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چکیده
مقدمه :مطابق با طب سنتی ایران شیر شتر به دلیل داشتن ویتامینها ،پروتئینها و آنزیمهای مختلف دارای فعالیت آنتی
اکسیدانی باالیی میباشد .عالوه بر این شیر شتر دارای اثرات مهاری قوی بر علیه باکتری هاست .در این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی
شیر شتر بر علیه استرس اکسیداتیو حاصل از عفونت سالمونال تیفی موریوم در شرایط  in vivoبررسی شد .به دنبال عفونت ،سلولهای
فاگوسیت التهابی فعال و با تولید سایتوکینهای پیش التهابی منجر به آزادسازی رادیکالهای آزاد اکسیژن میگردند که از طریق چندین
مکانسیم از جمله پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب اکسیداتیو پروتئینها و DNAباعث آسیبهای سلولی میگردند.
مواد و روش ها :رتهای نژاد ویستار ( )9۵0±90 gخریداری و به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند .گروه  :Aرتهای آلوده به سالمونال
تیفی موریوم با شناسه ( ,)ATCC 14028گروه  :Bآلوده به سالمونال تیفی موریوم (  )9/۵×908CFU/mlو تیمار با شیر شتر (،)33ml/Kg
گروه  :Cآلوده به سالمونالتیفی موریوم و تیمار با  ۵mgآنتی بیوتیک سفیکسیم ،گروه :Dتیمار با شیر شتر به تنهایی و گروه  :Eکنترل
تزریقی .پس از پایان دوره تیمار ,حیوانات را بیهوش و به منظور اندازهگیری سطح فعالیت آنزیمهای کاتاالز وسوپراکسیداز ,بافتهای روده,
کبد وکلیه حیوانات جدا شد.
يافته ها :نتایج حاصل از ارزیابی سطح فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی در بافتها نشان داد که سطح فعالیت این آنزیمها در گروههای
آلوده به سالمونال تیفی موریوم کاهش ,در حالیکه به دنبال تیمار با شیر شتر و همچنین شیر شتر و آنتی بیوتیک این کاهش تا سطح نرمال
تعدیل شد.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که شیر شتر نقش مفیدی به عنوان مکمل غذایی و آنتی اکسیدانی در بهبود و
رفع آسیبهای کبدی و کلیوی حاصل از باکتری سالمونالتیفی موریوم دارد .
واژههای کلیدی :آنتی اکسیدان ،سالمونلوزیس ،سالمونالتیقی موریوم ،شیر شتر
* نویسنده مسئول مکاتبات

email: Ghandehari@iaufala.ac.ir

97

علوم غذايي و تغذيه /پايیز  / 9311سال هفدهم  /شماره 4

c

 aاستادیار گروه بیولوژی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 bاستادیار گروه میکروبیولوژی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه میکروبیولوژی ،واحد فالورجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

Food Technology & Nutrition / Fall 2020 / Vol. 17 / No. 4

مهنوش فاطمی و همكاران

Food Technology & Nutrition / Fall 2020 / Vol. 17 / No. 4

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی شیر شتر در رت های آلوده به سالمونال تیفی موریوم

