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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.                                                    
 
Keywords: cytogenetic effects Petroselium  crspum    
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  :المقدمة 
ومستخلص(اتھا  من(ذ  أستعملت النباتات الطبية

الق((دم وكان((ت أق((دم الش((عوب يس((تخدمونھا ف((ي 
الت(((داوي لمختل(((ف ا,م(((راض الت(((ي تل(((م بھ(((م 
تخلصا ،ومنذ ذلك الوقت ب(دأت تتجل(ى أھمي(ة 

وخصائص((ھا الع0جي((ة أض((افة ھ((ذه النبات((ات 
الى أھميتھا الغذائية ، ومن الجدير بال(ذكر أن 

لنباتات � تقتصر على ھذا فحس(ب فائدة ھذه ا
ب((ل تتع((داه ال((ى أھميتھ((ا ف((ي وقاي((ة الجس((م م((ن 
ا,م(((راض كونھ(((ا تمتل(((ك مركب(((ات كيميائي(((ة 
عدي((دة تختل((ف بأنواعھ((ا وتراكيزھ((ا وتأثيرھ((ا 
بأخت0ف النبات المس(تخدم ، ل(ذا تعتبرمص(در 
اساس((((ي ف((((ي الص((((ناعات الدوائي((((ة وأنت((((اج 

م((ن مختل((ف أن((واع العق((اقير لمعالج((ة العدي((د 
، أض((افة ال((ى ماتق((دم )1(ا,م((راض المختلف((ة 

ف((أن المي((زة ا,ساس((ية للنبات((ات الطبي((ة تتجل((ى 
بق((درتھا عل((ى ك((بح فعالي((ة العدي((د م((ن أن((واع 
البكتري((((ا والفيروس((((ات ومقاومتھ((((ا وتطھي((((ر 

العدي(((د م(((ن النبات(((ات  الجس(((م منھ(((ا ، وھن(((اك
الطبي(((ة المعروف(((ة والمس(((تخدمة عل(((ى نط(((اق 

مثل عرق السوس  واسع ول<مراض المختلفة
والك(((رفس والصفص(((اف والقيص(((وم والمدي(((د 

وأن نبات وغيرھا  البصلوالخردل والحلبه و
   .ابرز ھذه النباتاتمن المعدنوس 

برزت في ا�ونه ا,خي(رة دراس(ات 
متخصصة بالنباتات الطبية بعد كشف النق(اب 
عن مكانتھا في الطب الحديث فأول(ت منظم(ة 

ي((رة ف((ي أھمي((ة كب) WHO(الص((حة العالمي((ة 
توسيع أستخدام ا,دوية من المص(ادر النباتي(ة 

، ) 2(ب((((دJمن ا,دوي((((ة المص((((نعه كيمياوي((((آ 
فكان((ت الدراس((ات الت((ي ق((ام بھ((ا العدي((د م((ن 
الب((احثين ف((ي المراك((ز البحثي((ة كش((فت النق((اب 
ع(((ن ا,ھمي(((ة الكبي(((رة ل(((بعض المستخلص(((ات 
النباتي((((ة ،وت((((م التع((((رف عل((((ى الكثي((((ر م((((ن 

ات الفعالي(((ة الطبي(((ة ، التراكي(((ب الكيميائي(((ة ذ
فعل((ى س((بيل المث((ال � الحص((ر ل((وحظ للعدي((د 
من المستخلصات النباتية تأثير مضاد ل(بعض 
الس((رطانات �حتوائھ((ا عل((ى مركب((ات ت(((ؤثر 

تأثيرھا على آليات ا,نقسام الخلوي من خ0ل 
  DNA) (وويــ((ـعل((ى تض((اعف الح((امض الن

او أح(((د ا,نزيم(((ات المھم(((ه ف(((ي التض(((اعف 
تك((وين ا,نبيب((ات الدقيق((ة لخي((وط والت((ي تمن((ع 

مغ((((زل انقس((((ام الخلي((((ة كم((((ادة الكولجيس((((ين 

Colchicine   المستخلص((((((((ة م((((((((ن نب((((((((ات
Colchicum cwtumnale  أذ تمن(((ع بلم(((رة

