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 الخالصة

/ مجموعة ( تركت المجموعة االولى مجموعة سيطرة  8) الى اربعة مجاميع من اناث االرانب 32قسمت عشوائيا 

G1) ( ( وازيلتتت الميتتايم للمجموعتتة ال)انيتتةG2   0.2(وحقنتتت المجموعتتة ال)ال)تتة mg/kg  متتن االستتيرو ين

 (. G4المؤثرة بعد ازالة الميايم )(وعولجت المجموعة الرابعة بالجرعة  G3النياتي بدون ازالة الميايم لها )

فتي مجموعتة الويوانتاز مةالتة الميتايم ولمتدة ستية -لوظيفيتة لوحتتت النيتائل الياليتة بعتم المعتايير ا قياسوبعد 

الكلوتتاثيون ومستيوه  Estrogen(E)فتي مستيوه مرمتون االستيرو ين  (P<0.05)اشهر لوحظ انخفاضا معنويتا 

 MDAمستيوه فتي   (P<0.05)فتي ملتا التدي بينمتا لتوحظ زيتاوة معنويتة  Glutathion(GSH)   المخيتة  

بينمتا بالمقارنة مع بتاقي المجاميع.Alkaline Phosphate (ALP)ومسيوه فعالية  Caومسيوه تركية الكالسيوي 

    (P<0.05) ( لتوحظ زيتاوة معنويتة G4مجموعة الويواناز مةالة الميايم وعولجت بعد مرور سية اشهر ) في

بالمقارنة متع  ALPوCa و MDAفي مسيوه  (P<0.05)و انخفاضا معنويا  GSHو Eسيوه االسيرو ين في م

فقتد لتوحظ لتوحظ  G3مجموعتة الويوانتاز اليتي عوملتت وون ازالتة الميتايم  وفتي. G2مجموعة مةالة الميايم 

 ALPو Caو MDAفتتتي  (P<0.05)،وانخفاضتتتا معنويتتتا  GSHو Eفتتتي مستتتيوه   (P<0.05)زيتتتاوة معنويتتتة 

بالنسية للدراسة النسيجية لوحظ تدمور فتي و.G4ومجموعة  G2،بالمقارنة مع مجموعة الويواناز مةالة الميايم 

بمجموعتتة االنتتاث مةالتتة  النستيل العتمتتي بةيتتاوة الفرايتتاز فتتي متتين النستتيل العتمتي وتطتتاو  فتتي قنتتواز فولكمتتان

 في تدمور النسيل العتمي .الميايم وعند حقن الجرعة المؤثرة لالسيرو ين النياتي لوحظ قلة 

 (phytoestrogenلالستيرو ين النيتاتي    ED50الجرعة المتؤثرة نسينيل من الدراسة الوالية ان الجرعة المؤثرة

 من حيو  الفاصولياء الييضاء الجافة له تأثير ايجابي على النسيل العتمي . المسيخلص   (

 Introduction         المقدمة

مرضا صاميا يليب االنسان لسنواز ميعدوة من وون الكشف   osteoporosisيعد مرض مشاشة العتاي         

الذي يؤوي الى سهولة كسره خاصة في منطقة الورك  والعموو   bone massعنه , ومو النقص في كيلة العتم 

ص في الوالياز الميودة االمريكية مليون شخ 52ينيشر  مرض مشاشة العتاي في العالم اذ يلا  حوالي الفقري ،

22) )   . 

ان السيب الرئيس لمرض مشاشة العتاي مو اخيال  الموازنة بين وظيفة الخاليا اليانية للعتم          

Osteoblasts     والخاليا  الهاومة للعتمOsteoclasts   نييجة لعواما ك)يرة منها سن الياس الطييعي والجراحي

ا مهما  في ترسب المعاون في النسيل روالذي يؤوي الى انخفاض مسيوه مرمون  األسيرو ين لما له من وو

( ومن االسيا  االخره مي تناو   بعم االووية لعالج 62(،  )51)     bone mineralizationالعتمي   

وعنلر    Dضاوة للوموضة واالووية المضاوة لللرع , وكذلك  بسيب نقص فييامين اليها  المفاصا والم



الكالسيوي في الطعاي وقلة اليعرض لالشعة فوق الينفسجية  وكذلك االصابة بمرض الفشا الكلوي المةمن وزياوة 

ى الكوو  واالومان علGlucocorticoidsفعالية الغدة  نب الدرقية وتناو  مرموناز قشرة الغدة الكترية

 apoptosisالميرمل  ، ان القشرانياز تؤثر على تكوين العتم من خال  تنشيط عملية  الموز ( 3  ,44واليدخين )

   osteoprogestinsلخاليا بانية العتم او الخلا في عما بعم العواما المهمة العاوة نمو العتم م)ا ا   

وت)ييط اميلاص الكالسيوي   Adsorptionاالوملاص (  وكذلك تنشط عملية 44)  insulin like growthوا 

 estrogenicمن المركياز النياتية الطييعية الذي ييمية بفعالية  Phytoestrogenيعيير  (  .;011)  من االمعاء

and/or anti estrogenic   و الذي يعيير احد المركياز الفينوليه ميغايرة الولقاز اليي توما تركيب مشابه,

بسيب احيواءه على مجموعة الهيدروكسيا والولقة الفينولية  .  estrogenic   steroidاألسيرو ينيللسييرويد 

ومو من المقوماز األساسية لك)ير من المواو الغذائية حيث يك)ر و وو مذه المركياز في بعم الملاور الغذائية 

(.ان 63 ; 51ا من الويو  )وفو  اللويا وييرم غم)ا )الفاصوليا، والكرنب اللغير والملفوف والسيان

االسيرو يناز النياتية مركياز مفيدة ومؤثرة في اليالغين ولها وور في الوماية ضد بعم االمراض المعيمدة على 

الهرموناز واليي تيضمن سرطان ال)دي,اليروسياز,القولون,المعدة والرئة وكذلك اعراض ما بعد سن اليأس  