مقدمه

علوم غذايي و تغذيه  /پايیز  / 9311سال هفدهم  /شماره 4

امروزه برخی مکملهای غذایی به علت دارا بودن
خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی باال به جایگزین
مناسبی در برابر یکسری آنتیبیوتیکها و راه درمانی برای
کنترل بیماریها مبدل شده اند .شیر پستانداران دارای
مکانسیمهای محافظتی گسترده ایی در مقابل آلودگیهای
میکروبی میباشند .این مکانسیمها شامل سیستم
الکتوپراکسیداز ,تیوسیانات /پراکسید هیدروژن ،الکتوفرین
ها ،ایمونوگلوبولین ها ،لیزوزیم و اسیدهای چرب آزاد است
(.)El-Fakharany et al., 2012
در طب سنتی ایرانی واسالمی ومنابع منتشره مشخص
شده است که شیر شتر در مقایسه با شیر سایر پستانداران
سیستم مهار قوی تری را دارا میباشد ( El-Agamy et
. )al., 1992گزارشات حاکی از آن است که سطح لیزوزیم
و الکتوفرینها در شیر شتر نسبت به شیر گاو به ترتیب دو
و سه برابر بیشتر است ( ;De-Valdez et al., 1988
 .)Kappeler et al., 1999همچنین شیر شتر دارای
پپتیدها و پروتئینهایی مانند پروتئین وی میباشد که دارای
فعالیت بیولوژیکی بوده و بر روی بسیاری از پروسههای
 08سیستمی چون هضم و جذب ،رشد و ایمنی موثر است
(. )Yagil, 1987; Korhonen and Pihlanto, 2001
پروتئینهای آب پنیرگروهی از پروتئینهای هتروژن
میباشند که محتوی آلفاالکتالبومین ،الکتوفرین،
ایمونوگلوبولینها ،آلبومین ،الکتویراکسیداز و پروتئینهای
شناساگر پپتیدوگالیکان بوده همچنین غنی از اسیدهای
آمینه سولفوردار سیستین و میتونین میباشند .این اسیدهای
آمینهها میتوانند به گلوتاتیون که یک تری پپتید با عملکرد
آنتی اکسیدانی و ارتقاء دهنده عملکرد سیستم ایمنی است
تبدیل شوند (.)Huth, 2008
سالمونال تیفی موریوم یکی از شایعترین عوامل
بیماریزای موجود در مواد غذایی است .این باکتری عامل
طیف وسیعی از بیماریهای عفونی در انسان و حیوانات
است و از مهمترین عوامل بیماریهای قابل انتقال از غذا
به انسان میباشد .با ورود باکتری به داخل اپی تلیوم روده,
سلولهای فاگوسیت التهابی فعال و سایتوکینهای پیش
التهابی مانند تومرنکروزیس فاکتور آلفا ،اینترلوکین  9و
اینترلوکین  6ترشح و با انتشار این سایتوکین ها ,مقادیر
زیادی از واسطههای اکسیژن فعال تولید میگردد که این

امر منجر به آسیب سلولی از طریق پراکسیداسیون
لیپیدهای غشایی وآسیب اکسیداتیو پروتینها و DNA
میشود ( .)Yassin et al., 2015; Brown, 2005از آن
جاییکه القاء استرس اکسیداتیو پیامد عفونت سالمونلوزیس
میباشد به عبارتی مکانیسم دفاعی سیستم ایمنی در مقابله
با ورود باکتریها به بدن افزایش واسطههای فعال اکسیژن
میباشد که در راستای مقابله با عفونت سطح استرس
اکسیداتیو بدن را افزایش میدهد و تنها راه مبارزه با این
مشکل تقویت سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بدن میباشد
).(Grey and Adlercreutz, 2003

در این پژوهش تالش شد اثر آنتی اکسیدانی شیر شتر
بر علیه استرس اکسیداتیو القاء شده توسط سالمونالتیفی
موریوم بر روی اندامهای کلیه ،کبد و روده مورد ارزیابی
قرار گیرد .

مواد و روش ها

 -تشخیص سويه باکتريايي

سویه استفاده شده در این پژوهش سالمونالتیفی موریوم
( )ATTCC14028میباشد .این سویه از کلکسیون
میکروبشناسی به شکل لیوفیلیزه دانشگاه تهران خریداری
گردید و با استفاده از محیط MRSبراث فعال گردید .برای
اطمینان بیشتر از سویه باکتری ،ابتدا رنگآمیزی گرم بر
روی باکتری انجام شد و بعد از آن آزمایشات بیوشیمیایی
شامل کشت در محیطهای مکانیکی ،اوره TSI ،و
محیطهای قندی گلوکز ،گاالکتوز ،مالتوز ،الکتوز و ژالتین
انجام شد .نتایج بدست آمده با خواص سالمونال تیفی
موریوم همخوانی داشت.
جهت تهیه سوسپانسیون میکروبی ،باکتری در محیط
 Brain Heart Infusion Brothدر دمای  37درجه
سانتیگراد به مدت  88ساعت کشت وسپس کدورت
سوسپانسیون میکروبی به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر با 0/۵
استاندارد مک فارلند تنظیم گردید (.)9/۵×908CFU/ml
 -نگهداری و گروه بندی حیوانات

