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  الخالصة
 لوي للمستخلص االثيلي الخام ألوراق نبات المعدنوس في تم التحري عن التأثير السمي الخ         

 125, 250, 500,، أذ تم أخذ تراكيز مختلفة من المستخلص  ) HeLa(خط خاليا سرطان الرحم 
,62.5 ,31.25 ,15.5 ,7.7 ,3.8 ,1.9 ,0.95)  ,8000 ,6000 ,4000 ,2000 ,1000  

ــم) 16000 ,14000 ,12000 ,10000 ــدم و /مكغ ــوحظ ع ــل ، فل ــد م ــيط عن ــود تثب  ج

ــز ــم) 125، 62.5,31.25,15.5,7.7,3.8,1.9,0.95(التراكيــ ــا /مكغــ ــل امــ مــ

وعنـد  %  50عندها اقل من  مل فكانت نسبة تثبيط نمو خاليا /مكغم ) 1000,500,250(التراكيز

على التوالي اما التراكيـز  %) 63%,66(مل فكانت نسب التثبيط /مكغم) 4000,2000(التركيزين 

مل فكانت نسبة تثبيط نمو الخاليا عندها /مكغم) 16000,14000,12000,10000,8000,6000(

لذلك تم اعتماد هذه التراكيز واألخذ بها واختبار فعاليتها فـي القتـل لفتـرات    % 70عالية تجاوزت 

توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سمي قاتل للمسـتخلص    .ساعة  72,48,24تعرض مختلفة هي  
كيز الست المعتمدة أذ تراوحت نسب التثبيط للخـط الخلـوي السـرطاني    الكحولي للنبات عند الترا

)HeLa  (16000عنـد التركيـز   %  79.238مل إلى /مكغم 6000عند التركيز % 73.840من 

مـل  /مكغـم  6000عند التركيـز  %  79.930ساعة وكانت النسب من 24مل لفترة تعرض/مكغم

سـاعة وكانـت    48التعـرض  مـل عنـد فتـرة    /مكغـم  16000عند التركيز %  86.505إلى

مـل عنـد   /مكغم16000عند التركيز% 88.581مل إلى /مكغم 6000عند التركيز %82.353من

من هذه النتائج  يمكن االستنتاج بان نبات المعدنوس يعد من أهم النباتات   .ساعة  72فترة التعرض 
بيطي والسمي القاتل فـي  الطبية الواعدة ذات الدور الفعال في معالجة السرطان من خالل تأثيره التث

  .الخاليا السرطانية 
The Cytotoxicity Effect of Ethanolic  Crude Extract of 

Petroselinum Crispum on Cancer Cell Line Hela  
 
Abstract 
     This study amid to investigate the effects of ethanolic crude extract  of 
Petroselium cripum   leaves   on the proliferation of the cancer cell line  HeLa  .  
    The cytotoxicity of cancer cell line of concentration of (0.95, 
1.9,3.8,7.7,15.5,31.25,62.5,125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000,8000, 10000, 
12000 and 16000)µg/ml showed there was no inhibition observed at concentration 
(o.95,1.9,3.8,7.7,15.5,31.25and 62.5)µg/ml. While at concentration of 250,500 and 
1000 mg/ml the inhibition percentage was less than 50%.But at concentration of 2000 
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and 4000µg/ml the inhibition percentage was(63%,66%) respectively at while after 
48hrs the concentration of (6000,8000,10000,12000,14000 and16000)µg/ml the 
inhibition percentage was more than70%   this study was found that the alcoholic 
extract hase toxic effect on cancer cell line ,on  the inhibition percentage of HeLa cell 
line was 73.840% and 79.238% at concentration of 6000µg/ml and 16000 µg/ml after 
24hrs the percentage79.930% at concentration 6000 µg/ml to 86.505% at 
concentration16000 µg/ml after 48hrs. exposure and the percentage was 82.353% at 
concentration 6000 µg/ml to 88.581% at concentration16000 µg/ml after 72hrs .From 
this result we can conclude  that this plant  have a promising medical  plant effect on 
cancer,through out the toxic effects on cancer cell line .  
 
Keywords: Effect extracted of Petroselium crispum on cancer cell line HeLa. 
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