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ABSTRACT 

In order to investigate the effect of testosterone on the immunological activity 
of thymus gland, the specific activity of adenosine deaminase enzyme (ADA) in 
albino male mice was evaluated.  The mice were divided into two age groups (4 
and 5 weeks of age). Each age group was sub-divided into three subgroups: 
hypersecretion group, normal group and control group. The group of hyper – 
testosterone secretion was injected with 0.1 mL  of the hormone with the  
concentrations of  5,25,50,75,150 and 200 mg for 14 days and then compared with 
the normal group (untreated animals) and control group (animals treated with 0.1 
mL of sunflower oil for the same periods of time). The results demonstrated the 
testosterone had a direct effect on the activity of ADA in serum, thymus and 
thymocytes homogenates in both groups and the most significant decrease 
(P≤0.0001) was observed at the concentration 200 µg /0.1 mL. 
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االدینوسین دي امینیز في  نزیمتأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة ال

  االبیض أرالف لذكور كل من مصل الدم ومجانس غدة التوتة ومجانس الخالیا التوتیة
  

  الخالصة
تم ت دراس ة لغرض التعرف على مدى تاثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة المناعی ة للتوت ة 

. السویس ریة الفأر االبیضفي ذكور ) ADA( في فعالیة النوعیة النزیم االدینوسین دي امینیز هثیرات
: ى ث  الث مج  امیع ثانوی  ة ث  م قس  مت ك  ل فئ  ة ال  ) اس  ابیع 5و  4(ال  ى فئت  ین عم  ریتین حی  ث قس  مت 

حقن  ت مجموع  ة ف  رط  اف  راز . مجموع  ة ف  رط االف  راز والمجموع  ة الس  ویة ومجموع  ة الس  یطرة 
م ایكروغرام  200,150,75,50,25,5من ھرمون التستوس تیرون ب التراكیز  مل 0.1الھرمون بـ

فئ  ران یوم  ا وت  م مقارنتھ  ا بمجموع  ة الف  أر الس  ویة الت  ي ترك  ت دون معامل  ة ومجموع  ة  14ولم  دة 
اظھ  رت النت  ائج حص  ول . م  ن زی  ت زھ  رة الش  مس م  ل 0.1الس  یطرة الت  ي حقن  ت ل  نفس الم  دة ب  ـ

حی   ث بل   غ اعل   ى انخف   اض معن   وي  انخف   اض ف   ي الفعالی   ة النوعی   ة الن   زیم االدینوس   ین دي امینی   ز

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

mailto:Email:gmsbiotech@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


      3201،.5عددال  B)(اجلزء ، 31ة والتكنولوجيا، الدجملة اهلندس
 
  

 

96 
 

 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

(P≤0.0001)  4(االول ى  وفي ك ل م ن الفئت ین العم ریتین مل 0.1/مایكروغرام 200عند تركیز 
  . لكل من مصل الدم ومجانس غدة التوتة ومجانس الخالیا التوتیة) أسابیع 5(انیة والث) أسابیع

  
   مصل الدم وغدة التوتة و الخالیا ، التستوستیرون، النزیم االدینوسین دي امینیز: الكلمات المرشدة

  .التوتیة                       
  المقدمة

ة ب ین الجھ از التك اثري والجھ از المن اعي منذ اكثر من مائ ة ع ام ظھ رت االش ارة االول ى للعالق 
اذ توج ھ اھتم ام الب احثین  Gonadal steriodsوالتي یتم تنظیمھ ا بوس اطة الس یترویدات القندی ة 

) T(ومنھا ھرم ون التستوس تیرون ) 1(لدراسةھذه التداخالت بین ھذه الھرمونات والجھاز المناعي 
Testosterone وتس  یطر عل  ى اف  رازه )  2(الكظ  ر  ال  ذي یف  رز م  ن الخص  ى والمب  ایض وغ  دة

  ).4(والتوتة ) 3(عوامل مختلفة تفرز من النخامى 
م  ن الھرمون  ات متع  ددة الوظ  ائف الت  ي تتعل  ق بالفعالی  ة االیض  یة ) T(یع  د التستوس  تیرون  

كم ا یع د الس بب ال رئیس المس ؤول ع ن كب ت الجھ از المن اعي بص ورة ) 5(والفعالی ة المحف زة للنم و 
  ). 6(رة خاصة عامة والتوتة بصو

بین ت أن ھ ذه   Thymus glandان الدراسات التي اجری ت ح ول اھمی ة وطبیع ة غ دة التوت ة 
الغدة تعد من الغدد الصم المھمة في الجسم لم ا لھ ا م ن وظ ائف مناعی ة وص میة الفرازھ ا ع ددا م ن 

ھا وتمایزھ ا ونض ج Tن وع لمفی ة الھرمونات والعوامل المناعیة الت ي لھ ا عالق ة ف ي تك اثر الخالی ا ال
) TECs(وم ن ھ ذه الھرمون ات ھرم ون الث ایمیولین ال ذي یف رز م ن الخالی ا الظھاری ة التوتی ة ) 7(

Thymic epithelial cells  نوع لمفی ةتم ایز الخالی ا ال  ف يوتتركز فعالیتھ الحیویة خ الل ت اثیره
T  ام راض الع وز دوره في تعزی ز االس تجابة المناعی ة ف ي ع دد م ن  فضال عنداخل وخارج التوتة

  ). 8(المناعي  
 ان   زیمان م   ن اھ   م االنظم   ة االختباری   ة المتاح   ة للكش   ف ع   ن م   دى االس   تجابة المناعی   ة ھ   و 

 ADA (Adenosine deaminase enzyme )ADA, EC(االدینوس  ین دي امینی  ز 
ً ف ي مختل ف الخالی ا والنس ج واالعض اء بم ا فیھ ا االعض اء اللمف )3,5,4,4 ة ومنھ ا ی لكونھ موجودا