رتهای نر نژاد ویستار با وزن تقریبی ( )9۵0±90 gاز
مرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد فالورجان خریداری و در درجه حرارت بین 90-9۵
درجه سانتیگراد ،رطوبت نسبی  %۵0و دوره نور و

 اندازهگیری فعالیت ويژه آنزيمهای آنتي اکسیدانيدر بافتها

در پایان دوره آزمون ،رتها با رعایت کامل اصول
اخالقی رفتار با حیوانات (باکد اخالقی  )309/9898۵کشته
شده ,بافت کبد ،کلیه و روده آنها سریعا جداسازی و با سرم
فیزیولوژی شستشو شد 90.میلیگرم از هر بافت از هر
حیوان ,جداسازی و به آن ده میلی لیتر بافر فسفات نمکی با
 pHخنثی اضافه شد .قطعات بافتی هموژنیزه شدند و پس
از سانتریفیوژ در دور  ،90000 rpmسوپرناتانت جمعآوری و
به کمک کیتهای االیزای تهیه شده از شرکت Zell bio
میزان فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی سوپر اکسید
دیسموتاز وکاتاالز اندازهگیری گردید.
 -تجزيه و تحلیل آماری

دادههای حاصل از پژوهش به شکل میانگین ±
انحراف معیار محاسبه شد و توسط آزمون آماری آنالیز
واریانس یکطرفه ) (ANOVAو به کمک نرمافزار SPSS
) (version16آنالیز و نمودارها توسط نرمافزار Excel
ترسیم شد.

نتایج حاصل از مقایسه فعالیت آنزیم کاتاز و سوپر
اکسید دیسموتاز در کبد گروهای آزمایشی نشان داد که
سطح فعالیت این آنزیمها در گروههای آلوده نسبت به گروه
کنترل کاهش یافته و این کاهش در سطح P ≤ 0.001
معنادار است .در حالی که سطح فعالیت این آنزیمها در
گروههای تیمار با شیر شتر نسبت به گروه کنترل از لحاظ
آماری معنیدار نبود و در گروه دریافت کننده شیر شتر و
آنتی بیوتیک در سطح  P ≤ 0.001اختالف آماری با
اهمیتی را نسبت به گروه آلوده با باکتری نشان داد (نمودار
 A 9و  .)Bنتایج حاصل از مقایسه فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی در روده گروههای مورد آزمایش نشان داد که
سطح فعالیت این آنزیمها در گروههای آلوده با باکتری کاهش
معنادار و در گروههای دریافت کننده شیر شتر افزایش یافت و
این در حالی است که این افزایش در گروههای دریافت کننده
شیر شتر و آنتی بیوتیک در سطح  P ≤ 0.05معنادار است
(نمودار  A 9و  .)Bنتایج حاصل از مقایسه فعالیت آنزیم
کاتاالز در کلیه گروههای مورد آزمایش بیانگر آن است که
سطح فعالیت آنزیم کاتاالز در گروههای آلوده با باکتری
کاهش معنادار ) )P≤0.05نسبت به گروه کنترل و در
گروههای دریافت کننده شیر شتر افزایش و این افزایش در
گروه دریافت کننده شیر شتر در سطح  P ≤ 0.01و در
گروه دریافت کننده شیر شتر و آنتی بیوتیک در سطح ≤ P
 0.05نسبت به گروه آلوده معنادار است.
این درحالی است که سطح فعالیت آنزیم سوپر اکسید
دیسموتاز در گروههای آلوده نسبت به گروه شاهد کاهش
معنا داری را نشان نداد (نمودار  A 3و .)B

