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ABSTRACT: The present work aims to study the potential effect of Moringa Oleiferato (MO) seed oil 

and seed ethanol extract to give more protection against hyperlipidemia . Thirty male albino rats were used 
over 30 days period. The animals were divided into (5) groups, wherein groups number (1) represent 
control which were fed basal diet, while group number (2) was received high fat diet to serve as 
hyperlipidemic group. Other three groups allowed to feed high fat diet supplemented with seed oil , seed 
ethanol extract and atrovastatin, group number (3) treated simultaneously with moringa seed oil, fourth 
group treated with moringa seed ethanol extract while the last group treated with atrovastatin.  At the end 
of the experimental period, blood samples were collected to determine lipid profile and determine the 
kidney functions include urea nitrogen and creatinine. Also liver was removed surgically for 
histopathological observation. From the obtained results we concluded that group of rats fed on high fat 
diet were considered as a major risk factor for hyperlipidemia disease. Our results could be summarized 
that moringa seed oil and moringa seed ethanol extract were considered the best for causing a reduction 
of TC, TG and LDL . Also, kidney function has been improved and there were significant reduction urea 
and creatinine than that of positive control group. It could be concluded that moringa seed oil and moringa 
seed ethanol extract under study are useful for the treatment of hyperlipidemia. 
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 دراسات كيمائية حيوية عمى بذور المورينجا عنوان الرسالة:

 اهيم أحمد أحمد محمد عمىإبر  اسم الباحـث :

 فى العموم الزراعية  الماجستير  الدرجة العممية:

 الكيمياء الحيوية الزراعية القسم العممى :

 6152 يونيو 51تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 لمنوفيةجامعة ا –كمية الزراعة  -أستاذ متفرغ الكيمياء الحيوية   ام  ــــمصطفى عبد اهلل هما.د.  لجنة اإلشراف:

 جامعة المنوفية –كمية الزراعة  -أستاذ مساعد متفرغ الكيمياء الحيوية    لـــــــــــد. جابر عبد الوهاب خمي  

 جامعة المنوفية –كمية الزراعة  - أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية  د. صالح منصور عبد الجواد 
 

 الممخص العربى
المورينجــا وكــذلم المســتخما اليوــانولى لمبــذور لمحمايــة مــن أرتفــا  يهــدا البحــث إلــى دراســة تــذوير زيــت بــذور 

يـوم سسـمت الفئـران عمـى خمـس مجموعـات حيـث تـم  71فذر عمـى مـدار  71مستوى الميبيدات بالدم. استخدم لمبحث 
تغذيـة المجموعــة اىولـى عمــى وجبـة سياســية فـى حــين بـاسى المجموعــات تـم تغــذيتها عمـى وجبــة عاليـة الــدهون فكانــت 

لمجموعـة الوانيــة مجموعــة الفئــران المغـذاة عمــى الــدهون دون اى معاممــة والمجموعـة الوالوــة عوممــت بزيــت المورينجــا ا
والرابعة عوممت بالمستخما اىيوانولى لمبذور اما المجموعة الخامسة فعوممت بالمستحضـر الـدوائى اىتورفسـتاتين . 

ى الميبيــدات إلــى جانــب ت ــدير ولــائا الكمــى متضــمنا اليوريــا فــى نهايــة التجربــة تــم تجميــد عينــات الــدم لت ــدير مســتو 
والكيريــــاتنين ل كــــذلم الحــــال بالنســــبة لولــــائا الكبــــد الــــى جانــــب عمــــل سطاعــــات هســــتولوجية بالكبــــد . مــــن النتــــائ  
المتحصــل عميهــا يمكــن اىلــارة الــى الفئــران التــى تــم تغــذيتها عمــى وجبــة عاليــة الــدهن تكــون اكوــر عرضــة ىمــرا  

الدهون إى أن المعاممـة بزيـت المورينجـا وكـذلم المسـتخما اىيوـانولى لمبـذور ادى الـى انخفـا  الكولسـترول ارتفا  
الكمى والجمسريدات الوالوية والكولسترول منخف  الكوافة ل كذلم ادت المعاممة إلى تحسين ولائا الكمى فى صورة 

المغــــذاة عمـــى الــــدهون ف ـــط . وبهــــذا يمكـــن التوصــــية انخفـــا  معـــدىت اليوريــــا والكيريـــاتينين بالم ارنــــة بالمجموعـــة 
 بإستخدام زيت بذور المورينجا وكذلم المستخما اىيوانولى لمبذور فى تحسين مستوى الميبيدا بالدم.

 

 

 

 

 

 


