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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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االدمنوسين دي امينيي في  زنيم تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية ال

 االبيض أرالف لذكور كل من مصل الدم ومجازنس غدة التوتة ومجازنس الخالما التوتية
 

 الخالصة
تمة  دراسةة لغرض التعرف على مدى تاثير هرمون التستوستيرون في الفعالية المناعية للتوتةة 

السويسرية.  الفأر االبيضفي ذكور ( ADA) في فعالية النوعية النزيم االدينوسين دي امينيز هثيرات
ى ثةة ق ممةةامي  ثانويةةة   اسةةابي ( ثةةم مسةةم  كةة  فيةةة الةة 5و  4الةةى فيتةةين عمةةريتين )حيةةق مسةةم  

ممموعةةة فةةرف االفةةراز والممموعةةة السةةوية وممموعةةة السةةيفرة . ح نةة  ممموعةةة فةةرف  افةةراز 
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مةايكروررام  200,150,75,50,25,5من هرمةون التستوسةتيرون بةالتراكيز  م  0.1الهرمون بـ
فيةةران يومةةا وتةةم م ارنتهةةا بممموعةةة الفةةأر السةةوية التةةي تركةة  دون معاملةةة وممموعةةة  14ولمةةدة 

اظهةةر  النتةةايو ح ةةو  . مةةن زيةة  زهةةرة ال ةةمب مةة  0.1السةةيفرة التةةي ح نةة  لةةنفب المةةدة بةةـ
حيةةق بلةةل اعلةةى انخفةةاض معنةةوي  انخفةةاض فةةي الفعاليةةة النوعيةةة النةةزيم االدينوسةةين دي امينيةةز

(P≤0.0001)  4االولةى ) وفي كة  مةن الفيتةين العمةريتين م  0.1مايكروررام/ 200عند تركيز 
 أسابي ( لك  من م   الدم وممانب ردة التوتة وممانب الخ يا التوتية.  5انية )أسابي ( والث

 
    النزيم االدينوسين دي امينيز, التستوستيرون, م   الدم وردة التوتة و الخ يا الكلمات المرشدة

 التوتية.                       
 المقدمة

ة بةين المهةاز التكةاثري والمهةاز المنةاعي منذ اكثر من ماية عام ظهر  اال ةارة االولةى للع مة
اذ تومة  اهتمةام البةاحثين  Gonadal steriodsوالتي يتم تنظيمها بوسةافة السةيترويدا  ال نديةة 

( T( ومنها هرمون التستوسةتيرون )1لدراسةهذه التداخ   بين هذه الهرمونا  والمهاز المناعي )
Testosterone (  وتسةةيفر علةةى افةةرازه 2الكظةةر ) الةةذي يفةةرز مةةن الخ ةةى والمبةةايض ورةةدة

 (.4( والتوتة )3عوام  مختلفة تفرز من النخامى )
( مةن الهرمونةةا  متعةددة الوظةةايف التةي تتعلةةي بالفعاليةة االي ةةية Tيعةد التستوسةةتيرون ) 

( كمةا يعةد السةبل الةرييب المسةنو  عةن كبة  المهةاز المنةاعي ب ةورة 5والفعالية المحفزة للنمو )
 (. 6رة خا ة )عامة والتوتة ب و

بينة  أن هةذه   Thymus glandان الدراسا  التي امري  حةو  اهميةة وفبيعةة رةدة التوتةة 
الغدة تعد من الغدد ال م المهمة في المسم لما لها مةن وظةايف مناعيةة و ةمية الفرازهةا عةددا مةن 

ها وتمايزهةا ون ةم Tنةو  لمفيةة الهرمونا  والعوام  المناعية التي لها ع مةة فةي تكةاثر الخ يةا ال
( TECs( ومن هذه الهرمونةا  هرمةون الثةايميولين الةذي يفةرز مةن الخ يةا الظهاريةة التوتيةة )7)

