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لالستروجين النباتي المستخلص من نبات الفاصوليا على الخلية بانية  50EDالجرعة المؤثرة 

 العظم

 كعيم ،غصون غانم*  والبازي،وفاق جبوري**

 **جامعة كربالء ، كلية الطب البيطري                ، كلية التمريض ،فرع العلوم الطبية واالساسيةجامعة كربالء*

 

 الخالصة

من اناث  48صممت التجربة با لتوزيع العشوائي لحيث لالستروجين النباتي, 50EDاستخرجت الجرعة المؤثرة 

/ مجموعة( حقنت المجموعة االولى بالمحلول الملحي واستخدمت مجموعة سيطرة  8) االرانب الى ستة مجاميع

(G1 فيما حقنت عضليا ) 0.07 بجرعة المجموعة الثانية حيوانات ( ملغم / كغم من االستروجين النباتيG2  )

 بجرعة والخامسة mg/kg ((G4 0.2 بجرعة ( والرابعة G3)mg/kg 0.1 بجرعة  الثالثةحيوانات المجموعة و

0.5 mg/kg (G5 والسادسة) 0.7 بجرعة mg/kg (G6  يوميا ولمدة اربعة ) اسابيع.بعدها تم قياس بعض المعايير

 High، الشحوم البروتينية العالية الكثافة Total Cholesterol(TC))الكولسترول الكلي  الوظيفية مثل 

lipoprotein density(HDL)    0.2وحددت الجرعة المؤثرة وكانت mg/kg . 

دراسة الفعالية الحيوية لخاليا العظم بعد المعاملة باالستروجين النباتي على الوسط الزرعي لخاليا بانية  تم           

العظم ،تم تقدير تركيز االستروجين المؤثر على حيوية خلية العظمية وباستخدام تراكيز 

 50تركيز ساعة .وجد  72، 48، 24( ولمدة مل /مايكروغرام  ,400,200,100,50,25,12.5)تصاعدية

مايكروغرام كانت االكثر فعالية في تنشيط  25ان تاثير جرعة  غيرمايكروغرام هو االكثر فعالية واقل سمية . 

 جينات انتاج الكوالجين .اما بالنسبة لدراسة تأثير االستروجين النباتي على فعالية جينات الكوالجين والفايبرونكتين

وهي الجينات المسؤلة عن بناء المادة البينية للنسيج العظمي لوحظ زيادة لنشاط الخاليا العظمية وهي الكوالجين 

بناء بروتينات غشاء الخلية التى تعمل على التصاق الخاليا العظمية بالمادة   عض الجينات المسؤلة عنبوكذلك 

 الموت المبرمج للخاليا . وان هذه الجينات تقلل من عملية Fibronectin البينية 

 

 Introduction                     المقدمة

 

 estrogenic and/or anti تهاتميز بفعاليلتي تالطبيعية ا لنباتيةا المركباتمن تعتبر االستروجينات النباتية            

estrogenic  التي تحمل تركيب مشابه متغايرة الحلقات  احد المركبات الفينوليه االستروجين النباتي ,و يعتبر

وهو بسبب احتواءه على مجموعة الهيدروكسيل والحلقة الفينولية  .  estrogenic   steroidألستروجينيللستيرويد ا

من المقومات األساسية لكثير من المواد الغذائية حيث يكثر وجود هذه المركبات في بعض المصادر الغذائية مثل 

 (.(17,23الكرنب الصغير والملفوف والسبانخ وفول الصويا وغيرها من الحبوب )الفاصوليا، و

االستروجينات النباتية مركبات مفيدة ومؤثرة في البالغين ولها دور في الحماية ضد بعض االمراض ء          

والرئة وكذلك اعراض ما بعد سن  المعتمدة على الهرمونات والتي تتضمن سرطان الثدي,البروستات,القولون,المعدة

الفاصوليا البيضاء هي االسم الشائع لبذور نبات كبير متنوع االجناس من فصيلة  (. 21 ,24 )اليأس  وهشاشة العظام

( وغيرها وكلها تنتمي لنوعية نباتية واحدة واالسم العلمي لها Leguminosaeالقرنيات )فصيلة البقوليات 

(Phasedus Vulgaris). (22) . 