مم(((ا ت(((ؤدي ال(((ى توق(((ف  Tubulinب(((روتين 
الكروموس(((((ومات ف(((((ي الط(((((ور ا,س(((((توائي 
وبالت((((((الي تمن((((((ع أتم((((((ام عملي((((((ة ا,نقس((((((ام 

،ك(((((((((((ذلك الح(((((((((((ال م(((((((((((ع ) 3(الخل(((((((((((وي
وھ((((((ي م((((((ن  Benzophenanthridinادةم((((((

القلوي((دات الت((ي تعم((ل عل((ى تب((يط ا,نقس((امات 
المتع((((ددة ل((((بعض أن(((((واع خ0ي((((ا الخط(((((وط 

والمقاومة للعقاقير الطبي(ة  السرطانية ل<نسان
) Apoptosis)4ودفعھا ال(ى الم(وت المب(رمج 

، ل(((ذا ع(((دت بع(((ض المستخلص(((ات النباتي((((ة 
كمض((((((((((((((((((((((((((((((ادات التس((((((((((((((((((((((((((((((رطن 

Anticarcinogensنوالس(((((((((((((رطا 
(5)Anticancer. تزاي(((((دت أھمي(((((ة النبات(((((ات

الطبية عندما أتضح دورھا ف(ي حماي(ة الم(ادة 
الوراثي((ة م((ن ت((أثير المطف((رات البيئي((ة وقابلي((ة 
مكوناتھا على تصحيح ا,خطاء الوراثية التي 

، ونظ((رآ ال(((ى ماتق(((دم ) 6(تح((دثھا الطف(((رات 
 Petroseliumأختي((((ر نب((((ات المع((((دنوس 

crispum 7(ائي الحول وھو نبات عشبي ثن (
لدراسة تأثير المستخلصات الكحولي(ة ,وراق 

 Boneھ((ذا النب((ات عل((ى خ0ي((ا نق((ي العظ((م
marrow   للفئ((((ران المختبري((((ة م((((ن خ((((0ل

  . بعض التحلي0ت الوراثية والخلوية 
  :المواد وطرائق العمل 

  فئ(ران مختبري(ة بيض(اء  ض(رب أس(تخدمت 
Balb /c   ت((م الحص((ول عليھ((ا م((ن البي((ت

المركز العراقي لبحوث السرطان / ي الحيوان
   الجامع(((ة المستنص(((رية ،/ والوراث(((ة الطبي(((ة 

غ(((م ،  25أس(((بوعآ وبمع(((دل وزن 8-12بعم(((ر
المجموع(((((ة : قس(((((مت ال(((((ى س(((((ت مج(((((اميع 

أعطي((((((((((ت الم((((((((((اء  )فئ((((((((((ران5(ا,ول((((((((((ى
المقطرواس(((((((((((تعملت كس(((((((((((يطرة س(((((((((((البة 

 1mlحقنت بـ  ) فئران5(،والمجموعة الثانية 
 مايكروغرام10 ركيزبت من سايكلوفوسفوامايد

واس((((تعملت كس((((يطرة موجب((((ة ، ف((((ي ح((((ين 
أعطي(((((ت المج(((((اميع ا,خ(((((رى المس(((((تخلص 
الكحولي ,وراق نبات المع(دنوس والمحض(ر 

م(((((ع أج(((((راء بع(((((ض ) 8(حس(((((ب طريق(((((ة 
التح((((ويرات البس((((يطة وت((((م تحض((((يرالجرع  

وزن  من كغم/ملغم )2000,1000,500,250(
  -:الجسم وكانت بالشكل التالي 
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 )فارآ20: (لثةالمجموعة الثا
  كغم/ملغم 250جرعت عن طريق الفم بـ 

: المجموعة الرابعة 
ملغم 500جرعت عن طريق الفم بـ )فارآ20(
  كغم/

 )فارآ20: ( المجموعة الخامسة 
  كغم/ملغم 1000جرعت بـ 

 )فارآ20: (المجموعة السادسة 
  كغم/ملغم 2000جرعت بـ

مليلت((ر  0.25حقن((ت جمي((ع الحيوان((ات ب((ـ      
ل الكولجيس((ين قب((ل ث((0ث س((اعات م((ن محل((و