Thymic epithelial cells  نو  لمفيةةتمةايز الخ يةا ال  فةيوتتركز فعاليت  الحيوية خ   تةاثيره
T  امةراض العةوز دوره في تعزيز االستمابة المناعيةة فةي عةدد مةن  ف   عنداخ  وخارج التوتة

 (. 8المناعي  )
 انةةةزيمان مةةةن اهةةةم االنظمةةةة االختباريةةةة المتاحةةةة للك ةةةف عةةةن مةةةدى االسةةةتمابة المناعيةةةة هةةةو 

 Adenosine deaminase enzyme (ADA, EC( ADAاالدينوسةةين دي امينيةةز )
ة ومنهةا يةلكون  موموداً في مختلف الخ يةا والنسةو واالع ةام بمةا فيهةا االع ةام اللمف (3,5,4,4

( ونظراً للدور المهم الذي يبدي  في الكثير من الفعاليا  الحيوية في المسم ف ةد اعتمةد هةذا 9لتوتة )ا
( اذ 10) Viralللك ةةف عةةن مةةدى االسةةتمابة المناعيةةة عنةةد االخمةةاج البكتيريةةة والحمويةةة  نةةزيماال

 T (11.)نو   لمفية يترافي م  عوزه انخفاض  ديد في الخ يا ال
 Severeتعةةزز  باكت ةةاف مةةرض العةةوز المنةةاعي المركةةل الحةةاد   زيمالنةةان اهميةةة هةةذا ا

combined immunodeficiency (SCID) يترافةي معة  انخفةاض  ةديد  زيموان عةوز االنة
 و Kredich اذ بةين كة  مةن  .(NK( )12وال ةات   الفبيعيةة ) Bو  Tنو  لمفيةةفةي الخ يةا ال

Hershfield (13 ان )بالـمن المر ى الم ابين  %30 SCID زيميعانون عةوزا فةي هةذا االنة 
( لةةةوحظ لةةةديهم حةةةدوق ADAاالدينوسةةةين دي امينيةةةز ) انةةةزيموان االففةةةا  الم ةةةابين بعةةةوز فةةةي 

ا فرابا  في الكبد والريتين والكليتين وان ترك المريض دون ع ج يندي إلى الوفةاة بعةد مةرور 
 (. 11ا هر من الوالدة ) 6

ومد انها تعةاني مةن  ةرر والتهةال الةريتين منديةاً  زيمذا االنبن ص ه يرانوعند دراسة تأثر الف
تظهةر عةدداً مةن الحةاال   يةرانإلةى ان هةذه الفاي ةا اسابي  و تو   البةاحثون  3إلى المو  بعمر 

ت ةةدم ف ةةد  ةةمم  هةةذه الدراسةةة  بنةةاماً علةةى مةةا .(14)المر ةةية والم ةةابهة لمةةا مومةةود فةةي االنسةةان
التستوسةتيرون فةي الفعاليةة المناعيةة لغةدة التوتةة مةن خة   ميةاب تةاثير هرمةون فةي يماد الع مة ال

فةةي كةة  مةةن م ةة  الةةدم وممةةانب رةةدة التوتةةة وممةةانب الخ يةةا  ADA الةةـ نةةزيمالفعاليةةة النوعيةةة ال
                                .التوتية
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  Laboratory Animals  الحيوانات المختبرية
 تجهيز الحيوانات وتربيتها

 Albinoذا  اال ة  السويسةري  بةيضالمختبةري اال أرالفةذكةور دم  في هةذه الدراسةة استخ
Swiss mice الفيةة   الةى فيتةين عمةريتين في امفاص لداينيةةومسم  هذه الفيران   ع , حيق و

أسةابي  وتةم ت سةيم كة  فيةة  5اسابي  بينما كان  الفيةة العمريةة الثانيةة بعمةر  4العمرية االولى بعمر 
وهةي كمةا يلةي   سةوية و سةيفرة وممةامي  فةرف  –ة فأر لك  ممموع 20بوام    ثانوية الى ممامي
ميويةةة وا ةةامة علةةى وفةةي نظةةام اال ةةامة  22-28هيةةأ  لهةةا درمةةة حةةرارة تتةةراو  بةةين  .االفةةراز