 (. 56 ,76)   ومشاشة العتاي

الممية مشاشة العتاي  ولةياوة نسب االصابة به السيا  ميعدوة من اممها سن الياس  ولك)رة تعاطي ونترا 

 -العال از الهرمونية وما  لهذه العال از تاثيراز  انيية خطرة على اللوة  اءز امداف الدراسة الوالية  

اسيوداث حالة مشاشة العتاي  متمن نياز الفاصولياء الجافة  Phytoestrogenاسيخالص االسيرو ين النياتي 

Osteoporosis  بازالة الميايم ال)نائيBilateral oophorectomy  ووراسة تأثير  5))في اناث االرانب

 .الجرعة المؤثرة لالسيرو ين النياتي على بعم المعايير الفسلجية والنسيجية للنسيل العتمي

 المواد وطرق العمل

متتتتتتن الفاصتتتتتتوليا الييضتتتتتتاء المجففتتتتتتة الميتتتتتتوفرة  phytoestrogenاالستتتتتتيرو ين النيتتتتتتاتي بعتتتتتتد استتتتتتيخالص 

وحتتتدوز الجرعتتتة المتتتؤثرة وكانتتتت ( .53باألستتتواق حيتتتث تتتتم االستتتيخالص حستتتب الطريقتتتة المييعتتتة متتتن قيتتتا )

0.2 mg/kg .  تتتتم قيتتتاس الجرعتتتة المتتتؤثرةED50  متتتن ختتتال  وراستتتة منونتتتى االستتتيجابة للجتتترع المخيلفتتتة

Dose response curve  تتترع تلتتتاعدية مخيلفتتتة متتتن المستتتيخلص واعطيتتتت النتتتاث  5, وقتتتد استتتيخدمت 

وقتتتد استتتيخدمت  االرانتتتب بتتتالوقن العضتتتلي يوميتتتا ولمتتتدة اربعتتتة استتتابيع ،ليوديتتتد الجرعتتتة المتتتؤثرة للمستتتيخلص

بعتتتتم المعتتتتايير الوظيفيتتتتة ليوديتتتتد الجرعتتتتة المتتتتؤثرة لمستتتتيخلص نيتتتتاز الفاصتتتتوليا م)تتتتا  الكولستتتتيرو  الكلتتتتي  

Total Cholesterol(TC) الشتتتتتتتتووي اليروتينيتتتتتتتتة عاليتتتتتتتتة الك)افتتتتتتتة ،High lipoprotein 

density(HDL)    قتتتد بينتتتتت وأستتتابيع  4، وذلتتتك متتتن ختتتال  الوقتتتن العضتتتلي اليتتتومي للمستتتيخلص ولمتتتدة

النيتتتتائل ان منتتتتاك تتتتتأثير معنتتتتوي للمستتتتيخلص علتتتتى اللتتتتفاز المتتتتذكورة وبمستتتتيوياز معنويتتتتة مخيلفتتتتة عنتتتتد 

عشتتتوائياب وبلتتتورة ميستتتاوية  علتتتى   الموليتتتة وقستتتمت اث االرانتتتبمتتتن انتتت 35ثتتتم اختتتذز .  p<0.05مستتتيوه 

مجموعتتتتة   ، المجموعتتتتة االولتتتتى( شتتتتهر1-6أربتتتتع مجتتتتاميع )ثمانيتتتتة لكتتتتا مجموعتتتتة ( طيلتتتتة متتتتدة اليجربتتتتة)

ا ريتتتت لهتتتا   G2المجموعتتتة ال)انيتتتة    ،اليتتتي لتتتم تيلقتتتى اي معالجتتتة او عمليتتتة ازالتتتة الميتتتايم   G1الستتتيطرة 

, لقتتتد تمتتتت  وون اعطتتتاء اي عتتتالج    Bilateral oophorectomyإزالتتتة الميتتتايم ال)نائيتتتة فقتتتط عمليتتتة 



زيالزيتتتن –العمليتتتة توتتتت ظتتتروف  راحيتتتة معقمتتتة إذ تتتتم تختتتدير  الويوانتتتاز باستتتيخداي  متتتةيل متتتن الكييتتتامين 

الويتتتتوان فتتتتي وضتتتتع االستتتتيلقاء التهتتتتري . تتتتره  ملغتتتتم /كغتتتتم متتتتن وزن الجستتتتم ( .وضتتتتع 5ملغتتتتم /كغتتتتم   40)

ستتم يميتتد متتن الستترة باتجتتاه الخلتتف ,ثتتم  4وضتتير بطتتن الويتتوان للعمليتتة الجراحيتتة ,عمتتا شتتل  راحتتي فتتي الجلتتد بطتتو  ت

يتتتةاو الشتتتل ليشتتتما الغاللتتتة الييضتتتاء واليرييتتتون  بعتتتد وفتتتع األعتتتور  انيتتتا لييتتتدو التتترحم وبعتتتد ميابعتتتة التتترحم إلتتتى األعلتتتى 

يتتتان حتتتو  الشتتترايين المييضتتتية أعلتتتى الميتتتيم فتتتي متتتن  هتتتة اليستتتار يمكتتتن الوصتتتو  إلتتتى الميتتتيم األيستتتر .يوضتتتع ربط

  0/4حجتتتم  Catgutمستتاريل الميتتتيم  وربطيتتتان أختتتره أستتتفا الميتتتيم فتتتي الربتتاط الوقيقتتتي باستتتيخداي  ختتتيط قلتتتابة 

ثتتم يقطتتتع بتتين ربتتتاطين ثتتم قطتتتع الربتتاط المعلتتتل للميتتيم ليوريتتتر الميتتيم .بعتتتدما يتتيم فوتتتص الجدعتتة المييقيتتتة ل وعيتتتة 