 
2 

وللفاصوليا فوائد عالجية كبيرة حيث تساعد على تنشيط ضربات القلب وتستعمل في معالجة التهابات           

المفاصل والروماتيزم وكذلك فوائدها في منع تاكسد الدهون بالدم وتعمل على خفض الكولسترول بالدم وذلك النها 

تعمل  ( .11(,)5الذائبة وفي معالجة امراض الكلى وهي منشطة للطاقة الجنسية وغيرها ) غنية بااللياف

االستروجينات النباتية كعمل الهرمون االنثوي وهي مجموعة متنوعة وطبيعية تظهر تراكيب تشابه االستراديول 

(17-B- estradiol لذلك تسبب )باالستروجين الصناعي يكون ذا العالج البديل . ,25) 13)  ياالستروجين التأثير

سرطان الرحم وسرطان االصابة ب تأثيرات جانبية ضارة كثيرة ويسبب مشاكل كبيرة وامراض متعددة حيث يزيد من

  ( .15 ،(7 الثدي

وهي احد انواع خاليا العظم المسؤولة عن انتاج المادة االساس للعظم  Osteoblastتعتبر الخلية بانية للعظم        

matrix  وان هذه الخاليا تقع على السطح الخارجي للعظم وتكون متمايزة ومكعبة الشكل وهي تفرز بروتينات

 ( .12)  وكذلك تفرز بروتينات غير كوالجينية Collagen type I كوالجينية مثل الكوالجين نوع 

 Alkaline Phosphateل منها وتكون الخاليا بانية العظم الناضجة  هي المسؤولة عن افراز العديد من العوام       

(ALP)  , Osteocalcin , Fibronectin , Collagenase ووجود هذه العوامل خصوصا ،)ALP)  ,  

Osteocalcin ( في مصل الدم تعتبر كدالالت قياسية لتكوين العظم )16. ) 

تفرز المادة بين الخلوية التي تعطي صالبة للمادة االساس حيث تزيد  Osteoblastان الخاليا البانية العظم         

اي شديدة الصالبة من المعادن وهنالك الكثير من  Osteoidمن معدن العظم وعندها تدعى المادة االساس 

ة لتتمايز المستقبالت منها الهرمونات والسايتوكينات لخلية بانية العظم،و للخاليا البانية للعظم القدرة على السيطر

 macrophage-colony stimulating factorبواسطة افراز عامل محفز  osteoclastلخاليا ناقضة العظم 

(M-CSF)  وكذلك المستقبلRANK والمرتبط RANKL) )9, ) وان خاليا بانية العظم تملك مستويات عالية

      مهم في زيادة المعادن للعظم حول الغشاء والتي تلعب دور alkaline phosphatse(ALP) لالرتباط بانزيم

والهمية االستروجين جاء هدف هذه الدراسة باستخالص االستروجين النباتي وايجاد الجرعة المؤثرة على (. 19)

 خاليا بانية العظم .

 Material and methods        المواد وطرق العمل

مددددن الفاصددددوليا البيضدددداء المجففددددة المتددددوفرة  phytoestrogenاالسددددتروجين النبدددداتي بعددددد اسددددتخال           

صددددممت هددددذه التجربددددة اليجدددداد . (18باألسددددواق حيددددث تددددم االسددددتخال  حسددددب الطريقددددة المتبعددددة مددددن قبددددل )

 علددددى بعددددض المعددددايير الحيويددددة الندددداث  phytoestrogenلالسددددتروجين النبدددداتي  ED50الجرعددددة المددددؤثرة 

حيددددث  االرانددددب ,اذ اسددددتخدمت جددددرع تصدددداعدية مختلفددددة مددددن مسددددتخلل االسددددتروجين النبدددداتي بطريقددددة الحقددددن.