م((ن التش((ريح للحص((ول عل((ى كروموس((ومات 
،  )9(خ0يا نق(ي العظ(م كم(ا ورد ف(ي طريق(ة 

حض((رت الش((رائح وترك((ت لتج((ف ف((ي مك((ان 
نظيف عند درج(ة ح(رارة الغرف(ة ، ولغ(رض 

 Mitotic index حساب مؤشر أنقسام الخ0يا
، وج((رى )San )10و  Stickأعتم(دت معادل(ة

ل الن((واة الص((غيرة حس((ب حس((اب مع((دل تش((كي
، ام((ا لحس((اب النس((بة )Schmid )11طريق((ة 

المئوية للتغيرات الكروموسومية فقد أعتمدت 
خلي(ة ف(ي  1000ف(ي ) Zhu )12و  Auطريقة

  .الطور ا,ستوائي وبصورة عشوائية 
أحص((ائيآ بأس((تخدام التص((ميم حلل((ت النت((ائج   

 CRD(Complete(العش(((((وائي الكام(((((ل 
Randomized Design  أذا لمعرف((ة فيم((او 

كانت الفروقات ب(ين المع(ام0ت معنوي(ة أم � 
أس((((((تخدم أختب((((((ار دنك((((((ن متع((((((دد الح((((((دود 

)Duncun Multiple Test (  0ل)))م(((ن خ
 SPSSأستخدام البرن(امج ا,حص(ائي الج(اھٍز 

 )13.(  
    :النتائج والمناقشة 

أظھرت نتائج الكشف عن أھم المركبات      
 ج(((((ودو  Active compounds  الفعال(((((ة

الص((((ابونيات والقلوي((((دات والك0يكوس((((يدات 
ف(((ي ح(((ين أظھ(((ر والتربين(((ات والس(((ترويدات 

التانين((((ات  الكش((((ف س((((البية ع((((ن المركب((((ات
ف((((ي المس(((تخلص الكح((((ولي  والف0فونوي(((دات

  . �وراق نبات المعدنوس 
تأثيرالمس((تخلص الكح((ولي الخ((ام �وراق  -1

نبات المعدنوس في معامل أنقس(ام خ0ي(ا نق(ي 
  فئران المختبرية العظم لل

المتوس((ط والخط((أ القياس((ي  ) 1(ج((دول يب((ين
لخ0ي(ا   Mitotic indexلخ0ي(ا لمؤشر أنقسام

ف((ي الفئ((ران   Bone marrowنق((ي العظ((م
حص((ول تثب((يط ف((ي  حي((ث ل((وحظ المختبري((ة 

معامل ا,نقسام لھذه الخ0يا للفئران الس(يطرة 
د يالموجب((ة المعامل((ة بالعق((ار سايكلوفوس((فواما

الفئ((((ران غي((((ر (الس((((يطرة الس((((البةمقارن((((ة ب
، وقد أكد التحليل ا,حصائي وجود ) المعاملة

، )p<0.05(فرق معنوي بينھما عند مستوى  
ان أنخف((اض ھ((ذا المعام((ل دلي((ل عل((ى الت((أثير 
السمي والتطفيري للعقار الذي يستخدم بش(كل 
واس((ع كمض((اد للس((رطان وال((ذي يحص((ل ل((ه 

-OH.CP (4-4(تنش((يط تأيض((ي ب((دائي ال((ى 
hydroxycyclophosphoamid  لتظھ(((((((((((((ر

فعاليته وھو يمتلك عده اشكال تأيضية آخ(رى 
و  PAM (Phosphoamidmustard(مث(((((((ل 

)ALP  (Aldophosphoamid )14 ( ان ،
العق(((ار ل(((ه قابلي(((ة عل(((ى ا�رتب(((اط التس(((اھمي 

بقاع((((دة الك((((وانين وبالت((((الي أيق((((اف  N7م((((ع
ا,ستنس((اخ ف(((ي ھ(((ذا الموق((ع بت(((أثير القن(((وات 

 (ين العق((((((ار وش(((((((ريط ال(((((((ـ المتكون((((((ة ب(((((((
(DNA)15 ()))عل(((ى  ة، كم(((ا ان للعق(((ار قابلي