بحث
استفاده از آنتی بیوتیک ها,هسته اصلی درمان در
عفونتهای باکتریایی را تشکیل میدهند ولی به دلیل
افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیک در باکتری ها ،بروز
عوارض جانبی داروها ،کاربرد یک روش کمکی برای درمان
این بیماریها ،اهمیت ویژه ایی پیدا کرده است .امروزه
برخی از مکملهای غذایی به دلیل داشتن ماهیت طبیعی و
نداشتن عوارض جانبی به عنوان جایگزین مناسبی جهت
کنترل گروهی از بیماریها مورد توجه قرار گرفته است .با
توجه به اهمیت مکملهای غذایی در این پژوهش ،اثرات
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تاریکی 99/99ساعت نگهداری شدند و در کل دوره آزمون
به آب و غذای کافی دسترسی داشتند .رتها به پنج گروه 8
تایی  A, B, C, D, Eتقسیم شدند.
رتهای گروه  Eبه عنوان گروه کنترل تزریقی در طول
دوره آزمون مورد تزریق درون صفاقی و گاواژ سرم
فیزیولوژی مشابه سایر گروهها قرار گرفتند .گروههای D, C,
 B, Aبه عنوان گروههای آزمون در نظر گرفته شدند.
رتهای گروه  Aدر روز  90آزمون با یک دوز
) )9/۵×908CFU/mlاز باکتری سالمونالتیفی موریوم به
صورت درون صفاتی آلوده شدند .رتهای گروههای  BوC
از ابتدا آزمون تحت گاواژ با شیر شتر ) )33 ml/kgقرار
گرفته و در روز  90مانند گروه  Aبا یک دوز از باکتری
آلوده شدند با این تفاوت که گروه  Bاز روز 99تا 90تنها با
شیر شتر تیمار شدند ولی گروه  Cعالوه بر شیر شتر یک
دوز  ۵ mgاز آنتی بیوتیک سفیکسیم معادل با دوز 400
 mg/kgدر انسانهای آلوده با این باکتری را نیز دریافت
نمودند .رتهای گروه  Dدر کل دوره آزمون روزانه با شیر
شتر معادل  33 ml/kgبه روش درون گوارشی تیمار شدند
(.)Quita, 2010; Yassin et al., 2015

يافتهها
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نمودار  -9مقايسه میزان فعالیت آنزيم کاتاالز ( )Aوآنزيم سوپر اکسید ديسموتاز ( )Bدر کبد در گروههای آزمايشي.
نمودار بر اساس  Mean ±SDترسیم شده است و سطح معنی داری به شکل ( )***P≤0/009( ٬)**P≤0/09( ٬)*P≤ 0/0۵در نظر گرفته شده است.
ستارههای باالی  Error Barنشانگر مقایسه گروه کنترل با سایر گروههای آزمایشی و ستارههای پایین  Error Barنشانگر مقایسه گروه سالمونال با
سایر گروههای آزمایشی است.
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نمودار  -2مقايسه میزان فعالیت آنزيم کاتاالز ( )Aوآنزيم سوپر اکسید ديسموتاز ( )Bدر روده در گروههای آزمايشي.
نمودار بر اساس  Mean ±SDترسیم شده است و سطح معنی داری به شکل ( )***P≤0/009( ٬)**P≤0/09( ٬)*P≤ 0/0۵در نظر گرفته شده است.
ستارههای باالی  Error Barنشانگر مقایسه گروه کنترل با سایر گروههای آزمایشی و ستارههای پایین  Error Barنشانگر مقایسه گروه سالمونال با
سایر گروههای آزمایشی است.

