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ABSTRACT: This study aimed to assess the impact of moringa leaves extracts (water - 

acetone), the lipid components in rats proportion of fat in the blood resulting from rats fed a 
high-fat hyperlipidemic diet were studied. The chemical composition of the moringa leaves 
studied and found to contain anti-oxidant materials for phenols, (248.8 mg/kg dry matter (DM) 
as well as flavones (145.22 mg/kg DM). The study using HPLC alcoholic extract of these leaves 
showed the presence of 23 phenolic compound as well as 22 compound flavone, differ among 
themselves in terms of the type and content, which means that these securities considered a 
good source of phenolic compounds flavonoids (antioxidants). Also found that the moringa 
leaves extracts improve the medical state of the blood content of blood cells and hemoglobin 
content of the blood as well as total lipid, cholesterol and triglyceride as well as high-density 
lipoprotein (HDL-c), low-density lipoprotein (LDL-c)  and very low-density lipoprotein (VLDL-c) 
components. As well as, these extracts soften the value of the risk ratio in the infected rats 
increased lipids and blood cholesterol. Also noted that moringa leaves extracts improves the 
efficiency of the activity of the liver (transamination enzymes and contents of albumin and blood 
sugar) and activity of the kidneys (blood contents of urea and creatinine). Moreover, it noted 
that these extracts reduced the body weight as well as, the internal organs weight (liver - kidney 
- heart). It's observed all of these estimates under study values were close to those in healthy 
rats and thus closely did the water extract showed improved results and the most effective 
compared demodulator acetone. This was the convergent results when using these extracts for 
the prevention of high blood and. Also used as a treatment after rise of lipids. 
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 .تقييـ بعض مستخمصات شجرة المورينجا عمى الفئراف عنوان الرسالة:
 عبد المجيد حسف عبد المجيد إبراىيـ اسم الباحـث :

 فى العمـو الزراعية  الماجستير  الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيوية القسم العممى :

 23/4/3122الكمية : تاريخ موافقة مجمس 
 جامعة المنوفية –كمية الزراعة  - متفرغ الكيمياء الحيويةأستاذ   ـ درازػػػػػػػػػػػػػػػػػشعباف نجا.د.  لجنة اإلشراف:

 جامعة المنوفية –كمية الزراعة  - متفرغ الكيمياء الحيويةأستاذ    ساميو محمود خميؿا.د.   

 كمية الزراعة جامعة المنوفية  -مدرس الكيمياء الحيوية    فػػػػػػػػػػػػػػػػػػد. كماؿ إماـ حسي 
 

 الممخص العربى
األسيتوف( عمى مكونات الميبيدات فى الفئراف  –إستيدفت ىذه الدراسة تقييـ تأثير مستخمصات أوراؽ المورينجا )الماء 

الدـ الناتج عف تغذية الفئراف بعميقة عالية الدىوف. وقد تـ دراسة التركيب الكيماوى ألوراؽ  المصابو بإرتفاع نسبة الدىوف فى
مميجراـ/جراـ ماده جافو( و كذلؾ فالفونات  848¸8المورينجا ووجد أنيا تحتوى عمى مواد مضادة لألكسده فينوالت )

 82مستخمص الكحولى ليذه األوراؽ أظيرت وجود لم HPLCمميجراـ/جراـ ماده جافو(. كما أف الدراسة بإستخداـ  541¸88)
مركب فالفونى تختمؼ فيما بينيا مف ناحية النوع والمحتوى مما يعنى أف ىذه األوراؽ تعتبر مف  88مركب فينولى وكذلؾ 

 المصادر الجيدة لممركبات الفينوليو والفالفونيو )مضادات األكسده(.
الدـ الطبيو مف محتواه مف كرات الدـ والييموجموبيف كذلؾ محتوى  وكذلؾ وجد أف مستخمصات األوراؽ تحسف مف حالة

الدـ مف الميبيدات الكمية والكوليستروؿ والجمسريدات الثالثيو كذلؾ مكونات الميبوبروتينات العالية الكثافو والمنخفضة الكثافة 
فئراف المصابو بزيادة ليبيدات وشديدة إنخفاض الكثافة. كذلؾ ىذه المستخمصات تخفؼ مف قيمة معامؿ الخطورة فى ال

وكولستروؿ الدـ. كما لوحظ أف مستخمصات أوراؽ المورينجا يتحسف مف كفاءة نشاط الكبد )إنزيمات نقؿ األميف ومحتوى الدـ 
مف األلبيوميف والسكر( كذلؾ نشاط الكميتيف )محتوى الدـ مف اليوريا ومف الكرياتينيف( وكذلؾ لوحظ أف ىذه المستخمصات 

القمب( فى الفئراف المصابو بزيادة ليبيدات وكوليستروؿ  –الكمى  –ى تقميؿ وزف الجسـ ووزف األعضاء الداخمية )الكبد أدت إل
رتباطا بذلؾ فإف فعؿ  الدـ. وقد لوحظ أف قيـ جميع ىذه التقديرات تحت الدراسة كانت قريبو مف مثيالتيا فى الفئراف السميمة وا 

وأكثرىا فاعميو مقارنة بالمستخمص األسيتوف، وكانت ىذه النتائج متقاربو عند إستخداـ  مستخمص الماء أظير تحسف النتائج
 ىذه المستخمصات لموقاية مف إرتفاع ليبيدات الدـ وكذلؾ يمكف إستخداميا كعالج بعد حدوث إرتفاع الميبيدات. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