أس(((((تحثاث التب(((((ادل الكروماتي(((((دي الش(((((قيق 
)SCE (Sister chromatid exchang 

لفئ(((ران ف(((ي دورت(((ين ل لخ0ي(((ا نق(((ي العظ(((م
خلويتين وان موق(ع التب(ادل م(رتبط م(ع وح(دة 

، وھ((ذه النت((ائج تتف((ق )16(النض((اعف الفعال((ة 
التي تش(ير ) 17(اعته وجم  Atayaمع دراسة
عق(((ار سايكلوفوس(((فوامايد أذ يعم(((ل ال(((ى تأثير

عل((ى تثب((يط معام((ل أنقس((ام خ0ي((ا نق((ي العظ((م 
حص((ول ) 1(كم(ا يتض(ح م(ن ج(دول . للج(رذ 

أنخفاض في معامل ا,نقسام الخل(وي للفئ(ران 
,وراق  المعاملة بالمستخلص الكح(ولي الخ(ام

 500,250 نبات المعدنوس واظھرت الجرعة
غ((م فرق((آ معنوي((آ مقارن((ة بالس((يطرة ك/ملغ((م  

الس((((البة وب((((ا�خص بع((((د ا,س((((بوع الثال((((ث 
) p<0.05(والرابع وك(ان مس(توى اJحتمالي(ة 

أن المس(((((تخلص الكح(((((ولي الخ(((((ام ,وراق  ،
نبات المعدنوس يمتل(ك فع(ل تثبيط(ي لPنقس(ام 
الخلوي فيمنع اويقلل من عدد الخ0يا الداخل(ة 

وھذا يتفق في ا,طوار المختلفة من ا,نقسام  
 George  و Ghareebم((ع دراس((ة ك((ل م((ن  

-Sيطي(((ل م((((ن فت(((رة الط((((ور  ، او ق(((د) 18(
phase  ويس((((بب ف((((ي تل((((ف اوض((((عف ف((((ي

ليقلل من دخ(ول الخ0ي(ا ف(ي الط(ور  G1طور
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S)19( ا))كم((ا ويمك((ن تفس((ير ذل((ك ال((ى ان م ،
يحتوي(ه المس(تخلص م(ن المركب(ات الفعال(ة او 
نواتجھ(((ا التأيض(((ية الت(((ي تعم(((ل عل(((ى تثب(((يط 
تص(((نيع الب(((روتين لمرحل(((ة ا,نقس(((ام الفعل(((ي 

Active division  او من((((ع ازال((((ه حلزن((((ة
 )(mRNA,ستنس(((اخ  ال0زم(((ة  )(DNAال(((ـ

 Tubulineالخاص ببناء اوتجميع  بروتين(ات 
، مم(ا يعن(ي ) 20(التي تشكل خي(وط المغ(زل 

ان المس((تخلص الكح((ولي بتراكي((زة المعتم((دة 
ت(((((ؤثر عل(((((ى ب((((((روتين ا,نبيب(((((ات الدقيق((((((ة 

Microtubuline  المكون(((((ة لخي(((((وط مغ(((((زل
 Colchicineا,نقس(((ام وم(((ن أمثلتھ(((ا الم(((واد 

بأنھ(((((((ا مض(((((((ادات  Uinblastinو  Taxolو
، ف(((ي ح(((ين تش(((ير ) 21(الخ0ي(((ا الس(((رطانية 

وجماعتة للمستخلص المائي   Marjoriدراسة
ل((((((((((بعض النبات((((((((((ات الطبي((((((((((ة الھندي((((((((((ة 

 Bauhinia و Maytenus ilicifoliaمث((ل
canolicans ى أنھا لم تؤدي ال(ى أنخف(اض ال

أذ ك((((ان  MI معن((((وي ف((((ي معام((((ل ا,نقس((((ام
ا,نخف((((اض طفيف((((آ ج((((دآ مقارن((((ة بالس((((يطرة 

