
Rosyidah ،I'anatur .2013 حأريش االيزبَىل نيف يمخطف .Soursop  اَُىَب يىسيكبحب(L انًسخىيبث ).

( انفئشاٌ انزذييت )انًصحف انعضهت( MDAنًكبفحت ديسًىحبص انفبئك )االحًك( وانًبنىَذيبنذهيذ )

)انًبدة انًسشطُت( بىاسطت في انضسى  Dimetilbenz 7.12 (α) Antrasenغ انًسخحزت بيخيُب يبَ

انعببذيٍ  Munirul، سي،. انًششف انزبَي: د. DRH ...Bayyinatul Mانحي. انًششف األول: د. 

M .AG. 

 

ئشاٌ ، انًبدة انًسشطُت، وانفMDA.(، انهيئت انعبيت نهسذود، L)اَُىَب يىسيكبحب  Soursopكهًبث انبحذ: 

 )انًصحف انعضهت( إَبد.

 

 

 soursopوكبٌ انغشض يٍ هزِ انذساست هى ححذيذ يب إرا كبَج إداسة اسخخشاس اإليزبَىل يٍ أوساق 

( انفئشاٌ انزذييت MDA.( يؤرش عهى يسخىيبث ديسًىحبص انفبئك )االحًك( وانًبنىَذيبنذهيذ )L)اَُىَب يىسيكبحب 

 ) انًبدة انًسشطُت( في انضسى انحي. Dimetilbenz (α) Antrasen-7.12)انًصحف انعضهت( إَبد يسببهب 

يكشساث. وكبَج  4انعالصبث و 6( يع CRDهزا انبحذ هى دساست حضشيبيت ببسخخذاو حصًيى كبيم انعشىائيت )

)انًشالبت انسهبيت( انفئشاٌ )انًصحف انعضهت( إَبد َظشا اسخخشاس انًزيببث يٍ أوساق -Kانًعبيهت في انذساست 

soursop  َب(CMC ،)( وانًزيببث انًبدة انًسشطُت )صيج انزسةK  يشالبت إيضببيت( انفئشاٌ )انًصحف( +

)انًبدة  Dimetilbenz (α) Antrasen-7،12( و CMCانعضهت( إَبد َظشا اسخخشاس انًزيببث )َب 

.( Lيىسيكبحب )اَُىَب  soursop( يضًىعت يٍ انفئشاٌ أعطيج اسخخشاس اإليزبَىل يٍ أوساق P1انًسشطُت(، )

أوساق اإليزبَىل انزبَي  soursop( يضًىعت يٍ انفئشاٌ َظشا السخخشاس P2يهغ / كهغ(، ) 100أَب صشعت )

يخشن انضشعت  soursop( يضًىعت يٍ انفئشاٌ أعطيج اسخخشاس اإليزبَىل يٍ P3يهغى / كغى(، ) 150صشعت )

أوساق انشابع  soursopاسخخشاس اإليزبَىل يٍ ( يضًىعت يٍ انفئشاٌ أعطيج P4يهغ / كهغ(، و ) 200انزبنزت )

يهغى / كغى(. انًعهًبث نىحظج في انعالس أعالِ هي يسخىيبث ديسًىحبص انفبئك )االحًك(  250صشعت )

( انفئشاٌ انزذييت )انًصحف انعضهت( إَبد. ولذ حى ححهيم انبيبَبث ببسخخذاو MDAويسخىيبث انًبنىَذيبنذهيذ )

 .٪1هش ححهيم حأريش كبيش، رى حهيهب دَكبٌ اخخببس انطشيك. إرا أظ ANOVAأحذ 

.( يؤرش عهى يسخىيبث L)اَُىَب يىسيكبحب  soursopأظهشث انُخبئش أٌ اسخخشاس االيزبَىل يٍ أوساق 

-7.12( انفئشاٌ انزذييت )انًصحف انعضهت( إَبد يسببهب MDAديسًىحبص انفبئك )االحًك( وانًبنىَذيبنذهيذ )

Dimetilbenz (α) Antrasen  انًبدة انًسشطُت( في في انضسى انحي. انضشعت األكزش فعبنيت وصذث في عالس(

 .يهغى / كغى 200يٍ  P3صشعت انزبنذ 
 