الدمويتتة لليأكتتد متتن عتتدي و تتوو النتتةف ,ثتتتم يتتيم ربتتط الخيتتوط متتع بعضتتها وتعتتتاو العمليتتة علتتى الميتتيم األيمتتن ,ثتتم يتتتيم 

  0/4الجلتتتد بتتتالغرز الميقطعتتتة  بخيتتتوط الوريتتتر  ويلتتتل 0/4يلتتتل  تتتدار التتتيطن بالخياطتتتة المستتتيمرة بختتتيط القلتتتابة 

عوملتتتت بأعطتتتاء  مةالتتتة الميتتتايم واليتتتي G3المجموعتتتة ال)ال)تتتة  ، (9)أيتتتاي  10. تتتره إزالتتتة الختتتيط بعتتتد متتترور 

 0.2    يتتتةوبيرك phytoestrogenالجرعتتتة المستتتيخر ة متتتن اليجربتتتة االولتتتى متتتن االستتتيرو ين النيتتتاتي  

mg/kg) (المجموعتتتتة الرابعتتتتة  .امتتتتاG4  وتتتتتم قيتتتتاس تركيتتتتة  للمستتتتيخلص.وعوملتتتتت فقتتتتط بتتتتالوقن العضتتتتلي

ومعتتتد  تركيتتتة المالونداليهايتتتد  GSHمرمتتتون االستتتيرو ين فتتتي ملتتتا التتتدي النتتتاث االرانتتتب وقيتتتاس معتتتد  الكلوتتتتاثيون 

MDA  وقيتتتاس مستتتيوه الكالستتتيويCa  ومستتتيوه الفستتتفورP   ومعتتتدAlkaline phosphatase (ALP) وكتتتذلك ،

متتتن الويتتتوان فتتتي مولتتتو   الهفتتتي اليدايتتتة بعتتتد اسي لتتتلمقطتتتع نستتتيل العتتتتم  وفتتتظ العينتتتةجية با ريتتتت اليوضتتتيراز النستتتي

ايتتتاي استتتيخر ت متتتن الفورمتتتالين ويستتتلت عتتتدة متتتراز بتتتالكوو  االثيلتتتي بيركيتتتة  5-4وبعتتتد  % 01الفورمتتتالين بيركيتتتة

ثتتتتم تتتتتم  تلتتتتوير   .(50)بعتتتتدما ا ريتتتتت عليهتتتتا سلستتتتلة متتتتن العمليتتتتاز اعيمتتتتاواب علتتتتى الطريقتتتتة الموصتتتتوفة فتتتتي  61%

استتتتيخدي اخييتتتتار  وتتتتم عاليتتتتة الدقتتتتة .    Digital Cameraباستتتتيخداي كتتتاميرا رقميتتتتة  المقتتتاطع النستتتتيجية للعتتتتم

student t-test (لالستتتتيدال  علتتتتى الداللتتتتة المعنويتتتتة، كمتتتتا استتتتيعما المعامتتتتا المعنتتتتوي األصتتتتغرLSD)Least 

Significance Difference   فتتتتي المقارنتتتتة بتتتين النيتتتتائل فضتتتتال عتتتتن الطرائتتتتل العياريتتتتة المستتتتيخدمة فتتتتي توديتتتتد

  .p<0.05والخطأ القياسي عند مسيوه واللة   Meanالميوسط 

 Result and Discussion            النتائج والمناقشة

يتتتا فتتتي االستتتيوع لقتتتد بينتتتت نيتتتائل اليجربتتتة ال)انيتتتة ان تتتتاثير االستتتيرو ين النيتتتاتي علتتتى الكولستتتيرو  كتتتان معنو

ال)التتتتث مقارنتتتتة متتتتع االستتتتابيع االختتتتره .لتتتتذلك تتتتتم اخييتتتتار متتتتذه الفيتتتترة لدراستتتتة نتتتتوع العالقتتتتة بتتتتين تركيتتتتة 

( و تتتوو عالقتتتة خطيتتتة ستتتالية  1الشتتتكا)الكولستتتيرو  فتتتي وي االرانتتتب و رعتتتاز االستتتيرو ين .يالحتتتظ متتتن 

 بين تركية االسيرو ين ومسيوه الكولسيرو .

        



 

بالملا بعد ثالثة  (TC)  ( تأثير الجرع المخيلفة لالسيرو ين النياتي على تركية الكوليسييرو  الكلي 1شكا )

 . 0.2mg/kg  =50EDلكا مجموعة،    n=8اسابيع للمعالجة في أناث االرانب اليالغة.

قتتتد فتتتي ملتتتا وي انتتتاث االرانتتتب للجتتترع المخيلفة.و HDL( يالحتتتظ و تتتوو  زيتتتاوة معنويتتتة فتتتي 2متتتن الشتتتكا )و

 .  mg/kg 0.2بلغت  HDLللمسيخلص المسيخدي في الدراسة الوالية على تركية  ED50لوحظ  ان 

 

بالملا  HDL ( تأثير الجرع المخيلفة لالسيرو ين النياتي على تركية الشووي اليروتينية عالية الك)افة2شكا )

 . ED50=0.2 mg/kgلكا مجموعة   n=8بعد ثالثة اسابيع للمعالجة في أناث االرانب اليالغة.

ملغتتتتم/ كغتتتتم واليتتتتي  0.2( تتتتتم حستتتتا  الجرعتتتتة للمستتتتيخلص واليتتتتي بلغتتتتت  2( و) 1ومتتتتن ختتتتال  الشتتتتكلين )

 اعيمدز لليجربة ال)ال)ة للدراسة الوالية.