 . )22(السالبة
�وراق  مقابلية المستخلص الكح(ولي الخ(ا -2

  على تشكيل النوى الصغيرة نبات المعدنوس
 معدل والخطأ القياس(يال)2(جدول اليبين      

الفئران غي(ر  لتشكيل النوى الصغيرة لكل من
والفئران المعاملة ) السيطرة السالبة(المعاملة 

) الس(يطرة الموجب(ة(بالعقار سايكلوفوسفوامايد
 والفئ((((ران المعامل((((ة بالمس((((تخلص الكح((((ولي 
Jوراق نبات المعدنوس لخ0يا نق(ي العظ(م أذ 
يتضح حصول زيادة في معدل تش(كيل الن(وى 
الض((((غيرة ف((((ي الفئ((((ران المعامل((((ة بالعق((((ار 

فوسفو امايد وأختلفت السيطرة الس(البة سايكلو
ف((آ معنوي((ا عالي((آ 0ع((ن الس((يطرة الموجب((ة أخت

)p<0.05  ( ذي)))ان السايكلوفوس((فوامايد وال ،
يستخدم لمعالجة بعض ح(ا�ت الس(رطان ھ(و 
عام((((((ل يتطل((((((ب تح((((((ول أيض((((((ي ليص((((((بح 
فعاJبايولوجي((آ ي((ؤثر ف((ي خ0ي((ا اللب((ائن عل((ى 

م(((((ن خ((((0ل تك(((((وين  DNA) (أش((((رطة ال((((ـ
ت مع ھذه ا,شرطة والت(ي تعم(ل عل(ى أتحادا

أثن((اء التض((اعف  )DNA(أعاق((ة اش((رطة ال((ـ 
ال(((ى ح(((دوث تغي(((رات كروموس(((ومية  ةمؤدي(((

وبمع((((د�ت عالي((((ة ، كم((((ا ي0ح((((ظ ح((((دوث 
أنخف((اض ف((ي مع((دل تش((كيل الن((وى الص((غيرة 

لجمي((((ع الج((((رع مقارن((((ة بالس((((يطرة الس((((البة 
ي(((وم م(((ن ) 28,21,14,7(وللفت(((رات المعامل(((ة

ھ((((ذه التغي((((رات طفيف((((ة ل((((م  المعامل((((ة ا� ان
 p(تظھرنتائج التحليل وجود اخت0ف معنوي 

>0.05 .(  
تشكيل الن(وى الص(غيرة ربم(ا ناتج(ة ع(ن      

ح((((ا�ت غي((((ر طبيعي((((ة ف((((ي أنقس((((ام القط((((ع 
للكروموس((((ومات   Centromeresالمركزي((((ة

 ) DNA(  ل((ـ اوناتج((ة بس((بب أض((رار ف((ي ا
تق((ود ال((ى ع((دم فعالي((ة القط((ع المركزي((ة وال((ى 

، والت(ي تفس(ر ) 24,23(تش(كيل المغ(زل عدم 
ال(((ى ظھ(((ور قط(((ع كروموس(((ومية خالي(((ة م(((ن 
القط(((ع المركزي(((ة ل(((ديھا الق(((درة عل(((ى التح(((ام 
نھاياتھا لتكوين تشكي0ت كروية تش(به  الن(واة 

تظھ(ر نتيج(ة الفعالي(ة  وھذهبحجم صغير جدآ،
العالي((((ة لمق((((درة السايكلوفوس((((فوامايد عل((((ى 

0ح(ظ ان أحداث مثل ھذه الحا�ت ف(ي ح(ين ي
المستخلص الكحولي �وراق نبات المعدنوس 

ه ل((يس لدي((ه الت((أثير الس((لبي �ح((داث مث((ل ھ((ذ
  .  التغيرات وتشكيل النوى الصغيرة

قابلية المستخلص الكح(ولي الخ(ام �وراق  -3
نب(((ات المع(((دنوس عل(((ى أس(((تحثاث التغي(((رات 

  الكروموسومية  
مع((((دل والخط((((أ ال   )3(ج((((دول   يوض((((ح   

ات الكروموس((((ومية ممثل((((ة القياس((((ي للتغي((((ر
، أذ ) الكروماتي((دي والكروموس((ومي(بالكس((ر
ان مع(((دل التغي(((رات الكروموس(((ومية  ي0ح(((ظ
) الس(((((يطرة الس(((((البة(القي(((((ا س(((((ية    للعين(((((ة
لك((((((((ل م((((((((ن الكس((((((((ر ) 1.40و1.60(ھ((((((((ي

