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ABSTRACT: This study was carried out to investigate the following objectives, studying the 

heavy metals (Arsenic, Lead , Cadmium and Mercury) in fresh water which lived  it fishes under 

investigation such as River Nile, lakes and farmed fish at different areas in Egypt  and fillet 

fishes under investigation. Studying the chemical compositions of tilapia, catfish and common 

carp fishes. Determination of fat soluble vitamin in fishes. Determination of some 

physicochemical properties of oil fishes. Evaluation the some antioxidant, hypolipidemic, and 

liver function on rats fed on diet supported with oil of the fishes under investigation compared 

with standard diet. 
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 ى بعض األسماؾمدراسات كيميائية حيوية ع عنوان الرسالة:
 عامر عبد الحميـ أحمد الدبيس اسم الباحـث :

 فى العمـو الزراعية دكتور الفمسفة  الدرجة العممية:

 حيويةال الكيمياء القسم العممى :

 13/7/2017تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية. جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغ أستاذ    ـ درازػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشعباف نجا.د.  لجنة اإلشراف:
 المنوفية. جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغ أستاذ    سمير عبدالقادر القدوسيا.د.   

 المنوفية. جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغ أستاذ    ؿػػػػػػػػػػػػسامية محمود خمي / د..أ 

 المنوفية. جامعة الزراعة، كمية ، الحيوية الكيمياء متفرغ أستاذ    دػػػػػمدحت مصطفى ابوزي / د. 

 الممخص العربى
أو  تهدؼ هذه الدراسة أجراء  مقارنة بيف أسماؾ البمطى والقرموط و المبروؾ التى تعيش فى المياة العذبة سػواء كانػت حػرة

 –الرصػػاص  –مسػػتزرعة فػػى النيػػؿ والبحيػػرات أو مػػزارع مػػف حيػػث التركيػػي الكيميػػائى وتقػػدير  العناصػػر ال قيمػػة منهػػا  الػػزرني  
تقدير  الفيتامينات الذائبة فى  الزئبؽ( فى المياة التى عاشت فيها األسماؾ تحت الدراسة وأيضا  فى لحـ األسماؾ. –الكادميـو 

دراسة تأ ير  الزيت المستخمص مف أسػماؾ الدراسػة عمػى بعػض مضػادات األكسػدة فػى  الدراسة.الزيت المستخمص مف أسماؾ 
نػػزيـ المكتيػػت ديهيػػدروجينيز  وكػػذلؾ بالزمػػا فئػػراف التجربػػة. التػػأ ير الخػػافض لميبيػػدات فػػي البالزمػػا والتػػا ير عمػػى وظػػائؼ الكبػػد واد

ذه األسماؾ وذلؾ إللقاء الضوء عمي دورالغذاء في الحػد مػف وذلؾ فى فئراف التجاري التي تـ تغذيتها بغذاء يحتوي عمى زيت ه
تحديػد  مسػتوي اليوريػا والكريػاتنيف فػي البالزمػا إللقػاء الضػوء عمػي وظػائؼ الكمػى فػي فئػراف  أمراض القمي وتصػمي الشػراييف .

 التجاري التي تـ تغذيتها عمي غذاء مدعـ بزيت هذه األسماؾ .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