ً للدور المھم الذي یبدیھ في الكثیر من الفعالیات الحیویة ف ي الجس م فق د اعتم د ھ ذا ) 9(لتوتة ا ونظرا
اذ ) Viral )10للكش  ف ع  ن م  دى االس  تجابة المناعی  ة عن  د االخم  اج البكتیری  ة والحموی  ة  ن  زیماال

  ).T )11نوع  لمفیة یترافق مع عوزه انخفاض شدید في الخالیا ال
 Severeتع  ززت باكتش  اف م  رض الع  وز المن  اعي المرك  ب الح  اد   زیمالن  ان اھمی  ة ھ  ذا ا

combined immunodeficiency )SCID(  یتراف ق مع ھ انخف اض ش دید  زیموان ع وز االن
 و Kredich اذ ب ین ك ل م ن  .)NK) (12(والق اتالت الطبیعی ة  Bو  Tنوع لمفی ةف ي الخالی ا ال

Hershfield )13 ( بالـمن المرضى المصابین % 30ان SCID  زیمیع انون ع وزا ف ي ھ ذا االن 
ل   وحظ ل   دیھم ح   دوث ) ADA(االدینوس   ین دي امینی   ز  ان   زیموان االطف   ال المص   ابین بع   وز ف   ي 

اضطرابات في الكبد والرئتین والكلیتین وان ترك المریض دون عالج ی ؤدي إل ى الوف اة بع د م رور 
  ). 11(اشھر من الوالدة  6

ً  زیمذا االنبنقص ھ ئرانوعند دراسة تأثر الف وج د انھ ا تع اني م ن ض رر والتھ اب ال رئتین مؤدی ا
ً م ن الح االت  ئ رانإل ى ان ھ ذه الفایض ا اس ابیع و توص ل الب احثون  3إلى الموت بعمر  تظھ ر ع ددا

ً عل  ى م  ا .)14(المرض  یة والمش  ابھة لم  ا موج  ود ف  ي االنس  ان تق  دم فق  د ص  ممت ھ  ذه الدراس  ة  بن  اءا
التستوس  تیرون ف  ي الفعالی  ة المناعی  ة لغ دة التوت  ة م  ن خ  الل قی  اس ت  اثیر ھرم ون ف  ي یج اد العالق  ة ال

ف  ي ك  ل م  ن مص  ل ال  دم ومج  انس غ  دة التوت  ة ومج  انس الخالی  ا  ADA ال  ـ ن  زیمالفعالی  ة النوعی  ة ال
                                .التوتیة
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   Laboratory Animals   الحیوانات المختبریة
  تجھیز الحیوانات وتربیتھا

 Albinoذات االص ل السویس ري  ب یضالمختب ري اال أرالف ذك ور دمت ف ي ھ ذه الدراس ة استخ
Swiss mice  ،الفئ ة : ال ى فئت ین عم ریتین ف ي اقف اص لدائنی ةوقسمت ھذه الفئران  ضعتحیث و

أس ابیع وت م تقس یم ك ل فئ ة  5اسابیع بینما كان ت الفئ ة العمری ة الثانی ة بعم ر  4العمریة االولى بعمر 
س ویة و س یطرة ومج امیع ف رط : وھ ي كم ا یل ي  –ة فأر لكل مجموع 20بواقع ع ثانویة الى مجامی

مئوی  ة واض  اءة عل  ى وف  ق نظ  ام االض  اءة  22-28ھی  أت لھ  ا درج  ة ح  رارة تت  راوح ب  ین  .االف  راز
وكذلك الم اء بص ورة  ساعة ظالم واعطیت العلیقة الجاھزة 12ساعة اضاءة و  12المتعارف علیھ 

   .ad libitum (15)  مستمرة وحسب الحاجة
  المجموعة السویة

اس  ابیع ام  ا الفئ  ة العمری  ة الثانی  ة فكان  ت  4اخ  ذت فئت  ان عمریت  ان، الفئ  ة العمری  ة االول  ى بعم  ر       
 بعد  ضحي بھادون أیة معاملة و -االولى والثانیة-الفئتین  حیواناتاسابیع حیث تركت  5بعمر 
  . یوماً  14مرور 

  ة السیطرةمجموع
 Sunflowerمن زی ت زھ رة الش مس  مل 0.1الفئتین العمریة االولى والثانیة بـ  ئرانحقنت ف    
oil –  المعقم بالموصدةAutoclave  فأرلكل  –مئویة لمدة ربع ساعة  121بدرجة حرارة  ً یومی ا

ً متتالیة 14ولمدة  i.p (Intraperitoneal(داخل الصفاق    . یوما
  فرط االفراز موعةمج

م ن   م ل 0.1م ایكروغرام لك ل) 5 ,25 ,50 ,75 ,150 ,200(اكی ز االتی ة ت م تحض یر التر     
والمخف ف بالزی ت أن ف ) -1Sustanon, 250 mg mL(المص نع ) T( ھرم ون التستوس تیرون 

لم دة ) i.p(الفئ ة العمری ة االول ى ب التراكیز اع اله لك ل ف أر داخ ل الص فاق  حیوان اتحقن ت  ثم الذكر
ً متتالیة وكذلك تم حقن 14   . الفئة العمریة الثانیة بالطریقة نفسھا ئرانف یوما

  الحیوانات التجریبیة  تضحیةوزن و
وجم ع ) 16(التوت ة  لتاستئص   Chloroformبعد تخ دیر الحیوان ات التجریبی ة ب الكلورفورم       

  ). 17(وفصل المصل كما ورد في  Cardiac punctureالدم بطریقة ثقب القلب
  تحضیر مجانس غدة التوتة 

مع مراعاة اجراء جمیع الخطوات ف ي حم ام ثلج ي  )18( تحضیر مجانس غدة التوتة كما ورد في تم
Ice bath .  