الكروماتي((دي والكروموس((ومي عل((ى الت((والي 
يج((((((ة تمث((((((ل مع((((((دل التغي((((((رات توھ((((((ذه الن

د أس((((تخدام الكروموس((((ومية التلقائي((((ة ،وعن((((
المطفرسايكلوفوس(((((((فوامايد ف(((((((ي الس(((((((يطرة 

م(ل ارتفع(ت /مايكروغرام 10الموجبة بتركيز
كدليل عل(ى الت(أثير % 3.40ھذه التغيرات الى

الس((((مي التطفي((((ري لھ((((ذا العق((((ار وأختلف((((ت 
جوھريآ عن مع(دل التغي(رات الكروموس(ومية 

، ) P<0.05(ف((ي الس((يطرة الس((البة ا,حتمالي((ة
ف(((ي ح(((ين ي0ح(((ظ خف(((ض مع(((دل التغي(((رات 
الكروموس((((((ومية ف((((((ي الفئ((((((ران المعامل((((((ة 
بالمس(((تخلص الكح(((ولي الخ(((ام ,وراق نب(((ات 

الج((((((((((((((((رع  المع((((((((((((((((دنوس ولجمي((((((((((((((((ع
كغ((م ولجمي((ع /ملغ((م) 2000,1000,500,250(
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ا,ي((ام مقارن((ة بالس((يطرة الس((البة وك((ان أعل((ى 
معدل أنخف(اض بع(د ا,س(بوع الثال(ث والراب(ع 

جمي(((((ع الج(((((رع اذ ك(((((ان م(((((ن المعامل(((((ة ول
للج(((((((((((((((((((((((رع )% 0.90,1.00,1.10,1.40(

كغ((م وعل((ى /ملغ((م 2000و 1000و 500و250
الت((والي خ((0ل ا�س((بوع الثال((ث م((ن المعامل((ة 
للكسر الكروماتيدي وحصلت زيادة في معدل 
ا,نخف((اض ف((ي ا,س((بوع الراب((ع م((ن المعامل((ة 

للج(((((((((((((((((((رع )% 0.90,1.30(وك(((((((((((((((((((ان 
ن وب(((ي وعل((ى الت(((والي كغ(((م/ملغ((م)500,250(

ف(روق معنوي(ة  التحليل ا,حصائي عدم وجود
مقارن((ة بالس((يطرة الس((البة وك((ذلك الح((ال م((ع 

 ق(((درة ، كم(((ا ن0ح(((ظ الكس(((ر الكروموس(((ومي
كغ((م ف((ي خف((ض مع((دل /ملغ((م 2000التركي((ز 

التغي((((رات الكروموس((((ومية ممثل((((ة بالكس(((((ر 
الكروماتي((دي والكروموس((ومي مقارن((ة ببقي((ة 

ة مم((ا يعن((ي كف((اء. الج((رع ال((ث0ث اJخ((رى 
المس((تخلص الكح((ولي ف((ي الق((درةعلى تثب((يط 
ھذه التغيرات التي قد تؤدي زيادتھا أعلى من 

ف(ي  Repair systems كفاءة أنظمة ا,ص0ح
الخلية الى حصول تطفي(ر وق(د ت(ؤدي بالت(الي 

ان المستخلص الكح(ولي . الى نشؤ السرطان 
ينف(((رد بوج(((ود تراكي(((ز عالي(((ة م(((ن العناص(((ر 

رة آق(وى ف(ي والمركبات التي تستخلص بصو
المذيبات العضوية �سيما الصبغات والدھون 
ب((((((أخت0ف أنواعھ((((((ا والفيتامين((((((ات الذائب((((((ة 

الت(((ي تت(((وفر  Eو Aبال(((دھون وھ(((ي فيت(((امين 
بكميات كبيرة في اوراق نبات المعدنوس ،ان 
ھذه المركبات يكون أستخدامھا جزئ(ي بالم(اء 
فق((((((((ط بينم((((((((ا يك((((((((ون كل((((((((ي بالم((((((((ذيبات 

