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 الملخص
 المنشطاتويعد تعاطي  ويمكن أن يؤدي إلى موتها المبكر.    الحيوانات، يعتبر تعاطي المنشطات والستيرويد تهديًدا خطيًرا لصحة   

ما يتم تحديد . عادة ومشتقاتهالتستوستيرون  تعاطيوتحديدا   ،سباقات الهجنمثل  في عالم سباقات الحيوانات اليومسائدة مشكلة 
 دم.البول وال  اختبار باستخدامفي اإلبل  ومشتقاتهمستويات هرمون التستوستيرون 

ومشتقاته عن طريق تحليل شعر  هرمون التستوستيرون    الهدف من هذه الدراسة هو تطوير والتحقق من صحة طريقة قياسلكن  
واستخدام الطريقة المعتمدة لتحديد مستوى التستوستيرون و مشتاقاته في عينات شعر                   الجمل باستخدام جهاز   

 وهذه المرة األولى التي يتم فيها عمل هذا البحث. ا. الجمل التي تم جمعه
قبل استخالصها    في مدينة العين باإلمارات العربية المتحدة وتم تطهيرها وسحقهاشعر الجمل    ينه منع24تم جمع    -الطريقة:  

   .جهاز                  باستخدام   ، وتطوير هذه الطريقة والتحقق من صحتها التحليل
  باستخدام جهاز العشرة جنبًا إلى جنب  و مشتقاتهتم تحسين التستوستيرون   -: والمناقشةالنتائج 

مشتقات فقط من هرمون التستوستيرون   5      تحديدفي اإلبل شعر.يمكن     فقط  مشتقات  8التحقق من صحة    تمكنا من  ولكن    
  151.6-12.5جمال( ، و    3)في    Vularateبيكوغرام / ملغ لـ   14.9-10.5في عينات شعر اإلبل بتركيزات تتراوح بين  

لـ   ملغ   / ،    6)في    Hexahydrobenzoateبيكوغرام  )في    32.1  -  4.8جمال(  لوريت  ملغ   / ،    5بيكوغرام  جمال( 
بيكوغرام / ملغ لهرمون التستوستيرون تم العثور عليها   169.6-8.35بيكوغرام / ملغ )في جمل واحد( ، و  5.1ديكانوفيت 

ثير لالهتمام أن نالحظ أن اإلبل الثالثة أظهرت تركيزات عالية من هرمون التستوستيرون  . كان من الم24في جميع اإلبل  
(59.2-169.6  ( اللورات   ، الثالثة(  اإلبل  جميع   ، ملغم   / ،    14.5-4.8بيكوغرام  ملغ   / ،    2بيكوغرام  جمال( 

Hexahydrobenzoate (116.25  ، 1بيكوغرام / ملغ  ، ) )جملDecanovate (5.1  ، 1بيكوغرام / مجم    )جمل   
. النتائج الواردة في هذه الدراسة يمكن أن تكون ذات  فعاللخالصة: هذا االختبار الجديد لشعر اإلبل دقيق وحساس وسريع  ا

اك حاجة إلى مزيد من الدراسات الخاضعة للرقابة بشأن  . هناالبل قبل السباق لالطالع على المنشطات الموجودةأهمية عند تقييم  
. يمكن أن يساعد اختبار الشعر الجديد  أداء الجمل  تحسين مدى على صحة اإلبل و المشتقات مكمالت التستوستيرون لتقييم تأثير 

يقات السريرية األخرى  هذا في إجراء مزيد من الدراسات في مكافحة المنشطات ، ودراسات السموم ، والدراسات الدوائية والتطب
 ض.  في صحة اإلبل ، واإلصابة ، واألمرا

 
   ، شعر الجمل ، نواتج التستوستيرون ، المنشطات  : كلمات البحث الرئيسية
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