  .عزل ومجانسة الخالیا التوتیة
وكم ا المجامیع التجریبیة والتي تم اجراؤھا في حم ام ثلج ي  ئرانعزلت الخالیا التوتیة من غدد ف

   .)20(و )19(ورد في 
  ار البروتین الكلي للعینات التجریبیةقیاس المنحنى المعیاري ومقد

في قی اس مق دار الب روتین الكل ي ف ي العین ات المدروس ة ) 21(اعتمدت طریقة الوري وجماعتھ 
 Bovine Serumوت  م حس  اب المنحن  ى المعی  اري باس  تعمال ب  روتین الب  ومین المص  ل البق  ري 

Albumin )BSA (الم ذاب ف ي ال داريء الفوس فاتيPhosphate Buffer Saline )PBS (
مایكروغرام لكل ) 25 ,50 ,75 , 125,100 ,150 ,175 ,200(وبالتراكیز  7.4ذي باء ھاء 

  . نانومیتر 560تم حساب االمتصاصیة عند الطول الموجي  .مل
  االدینوسین دي امینیز انزیمفعالیة 

لخالی ا االدینوسین دي امینیز في مصل الدم ومجانس غدة التوت ة ومج انس ا انزیمتم قیاس فعالیة 
ً لطریق ة حی ث تعتم د عل ى كمی ة االمونی ا المتح ررة نتیج ة حلمھ ة  )22( التوتیة للف أر التجریب ة طبق ا

Hydrolysis  االدنیوسین Adenosine   الى ایونوسینInosine .  
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  طریقة القیاس
وك فء  Adenosine blankلقد تم اع داد ثالث ة انابی ب متسلس لة لك ل م ن ك فء االدینوس ین 

، كما واعدت انبوبة لكل عین ة وانب وب مماث ل Standardوالقیاسي  Reagent blankالكاشف 
  ).1-2(جدول بالوكما موضح  Sample blankلكفء العینة 
  

  .ADA انزیم الـ طریقة قیاس)  1 – 2( جدول 

كفء   انابیب الكواشف
  مل/القیاسي  مل/الكاشف

كفء 
/االدینوسین

  مل
كفء 

  مل/ العینة  مل/العینة

 - 1.0 - - 1.0  ء الفوسفاتمحلول داري
 1.0 - 1.0 - -  محلول داريء االدینوسین

المحلول القیاسي لكبریتات 
 - - - 1.0 -  االمونیوم

 0.05 0.05 - - -  العینة
 - - 0.05 0.05 0.05  الماء المقطر غیر االیوني

  
 دقیق ة ف ي حم ام م ائي ف ي درج ة ح رارة 60لم دة  حض نتاالنابی ب و تالمحتویات وغط  رجت

من محلولي نیتروبروسید الفینول والھایبوكلورایت القلوي لغ رض  مل 3مئویة تم بعدھا اضافة  37
دقیق  ة بع  دھا  30مئوی  ة لم  دة  37تك وین الل  ون ورج  ت مكون  ات االنابی  ب وحض  نت بدرج  ة ح  رارة 

ن انومیتر وت م تص فیر  623قرأت االمتصاصیة باستخدام المقیاس الضوئي الطیفي عند طول موجي 
ز باستخدام الم اء المقط ر غی ر االی وني وباس تخدام المعادل ة االتی ة ت م حس اب الفعالی ة الحجمی ة الجھا

   -:وكما یلي  ADA نزیمال
  
A  = كفء العینة  –العینة  

كفءالكاشف -كفءاالدینوسین=  B 
C  = كفء الكاشف –القیاسي  
 

  . مئویة 37 ;لتر / وحدة 50× =                   الفعالیة الحجمیة 
  
  

  االدینوسین دي امینیز  نزیمتعیین الفعالیة النوعیة ال
  

ً للمعادلة اآلتیة ADA نزیمحددت الفعالیة النوعیة ال    -:وفقا
  

مل   غ /وح   دة  =) =                         ADA(االدنیوس   ین دي امینی   ز  ن   زیمالفعالی   ة النوعی   ة ال
  بروتین

  
 

ً ان الوحدة ھي كمی ة االحسبت الفعالیة الحجمیة ومحتوى البروتین الكل ال ذي یح رر  ن زیمي علما
 ). 22(واحد مایكرومول من االمونیا في دقیقة واحدة 

 

B - A 
C 

الفعالية 
 محتوى البروتين

  الكلي
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]  
  

  Statistical Analysis    التحلیل االحصائي 
 نظ  امباالعتم  اد عل  ى  ANOVA (Analysis of variance(ت  م اس  تخدام تحلی  ل التب  این 

SPSS لمتع ددة وعند وجود فروق معنوی ة اس تخدمت المقارن ات اMultiple comparisons  
وثبت  ت النت  ائج  LSD (Least significant difference(بطریق ة الف  رق المعن  وي األص  غر 

  .Standard error (SE)الخطأ القیاسي  ± Mean (M) المعدلعلى ھیأة 
  

  النتائج 
  :السویة االدینوسین دي امینیز للحالة نزیمقیاس الفعالیة النوعیة ال .1

ف   ي ك  ل م   ن مص  ل ال   دم ) ADA(االدینوس   ین دي امینی  ز  ن  زیمت  م تعیی   ر الفعالی  ة النوعی   ة ال
ومج  انس غ  دة التوت  ة ومج  انس الخالی  ا التوتی  ة للحال  ة الس  ویة اذ توص  لت الدراس  ة الحالی  ة إل  ى ان 

/ وح دة) 0.028±1.19(و ) 0.016±0.85(الفئت ین العم ریتین بل غ  ئ رانمستواه في مصل الدم ف
لغ   رام ب   روتین عل   ى الت   والي بینم   ا بلغ   ت ف   ي مج   انس غ   دة التوت   ة لك   ل م   ن الفئت   ین العم   ریتین م
ملغ رام ب روتین عل ى الت والي وكم ا مب ین ف ي / وح دة) 4.74±1849.71(و) 1909.87±3.33(

  ). 1-3(الجدول
 ال ى ع دم ظھ ور أي) األول ى والثانی ة(وتشیر النتائج في مصل الدم ولك ل م ن الفئت ین العم ریتین 