نمودار  -3مقايسه میزان فعالیت آنزيم کاتاالز ( )Aوآنزيم سوپر اکسید ديسموتاز ( )Bدرکلیه در گروههای آزمايشي.
نمودار بر اساس  Mean ±SDترسیم شده است و سطح معنی داری به شکل ( )***P≤0/009( ٬)**P≤0/09( ٬)*P≤ 0/0۵در نظر گرفته شده است.
ستارههای باالی  Error Barنشانگر مقایسه گروه کنترل با سایر گروههای آزمایشی و ستارههای پایین  Error Barنشانگر مقایسه گروه سالمونال با
سایر گروههای آزمایشی است.
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حفاظتی شیر شتر بر علیه استرس اکسیداتیو ایجاد شده در
برابر عفونت سالمونالیی مورد بررسی قرار گرفت .استرس
اکسیداتیو در اثر عدم توازن میان تولید رادیکالهای آزاد در
داخل بدن و مکانیسمهای دفاعی آنتیاکسیدانی حاصل
میشود .آنتیاکسیدانها ترکیباتی هستند که باعث محافظت
در برابر آسیب سلولی ناشی از مولکولهایی به نام رادیکالهای
آزاد میشود .آنزیمهای کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز از آنتی
اکسیدانهایی محسوب میشوند که تقریبا در همه سلولها
وجود دارند (.)Jrad et al., 2014; Afifi, 2010
ارزیابی فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز در
بافت کبد گروههای آزمایشی ,بیانگر آن است که باکتری
سالمونالتیفی موریوم استرس اکسیداتیو را در کبد گروههای
آلوده القاء کرده است .اما پس از تیمار با شیر شتر سطح
استرس اکسیداتیو با افزایش فعالیت این آنزیمها کاهش
یافته که میتواند به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی شیر شتر
باشد .البته کاهش سطح این آنزیم در گروه هایی که عالوه
بر تیمار با شیر شتر ،با آنتی بیوتیک نیز تیمارشده اند بسیار
چشمگیرتر بود که میتوان پیشنهاد نمود که شیر شتر
میتواند اختالل عملکردی در کبد را به دنبال آلودگی با
سالمونال تیفی موریوم را کاهش دهد ولی به تنهایی قدرت
کافی ندارد و بهتر است به عنوان یک ادجووانت در کنار
آنتی بیوتیک مصرف شود.
نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت آنزیم کاتاالز و سوپر
اکسید دیسموتاز در بافت روده نیز نشان داد که سطح
فعالیت این آنزیمها در گروههای تیمار با شیر شتر افزایش
یافته و شیر شتر به تنهایی و همراه با آنتی بیوتیک به
نسبت تقریبا برابر بر روی بهبودی روده رتها اثر گذاشته
است.
ارزیابی این آنزیمها در بافت کلیه گروههای آزمایشی
نشان داد که باکتری با افزایش استرس اکسیداتیو در بافت
کلیه رتها سبب اختالل در عملکرد بافت کلیه شده است و
سطح فعالیت آنزیمها را کاهش داده است .این درحالی
است که کاهش سطح فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز
در گروههای آلوده با سالمونال نسبت به گروه کنترل در
سطح معنا دار نبود .به دنبال استفاده از شیر شتر به تنهایی
و همراه با آنتی بیوتیک سفیکسیم ،سطح فعالیت آنزیم
کاتاالز در کلیه رتها افزایش و این افزایش نسبت به گروه
کنترل در سطح معنا داربود.