مستخلص الكحولي قد يعمل ال). 25(العضوية
المواق(ع الحساس(ة ف(ي  قعل(ى غل( لھذا النب(ات

ع((ن طري((ق ا,لتص((اق بھ((ا ومن((ع ) (DNAال((ـ
حص((ول تغي((رات كروموس((ومية اوم((ن خ((0ل 
ح(((ث أنظم(((ة ا,ص(((0ح ف(((ي الخلية,ص(((0ح 

 ةالتلف بعد حدوثه او ان التراكيز المستخلص(
ا,نزيم(ات ف(ي  داخل الخلي(ة تعم(ل عل(ى ح(ث
ت(ي تزي(ل الس(مية بعض العضيات الخلوي(ة وال

وتس((اعد الخلي((ة ف((ي أتم((ام عملي((ة التض((اعف 
وتقل(((ل م(((ن الخط(((أ ال(((وراثي والطف(((رة ولھ(((ذا 
يمك((ن تص((نيف المس((تخلص الكح((ولي �وراق 
نبات المعدنوس ض(من المثبط(ات الت(ي تعم(ل 

عل(((ى  ااو مش(((تقاتھا اوالمركب(((ات الفعال(((ة فيھ(((

قط((ع او من((ع حص((ول الطف((رة والوقاي((ة م((ن 
ھن(ا يمك(ن تص(نيف  ،ومن) 27,26(السرطان 

المعدنوس ضمن المثبطات الت(ي تعم(ل داخ(ل 
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  كحولي $وراق نبات المعدنوس فيالخطا القياسي لتأثيرالمستخلص ال ±المتوسطات ) 1(جدول

  مؤشر أنقسام الخ,يا الجسمية للفئران المختبرية
 
 للمقارن((ة ب((ين ا,س((طر) P<0.05(تعن((ي وج((ود ف((رق معن((وي ) C     A,B,(ا,ح((رف المختلف((ة   

المتوس(ط   =µب(ين ا�عم(دة للمقارن(ة ) P<0.05(تعني وجود فرق معن(وي )  a,b(ا�حرف المختلفة  
 ،SE=  الخطا القياسي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يوم     28  يوم   21  يوم     14  أيام     7  الفترة
  

  المجاميع
µ ±SE µ ±SE µ ±SE µ ± SE 

السيطرة 
  السالبة

A,a  
9.16 ± 0.33 

A,a 
9.16± 0.33 

A,a 
9.16± 0.33 

A,a 
9.16± 0.33 

السيطرة 
  الموجبة

B,a  
3.93±0.21  

B,a 
3.93± 0.21 

B,a 
3.93± 0.21 

B,a 
3.93± 0.21 

 A,a كغم/ملغم 250
8,54 ± 0.46 

A,a 
8.54± 0.46 

   ◌ِAC,ab  
7.09± 0.45  

BC,b 
4.96± 0.33 

 A,a كغم/ملغم 500
9.41 ± 0.42 

A,a 
9.41± 0.42 

C,b 
6.38± 0.52 

C,b 
5.28± 0.37 

 A,a كغم/ملغم1000
9.60 ± 0.36 

A,a 
9.60± 0.36 

A,a 
8.20± 0.51 

C,b 
5.52± 0.37 

 A,a كغم/ملغم 2000
9.75 ± 0.36 

A,a 
9.75± 0.36 

A,ab 
7.94± 0.52 

C,b 
6.14± 0.36 
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الخطأ القياسي لتأثير المستخلص الكحولي لنبات المعدنوس في تشكيل  ±المتوسط ) 2(جدول 
  .النواة الصغيرة للفئران المختبرية 

  
 يوم 28  يوم 21    يوم  14   أيام  7  الفترة      
 µ ± SE µ ± SE µ ± SE µ ± SE  الجالة      