على تركية االسيرو ين في ملا وي  mg/kg 0.2(ان تأثير الجرعة المؤثرة واليي بلغت  1يشير الجدو  )

( في مسيوه تركية  P< 0.05. اذ لوحظ و وو زياوة معنوية ) G4 ,G3 ,G2 ,G1االرانب للمجاميع 

)مجموعة الويواناز المعالجة بالوقن العضلي باالسيرو ين المسيخلص وون  G3االسيرو ين للمجموعة 

. بينما يشير الجدو  الى انخفاضا  G1ومجموعة السيطرة  G4و G2ازالة الميايم (بالمقارنة مع مجموعة 

 ( في مجموعة االرانب مةالة الميايم بالمقارنة مع المجاميع االخره.   P< 0.05معنويا )

 

 

y = -33.759x + 186.88
R² = 0.9205
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y = 15.60x + 21.30
R² = 0.902

45

50

55

60

65

70

1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9

log 
dose

se
ru

m
 h

ig
h

d
e

n
si

ty
 li

p
o

p
ro

te
in

 
ch

o
le

st
e

ro
l H

D
Lc

o
n

ce
n

tr
at

io
n

 m
g/

d
l



 µg/ml)تأثير الحقن العضلي للجرعة المؤثرة لالستروجين النباتي في معدل تركيز هرمون االستروجين )  (1)جدول 

 الناث االرانب المزالة وغير مزالة المبايض

 المجاميع

 الفترة

 الزمنية 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

 قبل المعالجة

A 

34.15 

±1.02 

 

A 

33.29 

±2.00 

A 

33.61 

±1.93 

A 

34.03 

±2.12 

 

 شهور 6بعد 

A a 

33.17 

±1.05 

B b 

18.25 

±1.18 

B c 

46.91 

±2.05 

B d 

22.08 

±3.09 

 

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

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

المبايض  تمثل مجموعة المزالة Control ,G2تمثل مجموعة السيطرة    .    p<0.05    G1عند مستوى 

OVX))Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4  تمثل مجموعة المزالة المبايض والمعالجة

Ovariectomized+phytoestrogen 

 

النياتي المسيخلص من نياز  لالسيرو ين ED50أشارز الدراسة الوالية ان أسيخداي الجرعة المؤثرة          

ةالة لها تأثيرا معنويا على مسيوه االسيرو ين في ملا وي االرانب م  mg/kg 0.2 الفاصوليا واليي بلغت 

ومي االرانب   G2( و وو  انخفاض معنوي في مجموعة 1وبينت نيائل الدراسة الوالية في الجدو  )الميايم .

حيث يعةه السيب في انخفاض مرمون االسيرو ين الى ازالة الميايم مما   Ovariectomizedمةالة الميايم

ينيل ترا ع وتدمور في صناعيه وإنيا ه لفقدان الميايم ومي المركة الرئيس إلنياج مرمون االسيرو ين  وتيفل 

 .(26) ( و 62( وكذلك مع )18مذه االنيائل مع )  

الة الميايم وكذلك ينخفم في سن الياس لده النساء وينخفم مرمون االسيرو ين كوالة طييعية الز      

و  LHوكذلك النساء المعرضاز الزالة الميايم  راحيا وباليالي ينخفم االسيرو ين ويرتفع مسيوه مرموني 

FSH   عن طريل اليغدية االسير اعيةFeed back  بين مرموناز الغده النخامية والمييم النياج الهرموناز

وفي حالة ازالة الميايم  راحيا عند النساء ومي الملدر الرئيسي لالسيرو ين  ييرا ع (. 19السييرويدية  )

 ( ..15 ,30الهرمون ليتهر اعراض سن اليأس)

بان الخلا الوظيفي للميايم لده النساء الملاباز بيكيس الميايم او  (7 ;33 )كما اشارز الدراساز       

دي اليوازن في مرموناز امراض اخره تؤوي الى انخفاض معنوي في مسيوه مرمون االسيرو ين نييجة لع

وتشير النيائل الرتفاع مسيوه االسيرو ين وييوسن معدله في ملا الدي لمجموعة االرانب مةالة المناسا. 

( والذي  52والمعالجة بالجرعة المؤثرة لالسيرو ين النياتي.وقد اتفقت نيائل الدراسة الوالية مع )الميايم 

( والذي اسيخدي بدراسيه بروتيناز فو   57اسيخدي مسيخلص عشية مائية على اناث الجرذان مةالة الميايم و )

 بعد العالج . اللويا المجرعة الناث االرانب مةالة الميايم حيث ارتفع مسيوه الهرمون



في مجموعة االرانب مةالة  GSH(  في معد   P< 0.05( و وو انخفاض معنوي )  2يالحظ من الجدو  )

كما يشير الجدو  ان مجموعة الويواناز . G1شهور من العملية مقارنة بمجموعة السيطرة  6بعد   G2الميايم 

( تؤثر وبشكا ايجابي  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي  ED50اليي حقنت عضليا بالجرعة المؤثرة 

المجموعة المةالة الميايم  وكذلك  G2عند مقارنيها بمجموعة    G3( في مجموعة  P< 0.05الرتفاع معنوي ) 

 ED50المجموعة المعالجة بالجرعة المؤثرة  G4ولم يالحظ فروقا معنوية في مجموعة  G1مجموعة السيطرة 

( مةالة الميايم طو  مدة اليجربة عند مقارنيها بمجموعة السيطرة  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي 

G1. 

( الناث Mmol/L)GSHتأثير الحقن العضلي للجرعة المؤثرة لالستروجين النباتي في معدل الكلوتاثيون   (2)جدول 

 االرانب المزالة وغير مزالة المبايض

 المجاميع

 الفترة  

 الزمنية 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

 المعالجةقبل 

A 

7.54 

±0.91 

A 

7.36 

±0.68 

A 

7.16 

±0.73 

A 

7.18 

±0.91 

 

 شهور 6بعد 

A a 

7.28 

±0.93 

B  b 

3.05 

±0.78 

B  c 

12.29 

±0.69 

A  a 

6.90 

±0.83 

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

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

( (OVXتمثل مجموعة المزالة المبايض  Control ,G2تمثل مجموعة السيطرةp<0.05 . G1المجاميع عند مستوى 

Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4  تمثل مجموعة المزالة المبايض والمعالجة