ف ي مج انس غ دة ) P>0.05(بینھا، بینما یظھ ر ھن اك اخ تالف معن وي ) P>0.05(تغییر معنوي 
  .السیطرةالتوتة ومجانس الخالیا التوتیة لكل من الحالتین السویة و

  
للحالة السویة في كل ) ملغرام بروتین/ وحدة( ADAالفعالیة النوعیة النزیم الـ ) 1(جدول 

ومجانس الخالیا التوتیة وللفئتین  من مصل الدم ومجانس غدة التوتة
  ).SEالخطأ القیاسي  ± (M)المعدل (العمریتین اربعة وخمسة اسابیع 

الفئة العمریة 
مجانس الخالیا   مجانس غدة التوتة  مصل الدم  )اسبوع(

  التوتیة
• 4  0.85± 0.016  1909.87± 3.33  945.60± 3.15  
• 5  1.19± 0.028  1849.71± 4.74  728.56± 2.33  

 )P<   0.05(ال توجد فروقات معنویة  •
  

المعاملة بھرم ون  ئرانالف االدینوسین دي امینیز في مصل دم نزیمقیاس الفعالیة النوعیة ال .2
  . التستوستیرون

ف ي مص ل دم ف أر  ADA ن زیمال ى ان فعالی ة النوعی ة ال) 1(النتائج الموضحة في الش كل  تشیر
ً   الفئتین العمریتن االول ى وا  0.1/ م ایكروغرام 5ب دءا بتركی ز ) P>0.05(لثانی ة ت نخفض معنوی ا

ملغرام بروتین على الت والي عن د /وحدة)  0.029 ± 0.92 ; 0.034 ± 0.76(حیث كانت  مل
،  25د التراكی  ز المن اظرة لھم  ا لیس تمر ھ  ذا االنخف اض عن   الس  یطرةو/ مقارنتھ ا بالحال  ة الس ویة أو 

) P>0.0001(إل  ى ان یص  ل القص  ى انخف  اض  م  ل 0.1/م  ایكروغرام 200،  150،  75،  50
( ال  ى  ن  زیمعن  د التركی  ز االخی  ر ولك  ل م  ن الفئت  ین العم  ریتین حی  ث انخفض  ت الفعالی  ة النوعی  ة لال

 ملغ  رام ب  روتین عل  ى الت  والي عن  د مقارنتھ  ا بالحال  ة/وح  دة)  ±0.011 0.46 ; 0.013 ± 0.41
عل ى الت والي )%  38.66 ; 48.24(المناظرة لھما وبنس بة مئوی ة مق دارھا  السیطرةو/ السویة أو 

ٌ ف ي انخف اض فعالی ة) . 1( من قیمة الحالة السویة شكل  ان زیم ومن مالحظة النتائج كان ھناك تواف ق
ADA ظھ ر أی ة المعاملة بھرم ون التستوس تیرون لك ل م ن الفئت ین العم ریتین والت ي ل م ت ئرانالف في

 . بینھما) P >0.05(فروقات معنویة 
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 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

 
  

 ئ  راناالدینوس  ین دي امینی  ز ف  ي مج  انس غ  دة التوت  ة للف ن  زیمقی  اس الفعالی  ة النوعی  ة ال .3
  .المعاملة بھرمون التستوستیرون

ف  ي  ADA ان  زیمف  ي فعالی  ة ) P>0.05(انخف  اض معن  وي  وج  ودنت  ائج الدراس  ة الحالی  ة  بین  ت
 5العمری    ة االول    ى المعامل    ة بھرم    ون التستوس    تیرون تركی    ز مج    انس غ    دة التوت    ة لف    أر الفئ    ة 

ملغ  رام ب  روتین عن  د مقارنتھ  ا / وح  دة) 4.168±1866.39(حی  ث كان  ت  م  ل 0.1/ م  ایكروغرام
 /م ایكروغرام 5بینم ا ل م ی ؤثر تركی ز )  2(للفئة المن اظرة لھ ا ش كل  السیطرةو / بالحالة السویة او

و /فأر الفئة العمریة الثانیة عند مقارنتھ ا بالحال ة الس ویة او في لالنزیمعلى الفعالیة النوعیة  مل 0.1
وعن  د اس  تعمال االختب  ار االحص  ائي اق  ل ف  رق معن  وي ل  وحظ )  2(المن  اظرة لھ  ا ش  كل  الس  یطرة

 ٍ بزی  ادة التراكی  ز المعط  اة وعن  د  ن  زیمللفعالی  ة النوعی  ة لال) P>0.0001(انخف  اض ت  دریجي ع  ال
ان ت اعل ى قیم ة لالنخف اض لك ل م ن الفئت ین العم ریتین والت ي ك مل 0.1 /مایكروغرام 200تركیز 

)  2( الش  كلعل  ى الت  والي م  ن قیم  ة الحال  ة الس  ویة % 63.47و % 77.39بلغ  ت نس  بتھا المئوی  ة 
 ADA ال ـ ان زیمفضال عن مالحظة وجود توافق ما بین زیادة التراكیز الھرمونی ة وانخف اض فعالی ة 

دة التوتة عند اعلى تركیز لكل من الفئتین العم ریتین رغ م اعلى انخفاض لھ في مجانس غ لیصل الى
  .بینھما) P>0.05(وجود فرق معنوي 

 ئ  راناالدینوس ین دي امینی ز ف ي مج  انس الخالی ا التوتی ة للف ن  زیمقی اس الفعالی ة النوعی ة ال .4
  .المعاملة بھرمون التستوستیرون

ان زیم ال ـ الفعالی ة النوعی ة ل م ی ؤثر ف ي  م ل 0.1  /مایكروغرام 5ان تركیز  )3(یوضح الشكل 
ADA  943.26(في مجانس الخالیا التوتیة لكل من الفئتین العمریتین االولى والثانی ة والت ي بلغ ت 

ملغ  رام ب  روتین عل  ى الت  والي عن  د مقارنتھ  ا بالحال  ة / وح  دة) 2.945 ± 751.78(و) 3.431 ±
حص ل انخف اض ت دریجي لیص ل إل ى المناظرة لھما وبزیادة التراكیز المعط اة ی السیطرةو /السویة او

