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وهىت  Caspase-3تأثُرات الجرعبت الوتدرجة هي كبرَتبت السًك علً هستىي إًسَن -1

 القلب للسوُة القلبُة للوُتىزاًتروى  فٍ الفئراىالخالَب الوبرهج فٍ عضلة 

وهحتىَبت  troponin I 3تأثُر جرعتُي هختلفتُي هي كبرَتبت السًك علً هستىي إًسَن -2

 القلب الوبلىًدَبلدَهبَد فٍ 

 الجرذاى فٍ هُتىزاًتروى عقبر بىاسطة الوستحثة القلب سوُة فٍ

فٍ الورضً   2علً هرضً السكرٌ هي الٌىع التأثُرات السرَرَة لوكوالت البروبُىتُك  -3

 العراقُُي الورتبطُي بخلل شحوُبت الدم
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Taif Mohammed Maryoosh Mohammed AL-Qarah ghouli  
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