معددددددل   والتدددددي يتدددددراو   Oryctatagus cuniculusالمحليدددددة  مدددددن انددددداث االراندددددب  48قسدددددمت عشدددددوائيا 

 صددممت تجربددة اليجددادو. أشددهر (8-9)( غددرام و تراوحددت أعمارهددا بددين   (1500 – 2000أوزانهددا مددابين 

مدددن انددداث االراندددب الدددى سدددتة  48لالسدددتروجين النبددداتي وذلدددك بدددا لتوزيدددع العشدددوائي  ED50الجرعدددة المدددؤثرة 

بقيدددداس بعددددض المعددددايير الوظيفيددددة وهددددي الكولسددددتيرول الكلددددي والشددددحوم البروتينيددددة  / مجموعددددة( 8مجدددداميع )

وقدددد تدددم قيددداس الفعاليدددة الحيويدددة للخاليدددا . (mg/kg 0.2) ندددت حدددددت الجرعدددة المدددؤثرة وكاو،  العاليدددة الكثافدددة

cell viability assay تدددم اجدددراء اختبدددار حيدددث(Microtiter plate colorimetric assay(MTT)  لقيددداس

وبتراكيدددز مخففدددة بالوسدددط الزرعدددي  ,لدددة باالسدددتروجين النبددداتيمالفعاليدددة الحيويدددة للخاليدددا العظميدددة بعدددد المعا
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اضدددافة   تحدددت (سددداعة  (24, 48 ,72لمددددة  (مدددايكروغرام / مدددل 400,200,100,50,25,12.5تصددداعدية )

وتدددم  pBsفدددي المحلدددول المددنظم للفوسدددفات  مدددل مخفدد  /ملغدددرام 5بتركيددز   mttمددايكرولتر مدددن محلددول ال  10

والقدددراءة عندددد الطدددول  DMSOسددداعات بعددددها ازيدددل المحلدددول وتمدددت اضدددافة  4حفدددظ الخاليدددا بالحاضدددنة لمددددة 

وقدددد تدددم اسدددتخدام اسدددتخدام تقنيدددة  micro plate readerكثافدددة الضدددوئية بجهددداز قيددداس ال 570nmالمدددوجي 

  لقيددداس نشددداط جيندددات الكدددوالجين ندددوع االول وجدددين الفدددايبرونكتين.  RT.PCRتفاعدددل سلسدددلة البلمدددرة االندددي 

تدددم تقدددددير تركيدددز الشددددحوم  ، (1)  ة بالطريقدددة اينزيميددددة وفقدددا  لطريقددددتدددم تقددددير تركيددددز الكوليسدددتيرول فددددي مصدددل الدددددم 

 student t-testاسددددتخدم اختبددددار  وتددددم ،( (3بالطريقددددة اينزيميددددة وفقددددا  لطريقددددة    HDLالبروتينيددددة عاليددددة الكثافددددة 

 Least Significance(LSDلالسدددددتدالل علدددددى الداللدددددة المعنويدددددة، كمدددددا اسدددددتعمل المعامدددددل المعندددددوي األصدددددغر)

Difference   فددي المقارنددة بددين النتددائج فضددال عددن الطرائددس العياريددة المسددتخدمة فددي تحديددد المتوسددطMean   والخطددأ

  .p<0.05القياسي عند مستوى داللة 

 

 

 Result and discussion                   النتائج والمناقشة

 Dose responseمن خالل دراسة منحنى االستجابة للجرع المختلفة  ED50تم قياس الجرعة المؤثرة           

curve  جرع تصاعدية مختلفة من المستخلل واعطيت الناث االرانب بالحقن العضلي يوميا  5, وقد استخدمت

وقد استخدمت بعض المعايير الوظيفية لتحديد رعة المؤثرة للمستخلل. وكما يلي ولمدة اربعة اسابيع ،لتحديد الج