االول  ى (عن  د الجرع ة الكب  رى لك ل م  ن الفئت ین العم  ریتین ) P>0.0001(اعل ى انخف  اض معن وي  
وكما حصل لمس تواه ف ي مص ل ال دم ومج انس غ دة التوت ة حی ث بلغ ت فعالیت ھ ف ي مج انس ) والثانیة

) 3.226 ±474.91( م  ل 0.1/ م  ایكروغرام 200الف  أر المعامل  ة بتركی  ز  الخالی  ا التوتی  ة ف  ي
و /ملغ  رام ب  روتین عل  ى الت  والي عن  د مقارنتھ  ا بالحال  ة الس  ویة او/ وح  دة) 4.162 ±178.37(و

على التوالي م ن قیم ة الحال ة الس ویة كم ا % 24.48و% 50.22وبنسبة انخفاض مق دارھا  السیطرة
ب  ین الفئت  ین ) P>0.05(واظھ  رت النت  ائج ایض  ا وج  ود انخف  اض معن  وي ) 3( مب  ین ف  ي الش  كل

  . العمریتین االولى والثانیة
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 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

  )ملغرام بروتین / وحدة ( الفعالیة النوعیة النزیم االدینوسین دي أمینیز  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 

  )ملغرام بروتین / وحدة ( الفعالیة النوعیة النزیم االدینوسین دي أمینیز  
  

 
 
 
 
 
  

في مصل دم  ADA الـ تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم)   1(شكل 
یوماً  14مدة مل من ھرمون التستوستیرون ول 0.1مجامیع الفئران التجریبیة المحقونة بـ 

ً لكل من الفئتین العمریتین أربعة وخمسة أسابیع   .متتالیة
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        فئران غیر معاملة  ذكور*  
  مل من زیت زھرة الشمس  0.1كور فئران محقونة بـ ذ **  

  P<   0.05(ال توجد فروقات معنویة  •
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  )ملغرام بروتین / وحدة ( لفعالیة النوعیة النزیم االدینوسین دي أمینیز  ا
  
  

  
  
  
  

في مجانس  ADAتأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم الـ )   2(شكل 
مل من ھرمون التستوستیرون ولمدة  0.1غدة التوتة لمجامیع الفئران التجریبیة المحقونة بـ

  .لكل من الفئتین العمریتین اربعة و خمسة اسابیع یوماً متتالیة 14
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        فئران غیر معاملة  ذكور*     
  مل من زیت زھرة الشمس   0.1ذكور فئران محقونة بـ  **      

  )P<   0.05(ال توجد فروقات معنویة  •
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 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
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  )ملغرام بروتین/ وحدة ( یم االدینوسین دي أمینیز  الفعالیة النوعیة النز
 

  
  
  
  
  

في مجانس  ADAتأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم الـ )   3(شكل 
مل من ھرمون التستوستیرون  0.1الخالیا التوتیة لمجامیع الفئران التجریبیة المحقونة بـ 

  .یوماً متتالیة لكل من الفئتین العمریتین اربعة و خمسة اسابیع 14ولمدة 
  

  المناقشة 
 ال ـ ان زیمویك ون نش اط  Tن وع  ی ةتتغیر عملیة أی ض البی ورین خ الل نض ج وتم ایز الخالی ا اللمف

ADA  بش  كل أس  تثنائي وغی  ر اعتی  ادي وبخاص  ة ف  ي الخالی  ا التوتی  ة ً خ  الل ھ  ذه المرحل  ة مرتفع  ا
ً ف ي المنطق ة اللبی ة  ترافق ت م ع اكتش اف  ن زیموان اھمی ة ھ ذا اال) 23(القشریة بینما یك ون منخفض ا

SCID  والذي  صاحبتھ اضطرابات واض حة ف ي أی ض البی ورین كالزی ادة ف ي مس توى االدینوس ین
)Ado(  واالدینوسین منقوص االوكسجین)dAdo ( في كل من البالزما والطحال والتوتة ومظ اھر

وان تس مم اللمفاوی ات وح دوث الم وت الخل وي ال ذي ) 14و 11(مرضیة في العظام والكبد والكلی ة 
ربم ا یع  ود بدرج ة كبی  رة ال ى ت  راكم ھ اتین الم  ادتین، ل ذلك فق  د ھ دفت الدراس  ة ) 24(راف ق نتائجن  ا 

االدینوسین دي أمینیز في كل من مصل ال دم ومج انس غ دة  نزیمالى قیاس الفعالیة النوعیة ال الحالیة
ف ي  Tالتوتة ومجانس الخالیا التوتیة وخالل ھذه الفحوص ات یمك ن االش ارة ال ى ت أثر تم ایز خالی ا  

ي س ببھ یشیر الى حص ول  ع وز من اعلمفیةالتوتة اذ ان انخفاض وزن التوتة الناتج عن قلة الخالیا ال
المعامل    ة بھرم    ون التستوس    تیرون وھ    ذا م    ا اش    ارت  الی    ھ  الدراس    ات المس    بقة ب    أن ھرم    ون 

باالض    افة ال    ى ان الس    تیرویدات القش    ریة ) 25(التستوس    تیرون ھ    و أح    د المثبط    ات المناعی    ة 
Corticosteroids الف  أر وظھ  ور تش  وھات  تب  ین أنھ  ا الس  بب ف  ي حص  ول الع  وز المن  اعي ل  دى

وفق دان الكفای ة  Costochondrial junction abnormalitiesالغضروفي االرتباط الضلعي 

        فئران غیر معاملة  ذكور*     
  مل من زیت زھرة الشمس   0.1نة بـ ذكور فئران محقو **      

