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ABSTRACT: This study aimed to assess the effect of water and alcoholic extract of celery 

leaves and broccoli flowers (150-300 mg|kg of b.w) on diabetic rats after injected with alloxan 

(200 mg|kg). Celery leaves contain 88.72% moisture (in wet samples), 36.8% carbohydrates, 

19.47% total protein , 2.18% total lipid , crude fibers 19.85%, 20.98% total ash (in dry samples). 

While broccoli flowers contain 89.43% moisture (in wet samples), 44.8% carbohydrates, 24.79% 

total protein , 5.8% total lipid , crude fibers 15.29%, 7.67% total ash (in dry samples). The 

biological experiment showed that both the celery leaves and broccoli flowers cultivated in 

Egypt were very useful in improving the level of glucose in the plasma of diabetic rats. It has 

also improved kidney function and liver function. Also leads to an improvement in the level of 

lipid profile in. The biological experiments indicated that, the broccoli flowers extractions ( water 

and ethanolic ) represented the best results than celery leaves, and all the ethanolic extracts 

gave the best results compared with those water, whereas the broccoli ethanolic extracts were 

the best at all especially the concentration of 300 mglkg after 60 days. 
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 دراسات كيميائيو حيويو عمى بعض النباتات وتأثيرىا عمى بعض مكونات الدم عنوان الرسالة:
 محمد سالمو محمد سالمو اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية ماجستير  الدرجة العممية:
 الكيمياء الحيويو القسم العممى :

 22/2/2017 تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغأستاذ    يوسف أمين محمد عشوش. أ. د لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغ أستاذ   ىـــــــــــــــــــــــــأحمد محمد فريد عمأ. د.   
 المنوفية جامعة الزراعة، ، كمية الحيوية يمياءالك مساعد أستاذ   دـــــــــــــمدحت مصطفى ابوزي / دد.  

 

 خص العربىلالم
تأثير المستخمص المائى والمستخمص الكحولى ألوراق الكرفس وأزىار البروكمى بتركيزى ) إستيدفت ىذه الدراسة تقييم 

 200تركيز مجم |كجم من وزن الفئران ( عمى الفئران المصابو بمرض السكر بعد حقنيا باأللوكسان ب 300 – 150
% 88.72ووجد أن أوراق الكرفس تحتوى عمى ألوراق الكرفس وأزىار البروكمى  وقد تم دراسة التركيب الكيماوىمجم|كجم. 

% ألياف ، 19.85% دىون كميو ، 2.18% بروتين كمى ، 19.47% كربوىيدرات ، 36.8رطوبو )فى العينو الرطبو( ، 
% 44.8% رطوبو )فى العينو الرطبو( ، 89.43ا أزىار البروكمى تحتوى عمى % رماد كمى ) فى العينو الجافو( بينم20.98

% رماد كمى ) فى العينو الجافو(. 7.67% ألياف ، 15.29% دىون كميو ، 5.8% بروتين كمى ، 24.79كربوىيدرات ، 
حسين مستوى الجموكوز وأظيرت الدراسة أن كال من أوراق الكرفس وأزىارالبروكمي المزروعة في مصر كانت مفيدة جدا في ت

ولم تؤثر عمى الوظائف  كما انيا حسنت أيضا وظيفة الكمى ووظائف الكبد .في بالزما الجرذان المصابة بمرض السكري
الزالل(. وأدت إلى حدوث تحسن في مستوى الدىون في وأشارت التجربو البيولوجية أن  –التخميقيو لمكبد )البروتين الكمي 

تمثل أفضل النتائج مقارنة بمستخمصات أوراق الكرفس كما أعطى  حولى ( ألزىار البروكمىالمستخمص ) المائى والك
المستخمص الكحولى أفضل النتائج مقارنة بالمستخمص المائى في حين كان المستخمص الكحولى ألزىار البروكمى ىو 

 .يوما 60مجم|كجم بعد  300األفضل عمى اإلطالق خصوصا تركيز 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