وكذلك المام ب ةورة  ساعة ظ م واعفي  العلي ة الماهزة 12ساعة ا امة و  12المتعارف علي  
  .ad libitum (15)  مستمرة وحسل الحامة

 المجموعة السوية
اسةةابي  امةا الفيةة العمريةةة الثانيةة فكانةة   4اخةذ  فيتةان عمريتةةان, الفيةة العمريةة االولةةى بعمةر       
 بعد   حي بهادون أية معاملة و -االولى والثانية-الفيتين  حيوانا اسابي  حيق ترك   5بعمر 
 يوماً.  14مرور 

 ة السيطرةمجموع
 Sunflowerمن زي  زهةرة ال ةمب  م  0.1الفيتين العمرية االولى والثانية بـ  يرانح ن  ف    
oil –  المع م بالمو دةAutoclave  يوميةاً  فأرلك   –ميوية لمدة رب  ساعة  121بدرمة حرارة

 يوماً متتالية.  14ولمدة  Intraperitoneal( i.pداخ  ال فاي )
 فرط االفراز موعةمج
مةن   مة  0.1( مةايكروررام لكة 5 ,25 ,50 ,75 ,150 ,200اكيةز االتيةة )تم تح ةير التر     

( والمخفةف بالزية  أنةف mL Sustanon, 250 mg-1( الم ةن  )Tهرمةون التستوسةتيرون ) 
( لمةدة i.pالفية العمريةة االولةى بةالتراكيز اعة ه لكة  فةأر داخة  ال ةفاي ) حيوانا ح ن   ثم الذكر
 الفية العمرية الثانية بالفري ة نفسها.  يرانف يوماً متتالية وكذلك تم ح ن 14

 الحيوانات التجريبية  تضحيةوزن و
وممة  ( 16التوتةة ) ل استي ة  Chloroformبعد تخدير الحيوانةا  التمريبيةة بةالكلورفورم       

 (. 17)وف   الم   كما ورد في  Cardiac punctureالدم بفري ة ث ل ال لل
 تحضير مجانس غدة التوتة 

م  مراعاة امرام ممي  الخفوا  في حمةام ثلمةي  (18) تح ير ممانب ردة التوتة كما ورد في تم
Ice bath . 

 عزل ومجانسة الخاليا التوتية.
وكمةا الممامي  التمريبية والتي تم امرانها في حمام ثلمي  يرانعزل  الخ يا التوتية من ردد ف

  .(20و) (19)ورد في 
 ار البروتين الكلي للعينات التجريبيةقياس المنحنى المعياري ومقد

( في مياب م ةدار البةروتين الكلةي فةي العينةا  المدروسةة 21اعتمد  فري ة الوري ومماعت  )
 Bovine Serumوتةةم حسةةال المنحنةةى المعيةةاري باسةةتعما  بةةروتين البةةومين الم ةة  الب ةةري 

Albumin (BSAالمةذال فةي الةداريم الفوسةفاتي )Phosphate Buffer Saline (PBS )
( مايكروررام لك  25 ,50 ,75 , 125,100 ,150 ,175 ,200وبالتراكيز ) 7.4ذي بام هام 

 نانوميتر.  560تم حسال االمت ا ية عند الفو  المومي  .م 
 االدينوسين دي امينيز انزيمفعالية 
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لخ يةا االدينوسين دي امينيز في م   الدم وممانب ردة التوتة وممانب ا انزيمتم مياب فعالية 
حيةق تعتمةد علةى كميةة االمونيةا المتحةررة نتيمةة حلمهةة  (22) التوتية للفأر التمريبةة فب ةاً لفري ةة

Hydrolysis  االدنيوسين Adenosine   الى ايونوسينInosine . 
 