  )P<   0.05(ال توجد فروقات معنویة  •
  

•  *  
728.56  

• **  
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• 
751.78  

628.52  

302.22  
240.36  279.23  

178.37  

0  

100  

200  
300  
400  
500  
600  
700  
800  

100  

80  

60  

40  

20  

 200 150 75 50 25 5   سيطرة  سوي 

  مل 0.1/تركيز  هرمون التستوستريون احملقون باملايكروغرام

  أسابيع 5

النسبة املئوية
  

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

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


      3201،.5عددال  B)(اجلزء ، 31ة والتكنولوجيا، الدجملة اهلندس
 
  

 

104 
 

 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

لذلك فأن تضرر الكبد یمكن ان یكون ھو س بب انخف اض اللمفاوی ات ف ي   )62(الرئویة وفشل الكبد 
فق د اش ارت الدراس ات الحدیث ة ال ى وج ود مس لك  ADA ان زیممجرى الدم وبالتالي انخف اض فعالی ة 

العاری  ة واالف  راد المس  نون  ئ  رانالف كالكب  د، أذ أظھ  رت Tن  وع  لمفی  ةال خ  ارج ت  وتي لتم  ایز الخالی  ا
ً   Tالذین یمتلكون غدة ضامرة وجود خالیا   في مج رى ال دم و تب ین ب أن التستوس تیرون ی ؤثر س لبیا

  Tعل ى تم ایز ھ ذه الخالی ا ف ي ھ ذا المس لك،ومن ھ ذا ف ان الھرم ون ال ی ؤثر فق ط عل ى تك اثر خالی ا
،ان ھذا االنخفاض یمك ن ان یس ھم ف ي ام راض المناع ة الذاتی ة داخل التوتة ولكن  ً خارج التوتة ایضا

  .(27)و بدء ھجوم االمراض الخبیثة و تقدمھا 
االدینوس ین دي أمینی ز ف ي ك ل  ان زیمحصول انخفاض ف ي فعالی ة  الدراسة الحالیة كما تبین نتائج

امل  ة بھرم  ون التستوس  تیرون اذ ان الف  أر المع م  ن مج  انس غ  دة التوت  ة ومج  انس الخالی  ا التوتی  ة ف  ي
ف ي التوت ة یش یر ال ى وج ود  لمفی ةواالنخفاض الشدید في ع دد الخالی ا ال نزیماالنخفاض في فعالیة اال

 ان زیمحالة تسمم لمف اوي ع ام اذ تك ون الخالی ا التوتی ة النامی ة حساس ة للنت ائج االیض یة بس بب ع وز 
ADA  ثنائی ة الس البیة عند المرحلة االنتقالی ة م ن مرحل ة الخالی اCD-4 CD-8  ال ى مرحل ة ثنائی ة

الف  أر  وان ھ  ذه المالحظ  ة تنس  جم م  ع تل  ك المالحظ  ات المش  اھدة ف  ي CD+4 CD+8االیجابی  ة 
 ن زیموھ ي م ادة مثبط ة ال deoxyformycin -2المعاملة بمادة الفورمایس ین منق وص االوكس جین

ADA )28 (بة المئوی  ة للخالی  ا التوتی  ة غی  ر الف  أر ازدادت فیھ  ا النس   والت  ي بین  ت ان توت  ة ھ  ذه
بینم  ا انخفض  ت النس   بة المئوی  ة للخالی  ا التوتی  ة ثنائی   ة  CD-4 CD-8الناض  جة ثنائی  ة الس  البیة 

  .CD+4 CD-8و CD-4 CD+8 وأحادیة االیجابیة  CD+4 CD+8االیجابیة 
ؤثر من ھرم ون التستوس تیرون ل م ی   مل 0.1 /مایكروغرام 5مما تجدر االشارة الیھ ان تركیز 

االدینوس  ین دي أمینی  ز ف  ي  ن  زیموال ف  ي الفعالی  ة النوعی  ة ال )24( ف  ي دلی  ل االنقس  ام الخل  وي للتوت  ة
مجانس الخالیا التوتی ة ف ي ك ل م ن الفئت ین العم ریتین والت ي ت نخفض ف ي ك ل منھم ا بزی ادة التركی ز 

ً ال ى عالق ة ھ ذا اال ً أض افیا ا التوتی ة بخاص ة ان بتك اثر الخالی  ن زیمحیث ان ھذه الدراس ة ت وفر دعم ا
بشكل كبی ر ومنھ ا التوتی ة وق د تع زى ح االت تس مم الخالی ا  لمفیةعوزه یؤدي الى انخفاض الخالیا ال

والناتج ة ع ن الخالی ا المیت ة نفس ھا وھ ذا م ا توص لت الی ھ الباحث ة  نزیمالتوتیة الى المواد االساس لال
االدینوس ین دي  ان زیماني م ن ع وز الت ي تع  ئ رانالف التي اش ارت ال ى ان) 29(ثومسون وجماعتھا 

أمینی ز تك  ون الخالی  ا التوتی ة ھ  ي مص  در الم  واد االس اس والت  ي تك  ون مس ؤولة ع  ن ح  االت التس  مم 
ً الى االبح اث المس بقة  فان ھ م ن المحتم ل ان ال بالعم الت ي تق وم ببلعم ة ) 30و 14(اللمفاوي واستنادا

للخالی ا المیت ة فب الرغم م ن ان  DNAم ال دنا الخالیا المیتة ھي مصدر البیورینات والناتجة عن تحط 
بدرج  ة كبی  رة ع  ن االدینوس  ین منق  وص  ھ  ذا الباح  ث ق  د توق  ع أن ال  بالعم الرئوی  ة كان  ت مس  ؤولة

ظھر ان البالعم التوتی ة لھ ا دور ADA انزیمعوز  ئرانف االوكسجین المالحظة في ُ ، اال ان نتائجھا ت
والتي یعزو الیھا حاالت تثبیط نم و الخالی ا  نزیما االفي تكوین كمیات مرتفعة من المواد االساس لھذ
والتي اشارت الى زیادة مفرطة لل بالعم ف ي ) 31( التوتیة بخاصة بعد ارتفاع عدد البالعم في التوتة