، الشحوم  Total Cholesterol(TC)الجرعة المؤثرة لمستخلل نبات الفاصوليا مثل  الكولسترول الكلي  

وذلك من خالل الحقن العضلي اليومي للمستخلل    High lipoprotein density(HDL)البروتينية عالية الكثافة

ناك تأثير معنوي للمستخلل على الصفات (،. لقد بينت النتائج ان ه 2، 1أسابيع كما مبين في الجداول ) 4ولمدة 

( في مستوى الكولسترول عند  P<0.05اشارت النتائج الى تاثير معنوي ) المذكورة وبمستويات معنوية مختلفة

و  0.5،  0.2، 0.1، 0.07معاملة اناث االرانب  بمستخلل االستروجين النباتي  .لقد استخدمت الجرع التصاعدية )

( ان االنخفاض في  1من المستخلل لحقن الحيوانات لمدة اربعة اسابيع متتالية. يبين الجدول ) ملغم/كغم 0.7

 ثالث مقارنة مع االسابيع االخرى.(في االسبوع ال P<0.05مستوى الكولسترول كان معنويا )

 

 

 

 

 

 



 
4 

 Total(TC)الكلي  ( تأثير الجرع المختلفة من مستخلص االستروجين النباتي على تركيز الكولستيرول (1جدول

Cholesterol (mg/dl في مصل اناث االرانب المحلية) 

 المجاميع

 

 الفترة

  

 الزمنية    

 

G1 

 

 

G2 

0.07 mg / 

kg 

 

G3 

0.1 mg / 

kg 

 

G4 

0.2 mg / kg 

 

 

 

G5 

0.5 mg / kg 

 

G6 

0.7 mg / kg 

 A  126.76 االسبوع االول

±10.98  a 

126.30  A 

±11.01  a 

125.99 A 

±8.34  a 

126.37 A 

±5.30  a 

127.01 A 

±8.10 a 

126.86 A 

±7.60  a 

 A  127.80 االسبوع الثاني

a  ±10.00 

126.01  A 

a  ±10.43 

121.41 A 

b  ±5.11 

120.67   B 

  c  ±5.03 

119.05  B 

±7.54  d 

116.80   B 

±6.90 d  

 A  127.1 االسبوع الثالث

a  ±11.01 

127.90  A 

a  ±8.22 

118.20 B 

b ±7.98 

      110   C 

c  ±6.84 

99.5   C 

±6.31  c 

95.2    C 

±7.88  d 

 A  126.92 االسبوع الرابع

±10.63  a 

128.81  B 

±12.01  a 

120.11 A 

±7.37  b 

114.38     C 

±7.73    c 

100.11 C 

±7.41   d 

99.80  D 

±8.4     d    

مجموعة,الحروف المختلفة الكبيرة عموديا تدل على وجود فروق ( لكل  n=8الخطأ القياسي )± القيم تدل على المعدل 

،الحروف المختلفة الصغيرة افقيا تدل على وجود فروق  p<0.05معنوية بين الفترة الزمنية ضمن المجموعة عند مستوى 

 . p<0.05معنوية بين المجاميع عند مستوى 

 

لالستروجين النباتي على مستوى الشحوم البروتينية عالية ( يبين تأثير الجرع المختلفة من المستخلل  2جدول )

( لمدة شهر وعلى مستويات  P<0.05اذ لوحظ زيادة معنوية ) High Density Lipoproteins (HDL)الكثافة 

في مستوى الشحوم البروتينية عالية  ( .كما لوحظ زيادة معنوية G1 0.07 mg/kgو) Gمختلفة فيما عدا مجموعة 

لألسابيع الثاني والثالث والرابع  mg / kg( 0.7و  0.5،  0.2، 0.1موعة الحيوانات التي حقنت عضليا لمج الكثافة

اميع  مقارنة مع .وان الزيادة المعنوية لم تكن معنوية لألسبوع الرابع بين المج Gو  G1مقارنة مع مجموعة 