 
 

 طريقة القياس
وكةفم  Adenosine blankل د تم اعةداد ث ثةة انابيةل متسلسةلة لكة  مةن كةفم االدينوسةين 

, كما واعد  انبوبة لك  عينةة وانبةول مماثة  Standardوال ياسي  Reagent blankالكا ف 
 (.1-2مدو  )بالوكما مو ح  Sample blankلكفم العينة 
 

 .ADA انزيم الـ ( طريقة قياس 1 – 2جدول ) 

 انابيب الكواشف
كفء 
 ملالكاشف/

 ملالقياسي/
كفء 

االدينوسين/
 مل

كفء 
 ملالعينة/

 ملالعينة/ 

 - 1.0 - - 1.0 ء الفوسفاتمحلول داري

 1.0 - 1.0 - - محلول داريء االدينوسين

المحلول القياسي لكبريتات 
 االمونيوم

- 1.0 - - - 

 0.05 0.05 - - - العينة

 - - 0.05 0.05 0.05 الماء المقطر غير االيوني

 
 37 دمي ة في حمام مايي في درمة حرارة 60لمدة  ح ن االنابيل و  المحتويا  ورف رم 

مةن محلةولي نيتروبروسةيد الفينةو  والهايبوكلوراية  ال لةوي لغةرض  مة  3ميوية تةم بعةدها ا ةافة 
دمي ةةة بعةةدها  30ميويةةة لمةةدة  37تكةةوين اللةةون ورمةة  مكونةةا  االنابيةةل وح ةةن  بدرمةةة حةةرارة 

نانوميتر وتةم ت ةفير  623مرأ  االمت ا ية باستخدام الم ياب ال ويي الفيفي عند فو  مومي 
ز باستخدام المام الم فر ريةر االيةوني وباسةتخدام المعادلةة االتيةة تةم حسةال الفعاليةة الحمميةة المها
  -وكما يلي   ADA نزيمال
 
A  كفم العينة  –= العينة 

كفمالكا ف -=كفماالدينوسين  B 
C  كفم الكا ف –= ال ياسي 
 

 ميوية.  37 ;وحدة/ لتر  50× الفعالية الحممية =                   
 
 

 االدينوسين دي امينيز  نزيمتعيين الفعالية النوعية ال
 

  -وف اً للمعادلة اآلتية  ADA نزيمحدد  الفعالية النوعية ال
 

B - A 
C 

الفعالية 
 محتوى البروتين الحجمية
 الكلي
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وحةةةدة /ملةةةل  =( =                         ADAاالدنيوسةةةين دي امينيةةةز ) نةةةزيمالفعاليةةةة النوعيةةةة ال
 بروتين

 
 

الةذي يحةرر  نزيمي علماً ان الوحدة هي كمية االحسب  الفعالية الحممية ومحتوى البروتين الكل
 (. 22واحد مايكرومو  من االمونيا في دمي ة واحدة )

 
] 
 

 Statistical Analysis  التحليل االحصائي 
 نظةةامباالعتمةةاد علةةى  Analysis of variance( ANOVAتةةم اسةةتخدام تحليةة  التبةةاين )

SPSS لمتعةددة وعند ومود فروي معنويةة اسةتخدم  الم ارنةا  اMultiple comparisons  
وثبتةة  النتةةايو  Least significant difference( LSDبفري ةةة الفةةري المعنةةوي ا  ةةغر )

 .Standard error (SE)الخفأ ال ياسي  Mean (M)  المعد على هيأة 
 

 النتائج 
 السوية: االدينوسين دي امينيز للحالة نزيمقياس الفعالية النوعية ال .1

( فةةي كةة  مةةن م ةة  الةةدم ADAاالدينوسةةين دي امينيةةز ) نةةزيمتةةم تعييةةر الفعاليةةة النوعيةةة ال
وممةةانب رةةدة التوتةةة وممةةانب الخ يةةا التوتيةةة للحالةةة السةةوية اذ تو ةةل  الدراسةةة الحاليةةة إلةةى ان 