    A,a   السيطرة السالبة  
1.50± 
0.31 

  A,a  
1.50± 0.31 

 A,a    
1.50±  
0.31 

 A,a    
1.50± 0.31 

     B,a  السيطرة الموجبة
 

5.70±0.34 
  

B,a      
5.70± 0.34 

B,a     
5.70± 0.34 

B,a     
5.70± 0.34 

     A,a كغم/ملغم250 
1.60± 

0.03    

A,a     
1.20± 0.05  

A,a     
1.20± 0.08  

A,a     
1.00± 0.08  

     A,a كغم/ملغم 500
1.40± 
0.27 

A,a     
1.30± 0.30 

A,a    
1.20±  
0.29 

A,a    
1.10±0. 23 

    A,a كغم/ملغم1000
1.60± 
0.30 

A,a    
1.30± 0.30 

A,a    
1.00± 0.30 

A,a    
1.00± 0.26 

    A,a كغم/ملغم 2000
1.40± 
0.27 

A,a    
1.20± 0.28 

A,a    
1.00± 0.28 

A,a    
0.90± 0.24  

  
للمقارنة بين ا,سطر الحرف ) P<0.05(تعني وجود فرق معنوي ) A,B(ا,حرف المختلفة 

 = SEالمتوسط ، =µللمقارنة بين ا,عمدة ) P<0.05(تعني وجود فرق معنوي )  a(المختلف  
  الخطا القياسي
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الخطا القياسي للتغيرات الكروموسومية في الخ,يا الجسمية للفئران  ±المتوسط ) 3(جدول 
  المعاملة بالمستخلص الكحولي #وراق نبات المعدنوس

  
    

  الكسر الكروماتيدي     
  

  الكسر الكروموسومي    

  يوم28  يوم21  يوم14  أيام7  يوم28  يوم21  يوم 14  أيام7   الفترة
  

  السيطرة السالبة
     µ± 
SE 

     µ 
±SE      

 µ ± 
SE 

µ ±SE µ  ± 
SE 

µ  ± 
SE 

µ ± SE  µ ±SE 

 A,a   
1.60±
0.34   

    A,a  
1.60 

0.34± 

A,a         
1.60±
0.34   

A,a         
1.60±
0.34   

A,a         
1.40±
0.30   

A,a        
1.40±
0.30   

A,a        
1.40±
0.30   

A,a        
1. 40± 

0.30   
  السيطرةالموجبة

  
B,a     

3.40± 
0.42 

B,a  
3.40± 
0.42 

 B,a  
3.40± 
0.42 

B,a  
3.40± 
0.42 

B,a  
3.20± 
0.43 

B,a   
3.20± 
0.43  

B,a  
 
0.43±3
.20  

B,a  
3.20± 
0.43 

   A,a  كغم/ملغم   250
1.70±
0.30  

 A,a 
1.50± 
0.37  

A,a  
1.40±
0.30  

A,a  
1.30±
0.30   

A,a  
1.60±
0.21  

A,a  
1.50±
0.22  

A,a  
1.40±

0.27   

A,a     
1,30±
030   

  A,a    كغم/ملغم500
1.40±
0.27  

A,a   
1.30± 
0.30   

 A,a  
1.20±
0.29  

A,a  
0.90± 
0.23     

     

A,a  
1.30± 
0.21 

A,a   
1.20±
0.29   

A,a  
1.10±
0.28   

A,a     
0.90±
o.23   

   A,a      كغم/ملغ1000
1.40±
0.26   

    A,a  
1.40±
0.26  

A,a      
1.10±
0.23  

A,a      
0.90±
0.18  

 A,a      
1.10±
0.18  

A,a       
1.10±
0.18   

A,a      
1.00±
0.15  

A,a     
0.80±
0.20  

       A,a  كغم/ملغم2000
1.00± 
0.26 

A,a       
1.00 ±   
0.21  

A,a     
  1.00 
± 0.21 

A,a      
 0.80± 
0.21 

A,a     
1.00± 
0.21  

A,a      
0.90± 
0.23 

A,a       
0.90±
0.18   

A,a      
0.80±
020  

  للمقارنة بين ا,سطر) P<0.05(تعني وجود فرق معنوي ) A,B(ا,حرف المختلفة 
  للمقارنة بين ا,عمدة) P<0.05(تعني وجود فرق معنوي )  a(الحرف  المختلف  

µ=  ، المتوسطSE  = الخطا القياسي 