 .االسبوع الثالث 
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  HDL( تأثير الجرع المختلفة من مستخلص االستروجين النباتي على تركيز الشحوم البروتينية العالية الكثافة 2جدول )

(mg/dl  في مصل اناث االرانب المحلية) 

 المجاميع

 

 

 الفترة

 الزمنية 

 

G1 

 

 

G2 

0.07 mg / kg 

 

G3 

 0.1 mg / kg 

 

G4 

0.2 mg / kg 

 

 

 

G5 

0.5 mg / 

kg 

 

G6 

0.7 mg / kg 

 A 50.60 االسبوع االول

±2.49 a 

49.78  A 

±2.11  a 

 

50.11  A 

±2.81  a 

49.66  A 

±3.11  a 

50.03  A 

±2.75  a 

51.00  A 

±3.01  a 

 A 49.11 االسبوع الثاني

±3.11 a 

51.85  A 

±3.00  b 

 

53.91  A 

±2.88  b 

56.80  B 

±2.90  c 

57.98 B   

±1.98  c 

59.00  B 

±2.06  c 

 A 50.90 الثالثاالسبوع 

±2.55 a 

52.20  A 

±3.79  b 

 

28.28  B 

±2.70  c 

60.20 C 

±3.38  d 

67.14  C 

±3.90  c 

66.21  C 

±3.14  c 

 A 51.03 االسبوع الرابع

±3.10 a 

52.99  A 

±2.56  a 

 

56.66  A 

±3.47  b 

59.00 C 

±4.33 b  

66.15  C 

±3.06  c 

65.08  C 

±2.90 c 

( لكل مجموعة,الحروف المختلفة الكبيرة عموديا تدل على وجود فروق  n=8الخطأ القياسي )± القيم تدل على المعدل 

،الحروف المختلفة الصغيرة افقيا تدل على وجود فروق  p<0.05معنوية بين الفترة الزمنية ضمن المجموعة عند مستوى 

 . p<0.05معنوية بين المجاميع عند مستوى 

بة الثانية ان تاثير االستروجين النباتي على الكولسترول كان معنويا في االسبوع الثالث لقد بينت نتائج التجر         

مقارنة مع االسابيع االخرى .لذلك تم اختيار هذه الفترة لدراسة نوع العالقة بين تركيز الكولسترول في دم االرانب 

ركيز االستروجين ومستوى ( وجود عالقة خطية سالبة بين ت 1وجرعات االستروجين .يالحظ من الشكل )

 الكولسترول.

 

بالمصل بعد ثالثة اسابيع  (TC)  ( تأثير الجرع المختلفة لالستروجين النباتي على تركيز الكوليستيرول الكلي 1شكل )

 . 0.2mg/kg  =50EDلكل مجموعة،    n=8للمعالجة في أناث االرانب البالغة.

y = -33.759x + 186.88
R² = 0.9205

90
95

100
105
110
115
120
125
130

1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9se
ru

m
to

ta
l c

h
o

le
st

e
ro

l (
TC

) 
co

n
ce

n
tr

at
io

n
 m

g/
d

l

log dose



 
6 

في مصل دم اناث االرانب للجرع المختلفة.وقد لوحظ  ان  HDL( يالحظ وجود  زيادة معنوية في2من الشكل )

ED50  للمستخلل المستخدم في الدراسة الحالية على تركيزHDL  0.2بلغت mg/kg  . 

 

بالمصل  HDL ( تأثير الجرع المختلفة لالستروجين النباتي على تركيز الشحوم البروتينية عالية الكثافة2شكل )

 . ED50=0.2 mg/kgلكل مجموعة   n=8ة في أناث االرانب البالغة.بعد ثالثة اسابيع للمعالج

من خالل حساب معدل الجرع  ß Estradiol-17للمستخلل  ED50( تم حساب  2( ،) 1الشكلين )ومن خالل 

 . 0.2mg/kgوالتي بلغت  TC  ،HDLالمؤثرة لل

لالستروجين  يتراجع الهرمون لتظهر اعراض في حالة ازالة المبايض جراحيا عند النساء وهي المصدر الرئيسي 

بان الخلل الوظيفي للمبايض لدى النساء المصابات بتكيس  (10,2 )( .و اشارت الدراسات 4);(8سن اليأس)

المبايض او امراض اخرى تؤدي الى انخفاض معنوي في مستوى هرمون االستروجين نتيجة لعدم التوازن في 

 هرمونات المناسل.