( وحةدة/ 0.028±1.19( و )0.016±0.85الفيتةين العمةريتين بلةل ) يةرانمستواه في م   الةدم ف
لغةةرام بةةروتين علةةى التةةوالي بينمةةا بلغةة  فةةةي ممةةانب رةةدة التوتةةة لكةة  مةةن الفيتةةين العمةةةريتين م
( وحةةدة/ ملغةةرام بةةروتين علةةى التةةوالي وكمةةا مبةةين فةةي 4.74±1849.71( و)1909.87±3.33)

 (. 1-3المدو )
 وت ير النتايو في م   الدم ولك  من الفيتين العمةريتين )ا ولةى والثانيةة( الةى عةدم ظهةور أي

( فةي ممةانب رةدة P>0.05( بينها, بينما يظهةر هنةاك اخةت ف معنةوي )P>0.05تغيير معنوي )
 .السيفرةالتوتة وممانب الخ يا التوتية لك  من الحالتين السوية و

 
)وحدة/ ملغرام بروتين( للحالة السوية في كل  ADA( الفعالية النوعية النزيم الـ 1جدول )

ومجانس الخاليا التوتية وللفئتين  من مصل الدم ومجانس غدة التوتة

 (.SEالخطأ القياسي   (M)العمريتين اربعة وخمسة اسابيع )المعدل 

الفئة العمرية 
 )اسبوع(

 مجانس غدة التوتة مصل الدم
مجانس الخاليا 

 التوتية

 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 

 ( 0.05ال تومد فروما  معنوية   <P) 
 

المعاملرة بهرمرون  ئررانالف االدينوسين دي امينيز في مصل دم نزيمقياس الفعالية النوعية ال .2
 التستوستيرون. 

فةي م ة  دم فةأر  ADA نةزيم( الى ان فعاليةة النوعيةة ال1النتايو المو حة في ال ك  ) ت ير
 0.1مةايكروررام/  5( بةدما بتركيةز P>0.05لثانيةة تةنخفض معنويةاً   )الفيتين العمريتن االولى وا

( وحدة/ملغرام بروتين علةى التةوالي عنةد   0.034 ; 0.92  0.029 0.76حيق كان  ) م 
 50,  25د التراكيز المناظرة لهما ليستمر هذا االنخفاض عن السيفرةم ارنتها بالحالة السوية أو / و
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 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

( عنةةد P>0.0001إلةةى ان ي ةة  الم ةةى انخفةةاض ) مةة  0.1مةةايكروررام/ 200,  150,  75, 
 ± 0.41الةى )  نةزيمالتركيز االخير ولك  من الفيتين العمريتين حيق انخف   الفعاليةة النوعيةة ل 

السةوية أو /  ( وحدة/ملغرام بروتين على التةوالي عنةد م ارنتهةا بالحالةة ±0.011 0.46 ; 0.013
(% علةةى التةةوالي مةةن ميمةةة  38.66 ; 48.24المنةةاظرة لهمةةا وبنسةةبة ميويةةة م ةةدارها ) السةةيفرةو

 ADA انةزيم ( . ومن م حظة النتايو كةان هنةاك توافةيي فةي انخفةاض فعاليةة1) الحالة السوية  ك 
ظهةر أيةة فرومةا  المعاملة بهرمون التستوستيرون لك  من الفيتين العمريتين والتةي لةم ت يرانالف في

 ( بينهما. P >0.05معنوية )
 
 

 ئررراناالدينوسررين دي امينيررز فرري مجررانس غرردة التوتررة للف نررزيمقيرراس الفعاليررة النوعيررة ال .3
 المعاملة بهرمون التستوستيرون.

