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ABSTRACT: The study aimed to study, the chemical composition of lupine (bitter and 

sweet) seeds and fenugreek seeds and their content of active chemicals that have a 

hypoglycemic effect and also the effect of lupine (bitter and sweet) seeds powdere and 

fenugreek seeds powder and the combination of bitter lupine (10%) and fenugreek (10%) 

on the increase of glucose level, enzymes, indications (liver, kidneys, lipid and 

antioxidants activity) and liver tissues in diabetic rats induced-alloxan. 

The addition of 20% of lupine (bitter and sweet) seeds powder, fenugreek seeds powder, 

and the combination of bitter lupine (10%) and fenugreek (10%) with a diet meal for 

diabetic rats led to decrease of glucose level, enzymes and indications of (liver, kidneys, 

total colesterole, triglyceride levels, LDL-c and antioxidants activity) also led to an 

increase in HDL-c, in diabetic rats compared with diabetic control. 

The addition of 20% lupine (bitter and sweet) seeds powder and fenugreek seeds powder 

and the combination of bitter lupine seeds (10%) and fenugreek seeds (10%) improved 

oxidative stress and kept liver cells from damage compared to diabetic control 

Key words: lupines (white and yellow) and fenugreek seeds-Alloxan-Diabetic rats-

Hypoglycemia - Antioxidant enzymes. 
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 في مصر المزروعو لخافض لسكر الدم لبعض النباتات الشائعوالتأثير ا عنوان الرسالة:
 محمد محمود محمود حنفي  اسم الباحػث :

 فى العموم الزراعية )كيمياء حيوية زراعية( الماجستير الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيوية الزراعية القسم العممى :

 11/11/1112: تاريخ موافقة مجمس الكمية 

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الكيمياء الحيوية متفرغ أستاذ  سمير عبد القادر القدوسيا.د.  :لجنة اإلشراؼ
 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ، الكيمياء الحيويةمتفرغ   أستاذ  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػساميو محمود خمي أ.د  

 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ، الكيمياء الحيوية أستاذ  دػػػػػػػػػػا.د. ىدى السيد أحمد فري 

 الممخص العربى  
ىدفت الدراسة إلى دراسة التركيب الكيميائي لكل من بذور الترمس المر والحمو والحمبة ومحتواىم من المواد الكيميائيو  

النشطو التي ليا تأثير خافض لسكر الدم وأيضا تأثير مطحون بذور الترمس )المر والحمو( والحمبو والجمع بين الترمس 
دم وعمي أرتفاع أنزيمات ودالالت )الكبد والكمي والدىون ومضادات األكسده ( المر والحمبو عمى زياده مستوي السكر بال

٪ من مطحون بذور الترمس  11وأنسجو الكبد في الفئران المصابو بالسكري المستحث بحقنيا باأللوكسان. أدت إضافة 
بة التغذية لمفئران السكري %( مع وج11%( والحمبو )11)المر والحمو( و مطحون بذور الحمبو والجمع بين الترمس المر )

 LDL-cإلى انخفاض مستوى السكر و أنزيمات و دالالت )الكبد والكمي والدىون الكمية ومستويات الدىون الثالثية وكذلك 
 مقارنة بالتحكم اإليجابي. ,HDL-c الي زيادهكما ادت  (مضادات األكسدة و

%( 11والحمبو والجمع بين مطحون بذور الترمس المر )% من مطحون بذور الترمس )المر والحمو( 11أدت إضافة 
%(  إلى تحسن األجياد التاكسدي والحفاظ عمي خاليا الكبد من التمؼ مقارنًة بالتحكم 11و مطحون بذور الحمبو )

 اإليجابي
 
 

 
 
 
 
 
 
 