  .توتة الفئران المعاملة بھرمون التستوستیرون
ل ك بس بب ك ون وذ ADA ان زیمكما یمكن ان تتأثر المراحل المت أخرة م ن الخالی ا التوتی ة بع وز 

ق د تول دت ع ن الخالی ا التوتی ة ثنائی ة االیجابی ة  ن زیماحتمال وجود كمیات من المواد االساس لھ ذا اال
ً أو أنھا تفشل في االختیار االیجابي بخاصة بعد تقدیر ان   9خالی ا م ن ب ین  4التي یتم أختیارھا سلبیا

  ).T )TCR) (32عن مستلم خلیة  خالیا توتیة تموت بسبب فشلھا في التعبیر
المس ؤولة ع ن ح االت التس مم  ADA ن زیمومازالت الدراسات تروم معرفة ما  المادة االساس ال

الخل وي وتثب یط نم  و الخالی ا التوتی  ة ھ ل ھ  و االدینوس ین أم االدینوس  ین منق وص االوكس  جین، اذ ان 
ان ل وحظ  أن االدنیوسین ھو المسؤول عن حاالت الموت الخلوي بع د عدیدة اقترحتھناك دراسات 

وجود كمیات مرتفعة منھ في التوتة والطحال والتي تم االستناد على ان ھ المس بب ف ي ح االت التس مم 
خ الل التج ارب الت ي اجری ت عل ى الخالی ا التوتی ة ع ن طری ق اض افتھ أو اض افة ش ادتھ  منالخلوي 

Adenosine agonist  ان  بینم  ا تش  یر الدراس  ات االكث  ر حداث  ة ال  ى) 33(لمزرعھ  ا الخل  وي
ھو المسبب الرئیس لحاالت الموت الخلوي الت ي تح دث  )dAdo(  االدینوسین منقوص االوكسجین

  .وبذلك یكون االدینوسین قد فقد أفضلیتة كناتج ایضي سام) 32و 26(للخالیا التوتیة 
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في كل من مصل الدم ومج انس غ دة  التوت ة  ADA نزیمكما ان االختالف في الفعالیة النوعیة ال
التوتی  ة ق  د یع  ود ال  ى ان فعالیت  ھ ودوره ف  ي ازال  ة الت  أثیر الس  مي لالدینوس  ین واالدینوس  ین  والخالی  ا

  .منقوص االوكسجین تختلف بین االعضاء والنسج المختلفة 
  

  المصادر 
[1].Kovacs, W.J. and Olsen, N.J. (1999). Sex Hormones and Immune Responses. 

In: Volpe, R. (Ed.) Contemporary Endocrinology: Autoimmune 
Endocrinopathies. Humana Press Inc., Totowa. PP. 163- 181. 

[2].Wilson, J. D., Foster, D. W., Kronenberg, H. M. and Larsen,P. R. (1998). 
Willams Text Book of Endocrinology, 9 th ed., W. B. Saunders Co., 
Philadelphia. PP.1819. 

[3].Seely, R. R., Stephens, T. D. and Tate, T. (1996). Essential of Anatomy- 
Physiology. 2 nd ed., Mobsy Year Book, Inc., Missouri. PP. 262- 283.   

[4].Bodey, B., Bodey, B. Jr., Siegel, S.E. and Kaiser, H.E. (2000). The Role of the 
Reticulo- Epithelial (RE) Cell Network in the Immuno-Neuroendocrine 
Regulation of Intrathymic Lymphopoiesis. Anticancer Res., 20: 1871- 1888. 

[5].Saladin, K. S. (2001). Anatomy and Physiology. 2 nd ed., Mc Graw- Hill Co., 
Inc., New York. pp. 99-100. 

[6].Savino, W. and Dardenne, M. (2000). Neuroendocrine Control of Thymus 
Physiology. Endocr, Rev., 21: 412- 443. 

[7].Walford, R. L. (2000). The Use of Thymus Supplementation as an Anti- 
Aging Supplement. Biopathics, 1-5. 

[8].Dardenne, M., Safieh- Garabedian, B. and Pleau, J. M. (2000). Thymic 
Peptides: Transmitters between the Neuroendocrine and the Immune System. In: 
Nayef, E.S. (Ed.). Pain and Neuroimmune Interactions. Kluwer Acad.Plenum 
Publ. pp.127-137. 

[9].Moriwaki, Y., Yamamoto, T. and Higashino, K. (1999). Enzymes Involved in 
Purine Metabolism- A Review of Histochemical Localization and Functional 
Implications. Histol. Histopathol., 14: 1321- 1340. 

[10].Cordero, O.J., Salgado, F.J. and Nogueira, M. (1997). Adenosine Deaminase 
(ADA) Isoenzyme ADA1 and ADA2 in Biological Fluids. Eur. Respir. J.910: 
2186- 2187. 

[11].Aldrich, M.B., Blackburn, M.R. and Kellems, R.E. (2000).The Importance of 
Adenosine Deaminase for Lymphocyte Development and Function. Biochem. 
Biophys. Res. Comm., 272: 311- 315. 

[12].Giblett, E.R., Anderson, J.E., Cohen, F., Pollara, B. and Meuwissen, H.J. 
(1972). Adenosine Deaminase Deficiency in Two Patients with Severely 
Impaired Cellular Immunity. Lancet, 2: 1067- 1972. 

[13].Kredich, N.M.and Hershfield, M.S. (1983). Disease Caused by Adenosine 
Deaminase Deficiency and Purine Nucleoside Phosphorylase. In: Stanburg, J. 
B.; Wyngaarden, J.B.; Fredrickson, D. S.; Goldstein, J. L. and Brown, M.S. 
(Eds.). The Metabolic Basis of Inherited Disease. Mc Graw- Hill Book Co., New 
York. PP. 1157- 1183. 