فةةي  ADA انةةزيم( فةةي فعاليةةة P>0.05انخفةةاض معنةةوي ) ومةةودنتةةايو الدراسةةة الحاليةةة  بينةة 
 5العمريةةةة االولةةةى المعاملةةةة بهرمةةةون التستوسةةةتيرون تركيةةةز ممةةةانب رةةةدة التوتةةةة لفةةةأر الفيةةةة 

( وحةةدة/ ملغةةرام بةةروتين عنةةد م ارنتهةةا 4.168±1866.39حيةةق كانةة  ) مةة  0.1مةةايكروررام/ 
 مةايكروررام/ 5( بينمةا لةم يةنثر تركيةز  2)للفية المناظرة لها  ةك   السيفرةبالحالة السوية او/ و 

فأر الفية العمرية الثانية عند م ارنتها بالحالة السةوية او/و  في ل نزيمعلى الفعالية النوعية  م  0.1
( وعنةةد اسةةتعما  االختبةةار االح ةةايي امةة  فةةري معنةةوي لةةوحظ  2)المنةةاظرة لهةةا  ةةك   السةةيفرة

بزيةةادة التراكيةةز المعفةةاة وعنةةد  نةةزيم( للفعاليةةة النوعيةةة ل P>0.0001انخفةةاض تةةدريمي عةةا   )
ان  اعلةى ميمةة ل نخفةاض لكة  مةن الفيتةين العمةريتين والتةي ك م  0.1 مايكروررام/ 200تركيز 

(  2) ال ةةك علةةى التةةوالي مةةن ميمةةة الحالةةة السةةوية  %63.47و  %77.39بلغةة  نسةةبتها الميويةةة 
 ADA الةـ انةزيمف   عن م حظة ومود توافي ما بين زيادة التراكيز الهرمونية وانخفاض فعاليةة 

دة التوتة عند اعلى تركيز لك  من الفيتين العمريتين ررم اعلى انخفاض ل  في ممانب ر لي   الى
 ( بينهما.P>0.05ومود فري معنوي )

 ئررراناالدينوسررين دي امينيررز فرري مجررانس الخاليررا التوتيررة للف نررزيمقيرراس الفعاليررة النوعيررة ال .4
 المعاملة بهرمون التستوستيرون.

انةزيم الةـ الفعاليةة النوعيةة لةم يةنثر فةي  م  0.1  مايكروررام/ 5ان تركيز  )3يو ح ال ك  )
ADA (  943.26في ممانب الخ يا التوتية لك  من الفيتين العمريتين االولى والثانية والتةي بلغة 

( وحةةدة/ ملغةةرام بةةروتين علةةى التةةوالي عنةةد م ارنتهةةا بالحالةةة 2.945 ± 751.78( و)3.431 ±
ح   انخفةاض تةدريمي لي ة  إلةى المناظرة لهما وبزيادة التراكيز المعفاة ي السيفرةالسوية او/و 

( عنةد المرعةة الكبةرى لكة  مةن الفيتةين العمةريتين )االولةى P>0.0001اعلى انخفاض معنةوي  )
والثانية( وكما ح   لمستواه في م ة  الةدم وممةانب رةدة التوتةة حيةق بلغة  فعاليتة  فةي ممةانب 

( 3.226 ±474.91) مةة  0.1مةةايكروررام/  200الفةةأر المعاملةةة بتركيةةز  الخ يةةا التوتيةةة فةةي
( وحةةدة/ ملغةةرام بةةروتين علةةى التةةوالي عنةةد م ارنتهةةا بالحالةةة السةةوية او/و 4.162 ±178.37و)

علىةالتوالي مةن ميمةة الحالةة السةوية كمةا  %24.48و %50.22وبنسبة انخفاض م دارها  السيفرة
( بةةين الفيتةةين P>0.05( واظهةةر  النتةةايو اي ةةا ومةةود انخفةةاض معنةةوي )3) مبةةين فةةي ال ةةك 

 العمريتين االولى والثانية. 
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 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

 
 
 
 
 
 

 الفعالية النوعية النزيم االدينوسين دي أمينيز  ) وحدة / ملغرام بروتين (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الفعالية النوعية النزيم االدينوسين دي أمينيز  ) وحدة / ملغرام بروتين (
 

 
 
 
 
 
 

في مصل دم  ADA الـ (  تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية النزيم 1شكل )
يوماً  14مدة مل من هرمون التستوستيرون ول 0.1مجاميع الفئران التجريبية المحقونة بـ 