این نتایج بیانگر آن است که احتماال آنزیم سوپر اکسید
دیسموتاز در بافت کلیه نسبت به آنزیم کاتاالز دارای نقش
کمتری است.
در پژوهش انجام شده توسط  Al Hashemو همکاران
در سال  9002بر روی اثر حفاظتی شیر شتر در برابر
مسمومیت ناشی از کلرید کادمیوم در موشهای سفید نشان
داده شد که در موشهای تیمار شده با شیر شتر ،افزایش
قابل توجهی در سطح فعالیت آنزیمهای کاتاالز و
سوپراکسید دیسموتاز مشاهده میگردد .در مطالعه انجام
شده توسط  Yasiniو همکاران در سال  909۵بر روی
فعالیت آنتی اکسیدانی شیر شتر بر علیه عفونت حاصل از
اشرشیا کلی واستافیلوکوکوس آرئوس ،نشان داده شد که
سطح فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کاتاالز و سوپر
اکسید دیسموتاز در گروههای آلوده به دنبال تیمار با شیر
شتر افزایش مییابند.
در مجموع نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشگران
مختلف در سالهای متفاوت در راستای نتایج حاصل از
نتیجه فعلی بوده است .زیرا که در همه این تحقیقات عامل
مشترک حفاظتی در برابر استرس اکسیداتیو وجود
فاکتورهای آنتیاکسیدانی بوده است .مصرف شیر شتر و
اجزاء استخراج شده از شیرشتر در کنترل بیماریهای
باکتریایی و کبدی در تحقیقات نوین با متون طب سنتی
تطابق وجود دارد زیرا ثابت شده است که شیر شتر با تقویت
سیستم ایمنی ،تحلیل ودفع مواد سمی تجمع یافته درکبد به
بازسازی و ترمیم بافت کبد وکلیه کمک کرده وعملکرداین
بافتها را اصالح میکند .سیستم ایمنی انواع گونههای شتر
قادربه تولید نوع آنتی بادی میشود که فاقد زنجیره سبک
میباشد .نانوبادی قسمتی از ناحیه متغیر اینگونه آنتی بادیها
میباشد که دارای زنجیره سنگین خاص بوده و کامالً قدرت
اتصال به آنتیژن را حفظ میکند .از خصوصیات مهم
نانوبادیها قدرت ایمنی زایی کم ،پایداری مناسب ،اندازه
کوچک و حاللیت باال است ()Abbaset et al., 2013
داشتن ویتامینهای زیاد با خواص آنتی اکسیدانی و عمل
کردن پروتئین های شیر به عنوان جاذب مواد سمی از کبد
و تثبیت دیواره سلولی هپاتوسیتها مانع نشت و آزادسازی
آنزیم های کبدی می شود (.)Ferrucci et al., 2010
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نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که سطح استرس
اکسیداتیو به دنبال تیمار با شیر شتر کاهش یافته که میتواند
 البته این کاهش.به دلیل خواص آنتی اکسیدانی شیر شتر باشد
در گروههای تیمار با شیر شتر و آنتی بیوتیک بسیار چشمگیرتر
 این امربیانگر آن است که شیر شتر میتواند اختالل.است
 کلیه و روده را به دنبال آلودگی با سالمونال،عملکردی در کبد
 ولی به تنهایی قدرت کافی ندارد و،تیفی موریوم کاهش دهد
بهتر است به عنوان یک ادجووانت درکنار آنتی بیوتیک مصرف
 همچنین میتوان پیشنهاد نمود اشخاصی که در معرض.شود
 شیر،آلودگی با این باکتری هستند جهت پیشگیری از بیماری
.شتر مصرف نمایند
مطالعات و پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگران در
راستای نتایج حاصل از پژوهش حاضر بوده و بیانگر فعالیت
 این فعالیت احتماال به واسطه.آنتی اکسیدانی شیر شتر است
 و همچنین وجودE, B2 ,C غلظت باالیی از ویتامینهای
پروتئینهای وی و کازئین میباشد که قادر است استرس
اکسیداتیو القاء شده توسط سالمونالتیفی موریوم را کاهش
 به دلیل خواص آنتی اکسیدانی باالی این مکمل پیشنهاد.دهد
 میگردد اثرات درمانی این مکمل غذایی در مورد عوامل08
.عفونی دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله مراتب قدردانی خود را از معاونت
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان ابراز میدارند
.که امکانات الزم جهت پیشبرد این تحقیق را فراهم نمودند
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Introduction: Camel milk has high antioxidant activity because of vitamins, protein and
10 different enzymes and it can play an important role in the reduction of oxidative stress.
Furthermore, camel’s milk has a stronger inhibitory effect against bacteria. In this research
survey the protective effect of camel milk against oxidative stress infection caused by
P
A
G
Salmonella typhimurium in vivo conditions has been investigated. Salmonella infection
E
1
activated phagocytic inflammatory cells by producing pro- inflammatory cytokines causes the
0
release of nitrogen and oxygen free radicals which it results in its cellular damage through
like membranes lipids peroxidation and DNA and protein oxidative.
Materials and Methods: Male Wistar rats (150±20g) divided into five groups (n=8). Group
A: contaminated with Salmonella typhimurium (ATCC14028). Group B: Contaminated with
Salmonella typhimurium and treated by camel milk (33ml/kg). Group C: contaminated with
Salmonella typhimurium (1.5×108) and treated by camel milk and antibiotic cefixime
(400mg/kg). Group D: treatment with camel milk. Group E: Injection control. After
completion of the course, animals became unconscious. The animals decreased and their
intestine, liver, and kidney were separated and the level of enzyme activity like SOD and
CAT were checked in the tissues.
Results: Statistical analysis showed that the level of activity of enzymes SOD and CAT
decreased in the tissues of the infected group to Salmonella typhimurium, and by following
treatment with camel milk and treatment with camel milk and antibiotics, this reduction
increased to a normal level.
Conclusion: Camel milk plays a useful role as antioxidant nutritional supplement against
Salmonella typhimurium in rats.
Keywords: Antioxidants, Camel Milk, Salmonellosis, Salmonella typhimurium.
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