[14].Blackburn, M.R., Volmer, J.B., Thrasher, J.L., Zhong, H., Crosby, J.R., Lee, 
J.J. and Kellems, RE. (2000). Matabolic Consquences of Adenosine Deaminase  

 

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

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


      3201،.5عددال  B)(اجلزء ، 31ة والتكنولوجيا، الدجملة اهلندس
 
  

 

106 
 

 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

Deficiency in Mice are Associatde with Defects in Alveogenesis, Pulmonary 
Inflammation, and Airway Obstruction. J. Exp. Med., 192: 159 - 170. 

[15].Lane- Petter, W. (1961). Provision of Loboratory Animals for Research: A 
Practical Guide. Elsevier Publ. Co., New York. PP. 136. 

[16].Campbell, D., Garvey, J. and Sussdorf, D. (1964). Methods in Immunology. 
W.A. Benjamin, Inc., Massachusetts. Pp. 445- 446. 

[17].Garvey, J. S., Cremer, N.E. and Sussdorf, D.H. (1977). Methods in 
Immunology. 3rd ed., W. A. Benjamin, Inc., Massachusetts. PP. 545. 

[18].Small, M. and Trainin, N. (1971). Contrbution of a Thymic Humoral Factor 
to the Development of an Immunological Competent Population from Cells of 
Mouse Bone Marrow. J. Exp. Med., 134: 786- 799. 

[19].Karapetrovic, B., Kosec, D. and Leposavic,G. (1996). Differential Effects of 
Castration in Sexually Immature and Mature Rats on the Phenotypic Profile of 
Thymocytes. Acta Vet., 46: 271- 276. 

[20].Muralidhara, Matsumura, F. and Blankenship, A. (1994). 2, 3, 7, 8- 
Tetrachlorodibenzo- P-dioxin (TCDD)-Induced Reduction of Adenosine 
Deaminase Activity in vivo and in vitro. J. Biochem. Toxicol., 9: 249- 258. 

[21].Lowry, O. H., Rosenbrough N. J., Farr, A. L. and Randall R.j. (1951). Protein 
Measurement with the Folin Phenol Reagent. J. Biol. Chem., 193: 265- 275. 

[22].Giusti, G. (1981). Adenosine Deaminase. In: Bergmeyer, H. U. (Ed.). 
Methods of Enzymatic Analysis, Vol. 2, nd ed., Acad. Press, New York. PP. 
1092- 1099. 

[23].Barja, P. and Freire, M. (1995). Markers of T- Cell Differntiation and 
Maturation in C 57 bl/ 6 and Balb/c and in the Calf: A Comparative Study. 
Comp. Biochem. Physiol., ll0 B: 349- 355. 

[24].Sulaiman, G.M., Saladin, L.F. AL-Mukhtar K.A. (2012). Effect of 
Testosterone on mitotic index and thymuline activity in male albino mice. In 
Press 

[25].Kanda, N., Tsuchida, T. and Tamaki, K. (1997). Testosterone Suppresses 
Anti- DNA Antibody Production in Peripheral Blood Mononuclear Cells from 
Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Arthritis Rheum., 40: 17 03- 1711. 

[26].XU, P. A. and Kellems, R. E. (2000). Function of Murine Adenosine 
Deaminase in the Gastrointestinal Tract. Biochem. Biophys. Res. Comm., 269: 
749- 757. 

[27].Kimura, M., Tomita, Y., Watanabe, H.; Sato, S. and Abo, T. (1995). 
Androgen Regulation of Intra and Extra- Thymic T Cells and its Effect on Sex 
Differences in the Immune System. Int.J. Androl., 18: 127- 136. 

[28].Thompson, L. F. and Blackburn, M. R. (1998). At Last- Experimental 
Models for Adenosine Deaminose Deficiency !. Immunologist, 6: 72- 74. 

[29].Thompson, L. F., Van De Wiele, C. J., Laurent, A. B., Hooker, S. W., 
Vaughn, J. G., Jiang, H., Khare, K., Kellems, R. E., Blackburn, M. R., 
Hershfield, M. S. and Resta, R. (2000). Metabolites from Apoptotic Thymocytes 
Inbibit Thymopoiesis in Adenosine Deaminase- Deficient Fetal 

 Thymic in Adenosine Deaminase- Deficient Fetal Thymic Organ Cultures. J. 
Clin. Invest., 106: 1149- 1157. 

 
 

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

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


      3201،.5عددال  B)(اجلزء ، 31ة والتكنولوجيا، الدجملة اهلندس
 
  

 

107 
 

 تأثیر ھرمون التستوستیرون في الفعالیة النوعیة النزیم
 دي امینیز في كل من مصل الدم ومجانس االدینوسین     
 لذكور الفأر االبیض مجانس الخالیا التوتیةو غدة التوتة    

[30].Blackburn, M.R., Aldrich, M., Volmer, J.B., Chen, W., Zhong, H., Kelly, S., 
Hershfield, M.S., Datta, S.K. and Kellems, R.E. (2000 a). The Use of Enzyme 
Theraby to Regulate the Metabolic and Phenotypic Consequences of Adenosine 
Deaminase Deficiency in Mice: Differential Impact on Pulmonary and 
Immumologic Abnormalities. J. Exp. Med., 275: 32114- 32121. 

[31].Sulaiman, G.M., Saladin, L.F. AL-Mukhtar K.A. (2004). The Effect of 
Testosterone on the Histological Structure of the Thymus in Albino Male Mice. 
Ibn Al-Haitham J. Pure Appl. Sci., 17 (4):8-19. 

[32].Resta, R., Hooker, S. W., Laurent, A.B., Rahman, J., Franklin, M., Knudsen, 
T.B., Nadon, N.L. and Thompson, L. F. (1997). Insights into Thymic Purine 
Metabolism and Adenosine Deaminase Deficiency Revealed by Transgenic 
Mice Overexpressing Ecto- 5- nucleotidase (CD 73). J. Clin. Invest., 99: 676- 
683. 

[33].Mc Conkey, D.J. ,Orrenius, S. and Jondal, M. (1990). Agents That Elevate 
cAMP Stimulate DNA Fragmentation in Thymocyte. J. Immunol., 145: 1227- 
1230. 

  
 

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

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

