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ABSTRACT: The present study was designed to investigate the chemical composition 

of Swietenia mahagoni seeds , identification of phenolic compounds in acetone extract in  

mahagoni seeds, studying the fatty acids composition, and evaluation of mahagoni 

extracts and oil  on the glucose level of diabetes  rats. The chemical composition of 

seeds were moisture (3.6 %), crude fiber (14 %), ash (3%), crude protein (13 %), crude fat 

(7.4 %) and total carbohydrate (62.6 %). The fatty acids composition were lignoceric acid 

(C24) 38.23% followed by stearic acid (C18) 35.69%, meanwhile the unsaturated fatty acid 

was linoleic acid (C18:2), which accounted for ( 26.08 %). The phenolic compound in 

acetone extract showed that menthol and nerolidol are the major phenolic ( 12.32 and 

10.06 % respectively ). Ttreatment with Swietenia mahagoni seed extracts and oil 

decreased significantly glucose level , also decreased significantly GOT , GPT , ALP , 

urea , creatinine and malondialdehyde level   as compared with  hyperglycemic group . 
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 دراسات كيميائية حيوية عمى بذور الماهوجنى عنوان الرسالة:
 إبراهيم إبراهيم محمد الدمياطى اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية  الماجستير الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيوية القسم العممى :

 35/9/4242: تاريخ موافقة مجمس الكمية 

:لجنة اإلشراف  المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الكيمياء الحيويةأستاذ مصطفى عبداهلل همام ا.د.  
 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ،الكيمياء الحيويةأستاذ    جابر عبدالوهاب خميلأ.د.   

 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ،الكيمياء الحيوية أستاذ   عبدالجوادصالح منصور  .دأ. 

 الممخص العربى
تركيب األحماض الدهنية الداخمة فى تركيب  –تهدف هذة الدراسة إلى دراسة التركيب الكيميائى لبذور الماهوجنى 

الزيت، كذلك تم دراسة تأثير المعاممة بكال من زيت الماهوجنى والمستخمصات  عمى مستوى سكر الدم . وجد أن بذور 
% ألياف 14 –% ليبيدات 7.4 –% كربوهيدرات كمية 62.6 –% بروتين 13 –% رطوبة 65.الماهوجنى تحتوى عمى  

 lignoceric acid (C24)% رماد. وبتحميل االحماض الدهنية لبذور الماهوجنى سجل الحمض الدهنى المشبع 3 –
% بينما الحمض الدهنى الغير مشبع  35.69نسبة  stearic acid (C18)% فى حين سجل حمض  38.23نسبة 

linoleic acid (C18:2) أظهرتحميل المركبات الفينولية بالمستخمص األسيتونى أن كال من  26.08جل نسبة س .%
menthol   وnerolidol  12.32 )% عمى الترتيب   10.06و   12.32هى المركبات االساسية بالمستخمص بنسب 

and 10.06 % respectively ) لماهوحنى إلى ،وأدت معاممة الفئران المصابة بمرض السكرى بمستخمصات وبذور ا
 GOT , GPT , ALPخفض معنوى فى مستوى سكر الدم كذلك المعاممة أدت إلى خفض معنوى فى نشاط إنزيمات 

 وكذلك مستوى اليوريا والكرياتينين و المالونالدهيد وذلك بالمقارنة بمجموعة الفئران المصابة بمرض السكرى..
 

 