Ovariectomized+phytoestrogen 

في  (MDA)  ( في مسيوه المالوندايالديهايد  P< 0.05( حدوث ارتفاع معنوي )3توضح النيائل للجدو  )     

وكما تشير النيائل  .G1ومجموعة السيطرة  G4و  G3مقارنة بمجموعة  G2الميايم مجموعة الويواناز المةالة

لالسيرو ين النياتي  ED50( في المجموعة المعالجة بالجرعة المؤثرة  P< 0.05الى و وو انخفاض معنوي )

Phytoestrogen)  )G3  عند مقارنيها بمجموعةG2 الميايم وكذلك  بمقارنيها  مجموعة االرانب المةالة

( 3ويالحظ من الجدو ).  MDAلما لالسيرو ين النياتي من تأثير ايجابي على مسيوه  G1بمجموعة السيطرة 

 ED50المجموعة مةالة الميايم والمعالجة بالجرعة المؤثرة  G4و وو انخفاض معنوي في المجموعة 

 المجموعة المةالة الميايم. G2بمجموعة ( عند مقارنيها  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي 

 

 

 

 



 MDA      تركيز المالونداليهايدتأثير الحقن العضلي للجرعة المؤثرة لالستروجين النباتي في معدل   (3)جدول 

Mmol/dL ) الناث االرانب المزالة وغير مزالة المبايض 

 المجاميع

 

 الفترة

 الزمنية  

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

 قبل المعالجة

A 

0.46 

±0.012 

A 

0.47 

±0.011 

A 

0.41 

±0.013 

A 

0.42 

±0.020 

 

 شهور 6بعد 

A a 

0.48 

±0.013 

B 

2.16 

±0.025 

 

0.25 

±0.028 

 

1.03 

±0.035 

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

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

 تمثل مجموعة المزالة المبايض Control ,G2تمثل مجموعة السيطرة p<0.05 .        G1المجاميع عند مستوى 

OVX))Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4  تمثل مجموعة المزالة المبايض والمعالجة

Ovariectomized+phytoestrogen. 

الميتايم تتؤوي التى انخفتاض معنتوي فتي مستيوه تركيتة مرمتون  اشارز الدراسة الوالية ان عملية أزالتة          

)ومتي حالتة  Oxidative stressوباليتالي زيتاوة فتي حالتة اال هتاو اليأكستدي  ((64االسيرو ين واليي اتفقت مع  

( نييجتتة لةيتتاوة المؤكستتداز Antioxidantومضتتاواز الياكستتد  Pro-Oxidantعتتدي اليتتوازن بتتين المؤكستتداز 

 ضاواز االكسدة م)ا مرمون االسيرو ين والذي يعيير مرمون مضاو لالكسدة واخا الجسم . وانخفاض مسيوه م

فتتي  MDAوارتفاعتتا معنويتتا فتتي مستتيوه  GSHوقتتد لتتوحظ فتتي الدراستتة الواليتتة انخفاضتتا معنويتتا فتتي مستتيوه 

 (.(27;57 مجموعة االرانب مةالة الميايم

التتذي يعييتتر احتتد انةيمتتاز  GSHوانخفتتاض معنتتوي لمستتيوه  MDA( حتتو  ارتفتتاع (66;7والنيتتائل ميفقتتة متتع 

المؤكسداز في ملا االرانب مةالة الميايم وان النقص في مرموناز الميايم له عالقة متع الفشتا بعتدي تتوازن 

 اي عدي اليوازن بين المؤكسداز ومضاواز اليأكسد      .  oxidative Streesحالة اال هاو الياكسدي 

منخفم في  GSHان مضاواز االكسدة وبضمنها مسيوياز  .(42) (31)  د كا من وفي وراساز اخره أو

واو دوا انه ميكانيكياز مضاواز االكسدة وبضمنها مسيوياز   Osteoprosisالمرضى الملابين بهشاشة العتاي 

GSH  بانخفاض تكون منخفضة في الويواناز مةالة الميايم وكذلك تيفل مذه النيائل مع نيائل الدراسة الوالية

GSH .ان االنةيماز المضاوة لالكسدة  في الويواناز المةالة الميايمAntioxidant Enzymes  مي النتاي

والجذور تيوسط توطم االنسجة و الخاليا وان عما المؤكسداز  Free radicalالدفاعي ضد الجذور الورة 

وسط للمنيجاز الغير  ذرية ان مذه االنةيماز القضاء على  الجذور الورة او ت)ييط فعالية االوكسجين الداخلي المي

ويعيير االسيرو ين النياتي لمويواه الفينولي والفالفونديناز .Glutathione  (02)تويوي على الكلوتاثايون

Flavonoids ذو فعالية عال ية  يدة فهو يعالل للك)ير من االليهاباز م)ا كونه مضاو لالليها  ومضاو لالكسدة 

 (. 46(،)51(، ) 33) انالمضاوة للسرطوكذلك لفعالييه 



ان انخفاض مسيوه مرمون االسيرو ين في مجموعة مةالة الميايم  يةيد من توليد الجذور الورة االوكسجينية 

 Lipidوباليالي احداث تأكسد الدمون   Reactive Oxygen Species( ROSوانواع االوكسجين الفعالة)

Peroxidation   الييروكسيداز الداخلية الولقية وأيضا يعما على تكسير سلسلة االسيا في الدمون والذي يكون

الفسفورية المو ووة في يشاء الخلية مؤويا الى تغيراز في ويناميكية الغشاء وتوطيمه فيقا مضاواز االكسدة 

الذي يعيير كمؤشر  للمؤكسداز اليي توطم ايشية الخاليا  MDAوباليالي ارتفاع  GSHومنها 

(68(،)45(،)51 ).  

