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ABSTRACT: Cichorium intybus and Portulaca oleracea plants native to the north 

Africa, especially in Egypt have been chosen for such study due to their importance both 

as food and as medical plants for treating several common diseases. 

The present study analyzes chemical and phytochemical constituentes of Portulaca 

oleracea and Cichorium intybus and evaluates their therapeutic roles on liver, kidney 

functions and complete blood count in H2O2 intoxicated rats. 

Six groups of experimental animals are fed on basal diet, five of them intoxicated with 

H2O2 in drinking water then treated with Portulaca oleracea and Cichorium intybus 

extracts. 

This study shows that the total phenolics and total flavonoids contents in Cichorium 

intybus extracts are higher than that in the Portulaca oleracea extracts. 

Cichorium intybus extract at orally dose of 75 mg/kg bw improve liver, kidney functions 

and normalize hematological parameters. It also decreases the MDA level, increases SOD 

and CAT activities. 

Cichorium intybus has hepatorenal protective effect as it can protect tissue from free 

radicals and may provide a cushion for a prolonged therapeutic option against liver and 

kidney diseases without harmful side effects. 
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 دراسات كيميائيو حيوية عمى بعض النباتات الطبية والعطرية عنوان الرسالة:
 شاىين رشوان أحمد موسى اسم الباحـث :
 الماجيستير فى كيمياء العموم الزراعية ية:الدرجة العمم

 الكيمياء الحيوية القسم العممى :
 11/3/2021تاريخ موافقة مجمس الكمية : 

اإلشراف:لجنة   المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ الكيمياء الحيوية   م درازــــــــــــــــــــــــــــــن نجشعباد/ .أ 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ الكيمياء الحيوية   لـــــــــــــــــــسامية محمود خمي/ .دأ  

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الكيمياء الحيوية ستاذأ   سمير عبد القادر القدوسى. دأ. 

 الممخص العربى
ىذه الدراسة نظًرا أليميتيا كغذاء ونباتات طبية لعالج العديد من األمراض  كوريا والرجمة ، لمثلتم اختيار نباتات الش

 الشائعة.
جية العال راتالشكوريا والرجمة و تقييم التاثيتقدير المكونات الكيميائية لمستخمصات نباتي ىدف الدراسة الحالية ىو 

 في الفئران المعالجة بفوق اكسيد الييدروجين .يم عمى وظائف الكبد والكمى وصورة الدم الكاممة ل
مياه الشرب ثم  ، تم اعطاء فوق اكسيد الييدروجين الي خمس مجموعات تسممتم تقسيم الفئران الي ستة مجموعات 

 ت الشكوريا والرجمة .عولجت بمستخمصات نباتا
جمالي مركبات الفالفونو إجمالي محتوى الفينو  لدراسة أنأظيرت ىذه ا يد في مستخمصات الشكوريا أعمى من تمك الت وا 

 الموجودة في مستخمصات الرجمة.
كجم من وزن الجسم ادى الى تحسين وظائف الكبد والكمى  /مجم  57تبين ان المعاممة بمستخمص الشكوريا بجرعة 

 CATانزيم الكتاليزوذاد من نشاطة  MDA و الميبيدات ممثمو فىالفوقي االكسدهى معامالت الدم ، كما انو قمل من مستو و 
 . االنزيميو وىو احد مضادات االكسده SODوالسوبر اكسيد ديس ميوتاز

وقد يوفر وسيمة عالجية طويمة األمد نبات الشكوريا لو تأثير وقائي لمكبد والكمى ألنو يحمي األنسجة من الشوارد الحرة 
 كمى دون آثار جانبية ضارة.الكبد والضد أمراض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