ان مستوى هرمون االستروجين في مصل دم االرانب مزالة المبايض وصل الى مستويات منخفضة ولم            

يختفي تماما من مصل الدم وذلك لوجود مصادر اخرى تصنعه وبشكل محدود مثل قشرة الغدة الكظرية وكذلك 

لجلد, والعضالت وغيرها ,ا Adipose Tissueالمواقع الرئيسية االخرى النتاج االستروجين هي االنسجة الدهنية 

 C19ولكنها تفقد القدرة على بناء وتصنيع  C18 Stertoidsالى  C19 Steroidلها القدرة على تحويل 

Precursors  االولي او البدائي وانما تعتمد علىC19 Steroids  20))  الدائر لتصنيع االستروجين. 

قبل البدء بدراسة تأثير االستروجين النباتي على وظيفة الخلية البانية للعظم باستخدام الزراعة النسيجية ،تم و        

بتراكيز  Osteoblastتقدير تركيز االستروجين النياتي الذي يؤثر على حيوية الخاليا.تمت معاملة خاليا العظم 

لقد بينت النتائج ان ساعة . 72، 48، 24لنباتي لمدة مايكروغرام / مل( من المستخلل ا 400ألى  12.5تصاعدية )

مايكروغرام /مل من االستروجين النباتي .وقد اعتبرنا ان هذا   50عند تركيز  %20حيوية الخاليا تنخفض بمقدار 

.لذلك  MNTDب  اختصارا ويطلس عليه maximal non toxic doseالتركيز هو اعلى تركيز غير سام للخاليا 

وهو  %80لتركيز من التجارب الالحقة حيث تكون النسبة المئوية للفعالية الحيوية للخاليا تقريبا استخدم هذا ا

 مايسمح بدراسة تأثير المستخلل على وظيفة الخاليا العظمية.

y = 15.60x + 21.30
R² = 0.902
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 ( يبين الفعالية الحيوية للخاليا وبتراكيز تصاعدية لالستروجين النباتي 3شكل)

 Iلدراسة تأثير االستروجين النباتي على فعالية جينات الكوالجين نوع  Osteoblastاستخدمت خاليا العظم    

 50مايكروغرام /مل( وتركيز عالي ) 25والفيبرونكتين في بادئ االمر تم معاملة الخاليا بتركيز واطئ )

 Cellالمحددة في التجربة السابقة ) MNTDمايكروغرام /مل( وهذه التراكيز هي اقل او تساوي قيمة 

viability . ) 

اشارت النتائج الى ان فعالية جين الكوالجين ارتفعت بشكل بارز نتيجة المعاملة باالستروجين النباتي مقارنة    

.ايضا بينت النتائج ان االستجابة لالستروجين النباتي من قبل خاليا العظم كانت  controlبمجموعة السيطرة 

مايكروغرام /مل .هذه النتائج تشير بوضو  الى ان  50كيزمايكروغرام / مل مقارنة بتر 25االعلى عند تركيز 

الجينات المميزة لنشاط الخاليا العظمية وهي الكوالجين قد ارتفعت بعد المعاملة مما ينشط انتاج بروتينات 

 الكوالجين المهمة في بناء المادة البينية في النسيج العظمي .