مةالة  G2( في مسيوه ايون الكالسيوي للمجموعة P<(0.05( الى و وو ارتفاع معنوي  4يشير الجدو  )و

كما يالحظ و وو انخفاض معنوي . G1الميايم والغير معالجة باألسيرو ين النياتي مقارنة بمجموعة السيطرة 

0.05)>P لمسيوه ايوناز الكالسيوي في المجموعة المعالجة بالجرعة المؤثرة ل سيرو ين النياتي )

Phytoestrogen)  )G3  مقارنة بمجموعة G2 وG1 . 0.05كما لوحظ و وو انخفاض معنوي)>P لمسيوه )

(  بعد  (Phytoestrogenل سيرو ين النياتي  ED50ايوناز الكالسيوي للمجموعة المعالجة بالجرعة المؤثرة 

 . G2مقارنة بمجموعة   G4أزالة الميايم 

Calcium  (mg/ dl )تأثير الحقن العضلي للجرعة المؤثرة لالستروجين النباتي في مستوى الكالسيوم   (4)جدول 

 الناث االرانب المزالة وغير مزالة المبايض

 المجاميع

 الفترة

 الزمنية  

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 

 قبل المعالجة

A 

8.61 

±1.31 

 

A 

9.20 

±1.43 

A 

8.68 

±1.15 

A 

9.91 

±1.71 

 

 شهور 6بعد 

a B 

8.26 

±2.00 

b   B 

60.73 

±1.30 

c B 

5.07 

±1.40 

B d 

26.75 

±1.82 

 

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

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

تمثل مجموعة المزالة المبايض  Control ,G2تمثل مجموعة السيطرة.   p<0.05    G1المجاميع عند مستوى 

OVX))Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4  تمثل مجموعة المزالة المبايض والمعالجة

Ovariectomized+phytoestrogen. 

ان االرتفاع المعنوي في مسيوه ايوناز الكالسيوي في ملا وي اناث االرانب مةالة الميايم للدراسة الوالية        

وزيتاوة عتدو  Osteoclastباالضافة الى الةياوة لنشاط خاليا ناقضتة العتتم  35)) ( و 8),( 11)   اءز ميفقة مع 

وكتتذلك اليييييتتداز   Phosphateو زيتتاوة توريتتر الكالستتيوي والفوستتفاز  Mature Osteoclastالناضتتجة منهتتا 

Peptides  مع الماوة االساس للعتمMatrix. 

( وانخفاض في مسيوه  ROSوالناتجة من الةياوة في الجذور الورة م)ا )ان حلو  حالة اال هاو اليأكسدي 

والذي  Lipid peroxidationمضاواز االكسدة م)ا انخفاض في مسيوه االسيرو ين تةيد في اكسدة الدمون 



ان اليدمور في ميانة العتم ناتل من (.03كشف من خال  تشخيص الةياوة في نشاط خاليا ناقضة العتم      )

عالقة وثيقة بين وو وو اوة في اعداو الخاليا الناقضة للعتم واليي تؤوي الى الةياوة في اوملاص ماوة العتم الةي

وان مشاشة العتاي مو من اك)ر امراض  54))نقص مرمون االسيرو ين وزياوة نشاط الخاليا الناقضة للعتم  

ميايم واممها مرمون االسيرو ين  حيث العتاي االيضية انيشارا والناتل من النقص الواصا في مرموناز ال

مما يسيب فقدان في كيلة  او ازالة الميايم  راحيا  Menopauseيخيفي مرمون االسيرو ين في سن اليأس 

وان زياوة اال هاو اليأكسدي يكون عاما خطورة  كما لوحظ اكسدة الدمون وانخفاض في كيلة العتم.العتم

-TNF) (، IL-1( ان الساييوكيناز ) 28اشار الياحث ). )Osteoprosis (6(لالصابة بمرض مشاشة العتاي 

α)زياوة    ،من الموفةاز القوية الوملاص العتم واخا وخارج الجسم .وقد و د ان مذه الساييوكيناز تةواو مع

IL-6  سن اليأس والميةامنة مع الةياوة في اعداو خاليا وحيدة النواة في الدي المويطي الدائر لده النساء في

 الطييعية والجراحية.

ومي  G2في معد  الفسفور في مجموعة  P)<0.05( الى و وو انخفاض معنوي  )5تشير نيائل الجدو  )و

وكذلك يوضح الجدو    و وو . G1ومجموعة السيطرة  G4و G2مجموعة مةالة الميايم بمقارنيها بمجموعة 

 G1المجموعة المعالجة بمقارنيها بمجموعة السيطرة  G3للمجموعة  Pفي معد   P)<0.05ارتفاع معنوي  )

  (  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي  ED50ومذا يوضح الدور االيجابي للوقن العضلي بالجرعة المؤثرة 

المعرضة الزالة الميايم  G4بالمجموعة  Pفي معد   P)<0.05وتد  النيائل  الى و وو انخفاض معنوي  ).

( عند مقارنيها  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي  ED50لعضلي للجرعة المؤثرة والمعالجة بالوقن ا

.كما وتشير النيائل الى عدي و وو اي G1المةالة الميايم والغير معالجة ومجموعة السيطرة  G2بمجموعة 

مجموعة قيا المعالجة طو  مدة اليجربة مقارنة ب G4,G3,G2فروق معنوية في معد  الفسفور بين المجاميع 

 G1السيطرة 

 phosphorus  (mg/dlتأثير الحقن العضلي للجرعة المؤثرة لالستروجين النباتي في مستوى الفسفور   (5)جدول 

 (الناث االرانب المزالة وغير مزالة المبايض

 المجاميع

 الفترة

 الزمنية  

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 A قبل المعالجة

6.30 

 

A 

6.08 

A 

6.23 

A 

6.41 

 a B شهور 6بعد 

6.24 

b   B 

1.05 

c B 

7.98 

B d 

4.93 

 

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

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

تمثل مجموعة المزالة المبايض  Control ,G2تمثل مجموعة السيطرة p<0.05 .                     G1المجاميع عند مستوى 

OVX))Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4 الة المبايض والمعالجة تمثل مجموعة المز

Ovariectomized+phytoestrogen 

تشير النيائل النخفاض معد  الفسفور في المجموعة مةالة الميايم الرتفاع معد  الكالسيوي في مذه            

