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  الخ,صة 

تھدف ھذه الدراسة الى الكشف عن التأثير الوراثي الخلوي للمستخلص الكحولي �وراق نبات      
 Musف(((ي الخ0ي(((ا الجس(((مية للف(((آر ا,ب(((يض المختب(((ري   Petroselium crispumالمع(((دنوس 
musculus ت((م . كغ((م م((ن وزن الجس((م /ملغ((م) 2000,1000,500,250 (، أذ أخ((ذت ارب((ع ج((رع
خ0ل ث0ث أختبارات وھي معامل ا,نقسام وتشكيل النواة الصغيرة وأختب(ار التغي(رات  الفحص من

ف(ي تثب(يط معام(ل ) p<0.05(تب(ين م(ن النت(ائج أن لھ(ذه المستخلص(ات ت(أثيرمعنوي. الكروموس(ومية 
بع((د التجري((ع مقارن((ة  28و 21كغ((م ل<ي((ام / ملغ((م  500و 250أنقس((ام الخ0ي((ا الجس((مية للج((رعتين 

ف(ي ح(ين أظھ(ر المس(تخلص الكح(ولي �وراق النب(ات أنخفاض(آ طفيف(آ ف(ي . غيرالمعاملة   بالفئران 
  . أختبارى تشكيل النواة الصغيرة والتغيرات الكروموسومية 

يمكن ا,ستنتاج أن المستخلص الكحولي ا�ثيلي ,وراق نبات المعدنوس  يعد نباتآ واعدآ في      
كغم من خ0ل قابليته في تثبيط معدل أنقسام الخ0يا /ملغم 500و  250ع0ج السرطان بالجرعتين

  .الجسمية  
  

The Cytogenetic Effects of Crude Ethanol Extracts of 
Petroselium Crspum Leaves  on Bone Marrow  In Mice 

(Mus Musculus) 
   

Abstract                                                                                               
This study  aimed to investigate the cytogenetic effects of ethanol extract 

of Petroselium crispum leaves on somatic cells of albino mice Mus musculus.Four 
doses (250,500,1000,2000)mg\kg were used.Three tests,mitotic 
index,micronucleus formation and chromosomal aberration.    

Results indicated that the extracts have significant effects p<0.05 were 
used. which inhibit somatic division in 250 and 500mg\kg doses after 21 and 28 
days (P<0.05) of treatment by comparison with the control. Ethanolic leaves 
extract  showed  little effect on micronucleus  formation and chromosomal 
aberration.                                                    

It can be concluded that the crude extract of leaves for the above plant can 
be used in cancer treatment of cancer since it has the ability in inhibition of 
somatic division which has.                                                    
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