 متتاليًة لكل من الفئتين العمريتين أربعة وخمسة أسابيع.
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    فيران رير معاملة  ذكور*  

 م  من زي  زهرة ال مب  0.1كور فيران مح ونة بـ ذ **  

 ( 0.05ال تومد فروما  معنوية   <P 
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 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفعالية النوعية النزيم االدينوسين دي أمينيز  ) وحدة / ملغرام بروتين (ا
 
 

 
 
 
 

في مجانس  ADA(  تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية النزيم الـ  2شكل )
مل من هرمون التستوستيرون ولمدة  0.1غدة التوتة لمجاميع الفئران التجريبية المحقونة بـ

 لكل من الفئتين العمريتين اربعة و خمسة اسابيع. يوماً متتالية 14
 

  
 
 
 
 
 
 

    فيران رير معاملة  ذكور*     

 م  من زي  زهرة ال مب   0.1ذكور فيران مح ونة بـ  **      

 ( 0.05ال تومد فروما  معنوية   <P) 
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 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يم االدينوسين دي أمينيز  ) وحدة / ملغرام بروتين(الفعالية النوعية النز
 

 
 
 
 
 

في مجانس  ADA(  تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية النزيم الـ  3شكل )
مل من هرمون التستوستيرون  0.1الخاليا التوتية لمجاميع الفئران التجريبية المحقونة بـ 

 يوماً متتالية لكل من الفئتين العمريتين اربعة و خمسة اسابيع. 14ولمدة 
 

 المناقشة 
 الةـ انةزيمويكةون ن ةاف  Tنةو   يةةتتغير عملية أيض البيورين خ   ن ةو وتمةايز الخ يةا اللمف

ADA  خةة   هةةذه المرحلةةة مرتفعةةاً ب ةةك  أسةةتثنايي وريةةر اعتيةةادي وبخا ةةة فةةي الخ يةةا التوتيةةة
تراف ة  مة  اكت ةاف  نةزيم( وان اهميةة هةذا اال23ال  رية بينما يكون منخف ةاً فةي المنف ةة اللبيةة )

SCID  والذي   احبت  ا فرابا  وا حة في أيةض البيةورين كالزيةادة فةي مسةتوى االدينوسةين
(Ado) ( واالدينوسين من وص االوكسمينdAdo في ك  من الب زما والفحا  والتوتة ومظاهر )

( وان تسةمم اللمفاويةا  وحةدوق المةو  الخلةوي الةذي 14و 11مر ية في العظام والكبد والكلية )
ربمةا يعةود بدرمةة كبيةرة الةى تةراكم هةاتين المةادتين, لةذلك ف ةد هةدف  الدراسةة ( 24)رافي نتايمنا 

االدينوسين دي أمينيز في ك  من م   الدم وممانب رةدة  نزيمالى مياب الفعالية النوعية ال الحالية

    فيران رير معاملة  *ذكور     
 م  من زي  زهرة ال مب   0.1نة بـ ذكور فيران مح و **      

 ( 0.05ال تومد فروما  معنوية   <P) 
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 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

فةي  Tالتوتة وممانب الخ يا التوتية وخ   هذه الفحو ا  يمكن اال ةارة الةى تةأثر تمةايز خ يةا  
ي سةبب  ي ير الى ح و   عوز منةاعلمفيةالتوتة اذ ان انخفاض وزن التوتة الناتو عن ملة الخ يا ال

المعاملةةةة بهرمةةةةون التستوسةةةةتيرون وهةةةةذا مةةةةا ا ةةةةار   اليةةةة   الدراسةةةةا  المسةةةةب ة بةةةةأن هرمةةةةون 
( باال ةةةةافة الةةةةى ان السةةةةتيرويدا  ال  ةةةةرية 25التستوسةةةةتيرون هةةةةو أحةةةةد المثبفةةةةا  المناعيةةةةة )