وكذلك لوحظ ايضا ان نقص (65)المجموعة حيث يكون اليناسب عكسي بين الكالسيوي والفسفور بملا الدي 



االسيرو ين من فقدان الميايم وانخفاض مسيواه في ملا الدي يكون مرتيط مع النقلان الواصا في كيلة العتم 

حيث ينيل  Osteoporosisللجرذان مةالة الميايم وكذلك ارتياطه مع سن الياس وحدوث مرض مشاشة العتاي 

كذلك .Ostoclast (55 )ناقضة العتم وخاليا  Osteoblastعنه اخيال  اليوازن بين عدو الخاليا بانية العتم 

لالسيرو ين النياتي تاثير وقائي وحماية ضد فقدان العتم الميسيب بسيب نقلان االسيرو ين لده الويواناز 

  .(40)   الميعلل بأيم العتم مةالة الميايم ومو ييوسط اليعيير الجيني

(  29) ,(  11) تيفل نيائل الدراسة حو  انخفاض معد  الفسفور في مجموعة االرانب مةالة الميايم مع         

حيث قد يكون السيب لليوفية القوي لهرموناز  ار الدرقية والرتفاع الكالسيوي الذي يةيد من اوملاص ( 35)و

الميايم حيث يةواو معد  الكالسيوي بملا الدي ويقا معد  الفسفور ويةواو اوملاص  العتم في الويواناز مةالة

 . Osteoprosisالعتم وباليالي اليعرض لالصابة بمرض مشاشة العتاي 

ومي  G2في مجموعة  ALPفي معد    P)<0.05( الى و وو ارتفاع معنوي  )6تشير نيائل الجدو  )و

وكذلك يوضح الجدو    و وو انخفاض مجموعة السيطرة . G1جموعة مجموعة مةالة الميايم بمقارنيها بم

ومذا  G1المجموعة المعالجة بمقارنيها بمجموعة السيطرة  G3للمجموعة  ALPفي معد   P)<0.05معنوي  )

  (  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي  ED50يوضح الدور االيجابي للوقن العضلي بالجرعة المؤثرة 

المعرضة الزالة الميايم  G4بالمجموعة  ALPفي معد   P)<0.05الى و وو انخفاض معنوي  )وتد  النيائل  .

( عند مقارنيها  (Phytoestrogenلالسيرو ين النياتي  ED50والمعالجة بالوقن العضلي للجرعة المؤثرة 

 المةالة الميايم والغير معالجة . G2بمجموعة 

 Alkaline phosphatesثرة لالستروجين النباتي في معدل تأثير الحقن العضلي للجرعة المؤ  (6)جدول 

ALP)()U/L الناث االرانب المزالة وغير مزالة المبايض) 

 المجاميع

 الفترة

 الزمنية  

 

G1 

 

G2 

 

G3 

 

G4 

 A قبل المعالجة

9.23 

 

A 

8.64 

A 

9.04 

A 

8.85 

 a B شهور 6بعد 

9.17 

b   B 

26.63 

c B 

5.77 

B d 

15.29 

 

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

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

تمثل مجموعة المزالة المبايض  Control ,G2تمثل مجموعة السيطرة p<0.05 .                     G1المجاميع عند مستوى 

OVX))Ovariectomized ,G3  ,تمثل مجموعة المعالجة بدون ازالة المبايضG4  تمثل مجموعة المزالة المبايض والمعالجة

Ovariectomized+phytoestrogen 

 G2 في الويواناز مةالة الميايم ALPارتفاع معنوي في معد   الدراسة الوالية يالحظ من خال  نيائل          

 . bone turnoverيرتفع توويا العتم  ALP  ( ويالحظ  انه بارتفاع 07(و)71يكون ميفل مع وراسة )

 ALP( حيتث لتوحظ بهتذه الدراستة االرتفتاع الواصتا فتي مستيوه 3تيفل مع وراستة ) ALPوأيضا زياوة مسيوه 

و لتته عالقتتة متتع اليغيتتراز المعنويتتة فتتي مستتيوه  osteocalcinايم ممتتا يةيتتد فتتي مستتيوه بعتتد عمليتتة ازالتتة الميتت



Osteocalcin  المرتيط مع الخاليا    Osteoclast . ( ارتفتاع انتةيم 70كذلك الحتظ )في الجرذان مةالة الميايم

Alkaline Phosphatese (ALP)  ومو احد المؤشراز الكيميائية لمكوناز العتم في الويوانتاز ومتي مجموعتة

االيناي مةالة الميايم ومذا ميفتل متع الدراستة الواليتة حتو  ارتفتاع متذا االنتةيم فتي المجموعتة المةالتة الميتايم 

اء في ستن ( توويا العتم وزياوته تكون مشابهه للواالز اليي تولا في النسBone Turnoverومذا يؤوي الى )

  . Post menopausalمابعد الياس 

وكذلك ترتفع الفعالية في النساء بين سن الياس وفي حالة ازالة الميايم نييجتة لتنقص مرمتون االستيرو ين          

وايضا تتةواو بتامراض العتتاي )م)تا الكستاظ العتتم وامتراض  ALPايضا يةواو توو  العتاي فيرتفع فعالية انةيم 

او قتد  .شاشة العتاي ( بسيب تنخر العتتم ممتا يتؤوي التى زيتاوة  بيستر  االنتةيم التى ملتا التديسرطان العتم وم

التى كتون االنتةيم لته وور فتي عمليتة نقتا الفوستفاز والكالستيوي  ALPيعةه السيب الرتفتاع مستيوه فعاليتة انتةيم 

فان مسيواه يرتفع  Metabolic Processواللوويوي واليوتاسيوي باالضافة الى ووره المهم في العملياز االيضية 

فتتي حالتتة االصتتابة بتتامراض الجهتتاز اليتتولي نييجتتة االضتتطرا  الواصتتا فتتي تركيتتة متتذه المعتتاون وايوناتهتتا ختتال  

