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  الخالصة

ري عن التأثير السمي الخلوي للمستخلص االثيلي الخام ألوراق نبات المعدنوس في تم التح
 م أخذ تراكيز مختلفة من المستخلص، أذ ت)AMN-3(خط خاليا سرطان الغدة اللبنية الفأري 

)0.95 
،1.9،3.8،.

7،15.5،31.25،62.5،125،250،500،1000،2000،4000،6000،8000،10000،12000،
 0.95( ، فلوحظ عدم وجود تثبيط عند التراكيزمل/مكغم )14000،16000

مل /مكغم) 1000,500,250(مل اما التراكيز/مكغم) 125، ,62.5,31.25,15.5,7.7,3.8,1.9
وعند التركيزين %  50فكانت نسبة تثبيط نمو خاليا الخطوط الثالث عندها اقل من 

اما التراكيز على التوالي %) 63%,66(مل فكانت نسب التثبيط /مكغم) 4000,2000(
مل فكانت نسبة تثبيط نمو الخاليا عندها /مكغم) 16000,14000,12000,10000,8000,6000(

لذلك تم اعتماد هذه التراكيز واألخذ بها واختبار فعاليتها في القتل لفترات % 70عالية تجاوزت 
لص توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سمي قاتل للمستخ. ساعة  72,48,24تعرض مختلفة هي 

الكحولي للنبات عند التراكيز الست المعتمدة أذ تراوحت نسب التثبيط للخط الخلوي السرطاني بين 
مل ولفترة /مكغم 16000عند التركيز % 78.20مل إلى /مكغم 6000عند التركيز% 71.97
% 80.96مل إلى /مكغم 6000عند التركيز %74.04ساعة وتراوحت نسبة القتل من  24تعرض 

عند % 75.08ساعة  وكانت نسبة القتل من  48مل عند فترة تعرض/مكغم 16000عند التركيز 
 72مل عند فترة تعرض  /مكغم 16000عند التركيز %.82.69مل إلى /مكغم 6000التركيز 

  .ساعة 
تم الحصول على هذه النتائج التي يمكن االستنتاج بان نبات المعدنوس يعد من أهم النباتات   

لدور الفعال في معالجة السرطان من خالل تأثيره التثبيطي والسمي القاتل الطبية الواعدة ذات ا
 .للخاليا في الخاليا السرطانية 

  
The Cytotoxicity Effect of Ethanolic Crude Extract of 

Petroselium Crispum Leaves on Cancer Cell Line AMN-3 
 

Abstract 
This study aimed to investigate the effects of ethanolic crude extract  of 

Petroselium cripum   leaves   on the proliferation of the cancer cell lines AMN-3. 
The cytotoxicity of cancer cell line of concentrations of (0.95, 

1.9,3.8,7.7,15.5,31.25,62.5,125,250,500,1000,2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 
12000, 14000 and 16000) µg/ml showed there was no inhibition observable in 
concentration (o.95, 1.9, 3.8, 7.7, 15.5, 31.25, 62.5 and125) µg/ml. While at 
concentration of 250,500 and 1000 mg/ml the inhibition percentage was less than 
50%.But at concentration of 2000 and 4000µg/ml the inhibition percentage 
was(63%,66%) respectively , while after 48hrs the concentration of 
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(6000,8000,10000,12000,14000 and16000)µg/ml the inhibition percentage was 
more than70% .This study was found that the alcoholic extract has  toxic effect on 
cancer cell line . AMN-3 cell line the inhibition percentage was71.97% and78.20% 
at concentration of 6000µg/ml and 16000µg/ml after 24hrs; while after 48hrs the 
percentage was 74.04% and 80.96% respectively,but after 72hrs the percentage 
was 75.08% and82.69% respectively.From this result we can concluded that this 
plant  have a promosing medicinal plant for effect on cancer,through out the toxic 
effects on cancer cell line. 
 
  Keywords: Effect extracted of Petroselium crispum on cancer cell line AMN-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

