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 الملخص

على مستوٌات األكسٍد  (.Morus alba L) صب تأثٍس أوزاق التوت .2014 .سُف انذٍَ، ػبسف

Dismutase (االحمق) الجسذ ) مه الدماغ والراكسة القدزة الجسذان األبٍض

لسى انشسبنخ يٍ انؼهىو انجُىنىجُخ  .وموذج مه مسض السكسي المزمه (الىسوٌجً

 DRH. د: انًششف .يبالَج (UIN)وانزكُىنىجُب انزبثؼخ نجبيؼخ انذونخ اإلساليُخ 

 Nashichuddin ،MA .، انذٍَ يُظًخ انؼًم ضذ انجىعBayyinatul M ،M.Si .األحُبء

 انهُئخ انؼبيخ نهسذود، انزاكشح، انذيبؽ ،L أنجب Morus :الكلمات السئٍسٍة

 ػبنُخ، يًب رسجت فٍ صَبدح انجزوس ِ oxidativاإلجهبد ِ  .انًفشطخ يٍ انجزوس انحشح رسجت االكسذح

َشبط انجزوس انحشح انزٍ ال ًَكٍ  . وانزاكشح انمذسادnzymaticانصحبئف فٍ انجسى واَخفبض انُشبط انجشَذ 

واحذح يٍ انُجبربد انزٍ ثجذ أَهب رؼًم كًضبداد نالكسذح هٍ  .إال أٌ رحىل دوٌ وجىد انًىاد انًضبدح نالكسذح

 أنجب Morus) رهذف هزِ انذساسخ إنً رحذَذ أثش أوساق انزىد انزسشَت .(.L أنجب Morus)أوساق انزىد 

L). ًَىرج  (انجشر انُشوَجٍ) يٍ انفئشاٌ انجُضبء نُبنٍ ػهً يسزىَبد األكسذح انًضبدح انذيبؽ ولذسح انزاكشح

 .يٍ يشض انسكشٌ انًضيٍ

حُىاَبد  .سزخ ػالجبد وأسثؼخ يكشساد يغ (CRD)رسزخذو هزِ انذساسخ رصًُى كبيم انؼشىائُخ 

رهذف هزِ انذساسخ إنً  .(انجشر انُشوَجٍ) انزجبسة انًسزخذيخ فٍ هزِ انذساسخ هٍ انفئشاٌ انجُضبء

ػهً يسزىَبد انهُئخ انؼبيخ نهسذود ولذسح انزاكشح يٍ  (.L  أنجبMorus)  َزشن انزسشَتulberryرأثُش و  رحذَذ

يجًىػبد  (6)ورُمسى هزِ انذساسخ إنً سزخ  .ًَىرج يٍ يشض انسكشٌ (انجشر انُشوَجٍ) انفئشاٌ انجُضبء

ويجًىػبد ( انجشراٌ انًصبثخ ثذاء انسكشٌ)انسُطشح االَجبثُخ  ( -K) يٍ انسُطشح انسهجُخ sistingَخذع 

كؾ /  يهؾ 800، (P2)كؾ /  يهؾ 600، (P1)كؾ /  يؾ 400انفئشاٌ انزٍ رغزَهب أوساق انزىد ضخ ثجشػخ 

(P3) كؾ /  يهؾ 1000، و(P4.)  يٍ انذيبؽ وانزاكشح يهبساد انفئشاٌ  (االحًك)ػهً يسزىَبد دَسًىربص انفبئك

 .(انجشر انُشوَجٍ)انجُضبء 

 أظهشد أٌ انزىد َزشن يسزىَبد انضَبداد ضخ انهُئخ انؼبيخ نهسذود فٍ alysisاسزُبدا إنً َزبئج و

لذسح أػهً انزاكشح ػهً انًذي انمصُش  .(كهؾ/  يهؾ 600) P2 َزجٍُ يٍ SODانذيبؽ انفئشاٌ، وهى أػهً 

(RT1)  ٍهى يجٍُ فP4 (1000 كهؾ/  يهؾ) ٌفٍ حٍُ أ ،(RT 2)  لذسح أػهً انزاكشح ػهً انًذي انطىَم هى

 .(كهؾ/  يهؾ 800) P3يجٍُ فٍ جشػخ 
 