( بمستوى فعالية جين الفايبرونكتين .ان زيادة فعالية هذا الجين  p<0.01وقد بينت النتائج وجود زيادة معنوية )

.وقد بينت النتائج )كما في  osteoblastتؤدي بالتالي الى زيادة انتاج بروتين الفايبرونكتين من قبل خلية العظم 

(  p<0.01)مايكروغرام / مل  من االستروجين النباتي ادى الى زيادة معنوية  25الشكل رقم ادناه( ان تركيز 

مايكرو غرام / مل  والذي سبب انخفاض في مستوى  50في مستوى فعالية هذا الجين على العكس في التركيز 

 فعالية الجين.
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 ( تاثير االستروجين النباتي على التعبير الجيني لجينات الكوالجين والفايبرونكتين 4شكل )

هو بروتين تنتجه الخاليا العظمية وله دور مهم في بناء المادة البينية في نسيج العظم  ان الفايبرونكتين        

الموجودة في غشاء الخلية كذلك  Integrins،يرتبط الفايبرونكتين بخاليا العظم عن طريس مستقبالت االنتكرين 

 Heparan Sulfate Protoglycansيتداخل مع الياف الكوالجين والفايبرين والبروتينات الكاربوهيدراتية مثل 

ليكون المادة البينية لنسيج العظم .نستنتج من ذلك ان االستروجين النباتي ادى الى زيادة انتاج المادة البينية لنسيج 

العظم عن طريس تحفيز الجينات المسؤولة عن انتاج الياف الكوالجين وبروتين الفايبرونكتين وبالتالي تقليل 

 شة العظام .االضرار الناتجة عن هشا

لذلك نالحظ في الدراسة ,من المعروف ان االستروجينات عند الجرعات العالية غالبا ما تؤدي الى نتائج عكسية 

مايكروغرام /مل( ادت الى انخفاض في مستوى انتاج  50الحالية ان الجرعة العالية من االستروجين النباتي )

 نستنتج من الدراسة الحالية ان الجرعة المؤثرة.يطرة ( مقارنة بالس p<0.05الكوالجين والفايبرونكتين )

من حبوب الفاصولياء  المستخلص   ( (phytoestrogenلالستروجين النباتي    ED50الجرعة المؤثرة

 (. in vitroالبيضاء الجافة له تأثير ايجابي على خاليا بانية العظم )
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Abstract 

This study was conducted to determine the impact of effective dose ED50 estrogenic 

plant (phytoestrogen)) extracted from the beans, white beans dry on the effectiveness of 

osteoblasts Osteoblast cells (in vitro). Through study some parameters genetic and some 

standards Plant estrogens extracted from white kidney beans, and then extracted 

effective dose ED50-estrogenic plant, designed the experiment and that Ba for the 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1-57444-508-4
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distribution of random for 48 of the female rabbits into six groups (8 / group) were 

injected into the first group with saline and used a control (G1) with injected 

intramuscularly second group 0.07 mg / kg of plant estrogens (G2) and the third 0.1 mg / 

kg (G3) and fourth 0.2 mg / kg(G4 and the fifth 0.5 mg / kg (G5) and sixth 0.7 mg / kg 

(G6) daily for four weeks then was measured some occupational standards (such as total 

cholesterol Total Cholesterol (TC) , high-density lipid protein High lipoprotein density 

(HDL) and identified the effective dose was 0.2 mg/ kg .Been studying the biological 

activity of bone cells after estrogen treatment plant at the cells osteoblasts, has been 

influential estimate the concentration of estrogen on bone and vital cell concentrations 

using upward (400,200,100,50,25,12.5, micrograms / ml) for 24, 48 and 72 hours. found 

a concentration of 50 micrograms is the most effective and less toxic. But the study 

showed that the effect of dose of 25 micrograms was the most effective in activating 

genes that produce collagen. As for the study of the effect of plant estrogens on the 

effectiveness of genes collagen and fibronectin observed increase of the activity of bone 

cells, a collagen, a gene responsible for a building material intra-tissue bone, as well as 

some of the genes responsible for a building cell membrane proteins, which works on 

the adhesion of bone cells to Article interfaces Fibronectin and that these genes reduces 

the process of programmed cell death . 