وتيفتل النيتائل  ALP.ويكون اليتاثير ايجتابي لالستيرو ين النيتاتي علتى مستيوه انتةيم ( 53 ,43االصابة بالمرض)

لته وور فتي انخفتاض  مستيوه    phytoestrogenة باالستيرو ين النيتاتي( حيث يالحظ ان المعالجت06الوالية مع )

 .لالسيرو ين النياتي   ED50في ملا وي اناث االرانب اليي حقنت عضليا بالجرعة المؤثرة ALPفعالية انةيم 

 1كما في اللورة رقم) اشارز الدراسة الوالية الى حلو  تدمور بالنسيل العتمي  حيواناز مةالة الميايم 

( ان انخفاض مسيوه االسيرو ين نييجة الزالة المييم يعةز  54( و) 04( ،)2،) ( 35وقد اتفقت النييجة مع  ) (

العتم حيث يليح العتم ضعيف  (Adsorptionويةيد من فعالية خاليا ناقضة العتم وباليالي يةيد االوملاص )

ج اليروتيناز الضارة للنسيل العتمي م)ا  دا ويقا ترسب المعاون فيه ،انخفاض مسيوه االسيرو ين يوفة انيا

(Osteogenin,bone morphogenic proteins وكذلك  ) اليغيراز اليي تعوو لالخيالفاز الواصلة بعواما النمو

وبذلك تولا حالة تشوه العتم (  transforming growth factor and insulin-like growth factor)م)ا )

، كما ان تولد الجذور الورة بيقدي العمر تؤوي الى فقدان كيلة العتم باالضافة الى   46)و)( 21( ،) 32) ،(  (36

.كما ان انخفاض مسيوه تركية مرمون  االسيرو ين يؤوي (12)(،  39(و) 43) osteocyteتموز الخاليا العتمية 

ة خاليا النسيل العتمي الى اخيةا  في نسية المعاون الميرسية في الماوة االساس نييجة لليغير في ايم ووظيف

osteocyte    وحلو  تغيراز في الروابط المويطة بالخاليا العتمية وكير في حجم الفجوازlacunae  في

 .( 1مقارنة بمجموعة السيطرة صورة )(  2( و) 38) الويواناز مةالة الميايم .

النياتي المسيخلص من الفاصوليا اليابسة  باالسيرو ين ED50اما مجموعة الويواناز اليي تم حقنها عضليا        

بعد ازالة الميايم لوحظ قلة تدمور النسيل العتمي زياوة في تماسك الماوة االساس وصغر في حجم الفجواز 

lacunae ( 4وترا ع باليغيراز المرضية للنسيل العتمي صورة )  ( 2بمقارنيها بمجموعة مةالة الميايم صورة 

مجموعة االرانب المعالجة بدون ازالة الميايم قلة في طو  قنواز فولكمان العتمي ( .ويالحظ بمقطع النسيل 

(  35و)   (12   ( ، 3)اتفقت نيائل الدراسة الوالية مع .(  3وزياوة في ك)افة العتم وصغر حجم الفجواز صورة ) 

النياتي لنياز الفاصوليا الييضاء اليابسة  ذو فعالية  يدة على نسيل العتمي  حيث الحتوا ان العالج باالسيرو ين

وعووة  lacunaeفيكون المقطع خالي من اليجاويف المو ووة بالمجموعة مةالة الميايم وكذلك صغر بوجم 



 bone ويةواو تكون العتم   bone resorptionاليرتيب الهندسي للنسيل العتمي  وترا ع في اوملاص العتم 

formation ( وراسيه على الجرذان مةالة الميايم  25وازوياو عدو الخاليا واليجهية الدموي .كذلك ا ره)

والمعالجة باالسيرو ين انه يساعد على تعةية خاليا العتم وترا ع اليدمور الذي يولا عند ازالة الميايم ويقا 

ن النياتي  له فعا مضاو لالكسدة حيث يوافظ على العتم فقدان العتم وتةواو كيلة العتم من المعاون وان االسيرو ي

 .من مها مة الجذور الورة 

 

 (مقطع نسيجي لعظم الفخذ لمجموعة حيوانات السيطرة يالحظ فيها التركيب الطبيعي للنسيج 1صورة)
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  .ةالنسيجي

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 

female rabbits which induced Osteoporosis by bilateral removal of the ovaries  . As for 

the experience of the second randomly divided 32 female rabbits (8 / group ) left the 

first group control group (   G1))and removed the ovaries of the second group (G2) 

and injected into the third set to 0.2 mg / kg of plant estrogens without removing the 

ovaries have (G3) and treated Group IV with effective dose of (phytoestrogen)  after 

the removal of the ovaries (G4). After some physiological parameters observed the 

following results    - In the group of animals removed ovaries and for a period of six 

months, observed a significant decrease (P <0.05) in the level of Estrogen (E) and the 

level of Glutathion (GSH) and phosphorus P in serum while observed a significant 

increase (P <0.05) at the level MDA and the level of calcium concentration and the 

level of effectiveness of Ca Alkaline Phosphate (ALP) in comparison with the rest of 

the groups.Group of animals removed ovaries and treated after six months (G4) 

observed a significant increase (P <0.05) in the level of estrogen E and GSH and p and 

a significant decrease (P <0.05) in MDA and Ca and ALP compared with the group 

removed the ovaries G2.Group of animals that were treated without removal of the 

ovaries G3 has been observed observed a significant increase (P <0.05) in the level of 

E and GSH and p, and a significant decrease (P <0.05) in the MDA and Ca and ALP, 

compared with a group of animals removed ovaries G2 and group G4.and For the study 

of histological observed deterioration in bone tissue with increase of the spaces in the 

body of bone tissue and affect the channels Volkmann group of female removed the 

ovaries . while when injection  the effective dose of phytoestrogen observed lack of 

deterioration of bone tissue. 
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