیر 
المفصول منه على مستوى  ألبروتینيوالمركب  ألبروتیني

  الكلوتاثایون .
السكري للفئران السلیمة  أن أستحداثین ادناه من المالحظ من الجدول

) في مستوى P>0.05بواسطة االلوكسان أدى الى أنخفاض معنوي (
الكلوتاثایون في أنسجة الكبد والكلیة والقلب ، تتفق هذه النتیجة مع 

في أنسجة الكبد والقلب والكلیة والبنكریاس ویعزى  )49( و) 42(

المصابة السبب في انخفاض مستوى الكلوتاثایون في أنسجة الفئران 
أو ) 50(بداء السكر إلى زیادة هدم الكلوتاثایون او انخفاض تصنیعه 

عدم توفر المواد الضروریة لبنائه، إذ أن إعادة اختزال الكلوتاثایون 
تتوقف في حالة داء  GSHإلى الشكل المختزل  GSSGالمؤكسد 

 Pentoseالسكر لهبوط نشاط مسار بنتوز احادي الفوسفات 

monophosphate shunt  الضروري في توفیر القوى المختزلة شكل
NADPH الذي یستخدم من قبل إنزیم كلوتاثایون ریدكتیز لتحویل ،
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. كما ) GSH )51إلى الشكل المختزل  GSSGالكلوتاثایون المؤكسد 
المنقى للحلیب وبجرع  ألبروتینيأدت المعاملة بالحلیب الخام والمركب 

بالنسبة  على التوالي في التجویف البریتوني كغم/ملغم )18,5، 400(
) في P>0.05للفئران المصابة بالسكري المستحدث الى أرتفاع معنوي (

مستوى الكلوتاثایون في أنسجة الكبد والكلیة والقلب وتتفق هذه النتیجة 
وذلك عند الحقن  متشابهة، وكانت النتیجة  )40( و )36(مع 

، 377للحلیب بجرع ( ألبروتیني بروتیني والراسبالبالمستخلص غیر 
بالنسبة لنسیجي الكبد والكلیة بینما لم  على التوالي كغم/ملغم )22,9

یالحظ أي فرق معنوي في مستوى نفس المتغیر بالنسبة لنسیج القلب 
وذلك عند حقن المستخلصیین األخیریین، وقد یعزى السبب في ارتفاع 

إلى قدرة هذه المستخلصات على تنشیط فعالیة  مستوى الكلوتاثایون
، أو زیادة إفراز األنسولین وبالتالي Glutathion Synthaseإنزیم 

فوسفیت دي هایدروجینیز وهذا یؤدي - 6-جلوكوززیادة فعالیة إنزیم 
التي تكون ضروریة في اختزال  NADPHإلى تكوین القوى المختزلة 

وكما )GSH)52المختزل إلى شكله  GSSGالكلوتاثایون المؤكسد 
  .) 9و  8مالحظ بالجدولین (

  بروتیني في مستوى الكلوتاثایون في أنسجة الكبد والكلیة والقلبال): تأثیر الحلیب الخام والمستخلص غیر 8الجدول (
  في ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باأللوكسان

  المعامالت
  غم)/الكلوتاثایون (نانومول

  القلب  الكلیة  الكبد
  السیطرة

  (المحلول الملحي الفسلجي)
e  

4584.4±196.5  
c 

4444.7±379.6  
b 

4262±314.6  

 a  فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
2607.1±290.2  

a 
2295.4±264.9  

a 
3047.7±193.8  

  فئران مصابة بداء السكر + األنسولین
  وحدات دولیة/كغم) 10(

cd  
3985.1±287.1  

d 
5186.2±223  

c 
4971.3±193.4  

 400فئران مصابة بداء السكر+ حلیب الجمل الخام (
  ملغم/كغم)

de  
4337.3±268.4  

e 
5659.1±205.7  

c 
4670.4±142  

لحلیب  ألبروتینيفئران مصابة بداء السكر+ المستخلص غیر 
  ملغم/كغم)377الجمل (

b 
2972.5±196.5  

b 
2746.8±150.9  

a 
3079.9±173.2 

  

  في مستوى الكلوتاثایون في أنسجة الكبد المفصول منه لحلیب الجمل  ألبروتینيوالمركب  ألبروتینيالراسب ): تأثیر 9الجدول (
  والكلیة والقلب في ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث باأللوكسان

  المعامالت
  غم)/الكلوتاثایون (نانومول

  القلب  الكلیة  الكبد
  السیطرة

  (المحلول الملحي الفسلجي)
e  

4584.4±196.5  
c 

4444.7±379.6  
b 

4262±314.6  

 a  فئران مصابة بداء السكر متروكة من دون معاملة
2607.1±290.2  

a 
2295.4±264.9  

a 
3047.7±193.8  

  فئران مصابة بداء السكر + األنسولین
  وحدات دولیة/كغم) 10(

cd  
3985.1±287.1  

d 
5186.2±223  

c 
4971.3±193.4  

 c  ملغم/كغم)22,9( ألبروتینيالراسب فئران مصابة بداء السكر+ 
3735.4±254.3  

b 
2660.8±166.4  

a 
3069.2±152.9  

المفصول من  ألبروتینيالمركب فئران مصابة بداء السكر+ 
  ملغم/كغم) 18,5( ألبروتینيالراسب 

cd 
4079.4±166.4  

e 
5766.6±196.5  

c 
4949.8±196.5  

  االنحراف القیاسي ±تشیر القیم أعاله المعدل  )0.05الحروف المختلفة عمودیا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى (
  رالمصاد
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Dromedary Camel Milk and its extracts effect on the some biochemical 
changes in induced-diabetic by Alloxan in mice 

Ashraf.R.AL-Safar, Firas .T. mahear, Nazar .A. Naji  
Chem.Dept; College of Science, Unicersity of Tikrit, Tikrit , Iraq  

Abstract 
This study was dealing with dromedary camel milk . The proteinous compounds were isolated using gel 
Filtration after their precipitatoin from raw milk using cold acetone where their fat were isolated using ref-
rigerated centirfuage. The molecular weight was estimated which was about (26302.679) daltons. 
The aim of this research was to study the effect of raw milk , Non-proteinous extract, proteinous precipitant and 
isolated preteinous compound on Glucose, totalChelesterol, triglyceride and high density lipoprotein serum 
levels, in normal mice males and those alloxan induced diabetes. And also study the levels of GSH and MAD in 
liver, kidney and hearttissues for normal and alloxan induced mice . 
After one week of treatment the result showed that the injections of raw milk, non-protenious extract, protenious 
precipitant and purified protenious compound at doses (400, 377, 22.9, 18.5 mg/kg) respectively leads to 
significant decrease in glucose, total cholesterol, triglyceride serum levels and malondaialdehyde level in liver, 
kidney and heart tissues. There was significant increase in HDL serum level and GSH level in liver, kidney and 
heart tissues for normal mice males and those alloxan induced diabetes, all mentioned results was in most cases . 
The study concludes that most of extracts isolated from the dromedary camel milk especially proteinous 
precipitant and purified proteinous compound are an antioxidants which decrease blood sugar level . 
 

 

 