Corticosteroids الفةةأر وظهةةور ت ةةوها   تبةةين أنهةةا السةةبل فةةي ح ةةو  العةةوز المنةةاعي لةةدى
وف دان الكفايةة  Costochondrial junction abnormalitiesالغ روفي االرتباف ال لعي 

لذلك فأن ت رر الكبد يمكن ان يكون هو سبل انخفةاض اللمفاويةا  فةي   (62الريوية وف   الكبد )
ف ةد ا ةار  الدراسةا  الحديثةة الةى ومةود مسةلك  ADA انزيمممرى الدم وبالتالي انخفاض فعالية 

العاريةةة واالفةةراد المسةةنون  يةةرانالف كالكبةةد, أذ أظهةةر  Tنةةو   لمفيةةةال خةةارج تةةوتي لتمةةايز الخ يةةا
في ممرى الدم و تبةين بةأن التستوسةتيرون يةنثر سةلبياً   Tالذين يمتلكون ردة  امرة ومود خ يا  

  Tعلى تمايز هذه الخ يةا فةي هةذا المسةلك,ومن هةذا فةان الهرمةون ال يةنثر ف ةف علةى تكةاثر خ يةا
خارج التوتة اي اً,ان هذا االنخفاض يمكن ان يسهم فةي امةراض المناعةة الذاتيةة داخ  التوتة ولكن 

 .(27)و بدم هموم االمراض الخبيثة و ت دمها 
االدينوسةين دي أمينيةز فةي كة   انزيمح و  انخفاض في فعالية  الدراسة الحالية كما تبين نتايو

املةةة بهرمةةون التستوسةةتيرون اذ ان الفةةأر المع مةن ممةةانب رةةدة التوتةةة وممةةانب الخ يةةا التوتيةة فةةي
فةي التوتةة ي ةير الةى ومةود  لمفيةواالنخفاض ال ديد في عدد الخ يا ال نزيماالنخفاض في فعالية اال

 انةزيمحالة تسمم لمفاوي عام اذ تكةون الخ يةا التوتيةة الناميةة حساسةة للنتةايو االي ةية بسةبل عةوز 
ADA  ثناييةة السةالبية عند المرحلة االنت الية من مرحلة الخ يةاCD-4 CD-8  الةى مرحلةة ثناييةة

الفةةأر  وان هةةذه الم حظةةة تنسةةمم مةة  تلةةك الم حظةةا  الم ةةاهدة فةةي CD+4 CD+8االيمابيةةة 
 نةزيموهةي مةادة مثبفةة ال deoxyformycin -2المعاملة بمادة الفورمايسةين من ةوص االوكسةمين

ADA (28والتةةي بينةة  ان توتةةة هةةذه ) بة الميويةةة للخ يةةا التوتيةةة ريةةر الفةةأر ازداد  فيهةةا النسةة
بينمةةا انخف ةة  النسةةبة الميويةةة للخ يةةا التوتيةةة ثناييةةة  CD-4 CD-8النا ةةمة ثناييةةة السةةالبية 

 .CD+4 CD-8و CD-4 CD+8 وأحادية االيمابية  CD+4 CD+8االيمابية 
نثر من هرمون التستوسةتيرون لةم ية  م  0.1 مايكروررام/ 5مما تمدر اال ارة الي  ان تركيز 

االدينوسةين دي أمينيةز فةي  نةزيموال فةي الفعاليةة النوعيةة ال (24) في دلية  االن سةام الخلةوي للتوتةة
ممانب الخ يا التوتية في كة  مةن الفيتةين العمةريتين والتةي تةنخفض فةي كة  منهمةا بزيةادة التركيةز 

ا التوتيةة بخا ةة ان بتكةاثر الخ ية نةزيمحيق ان هذه الدراسة توفر دعماً أ ةافياً الةى ع مةة هةذا اال
ب ك  كبير ومنها التوتيةة ومةد تعةزى حةاال  تسةمم الخ يةا  لمفيةعوزه يندي الى انخفاض الخ يا ال

والناتمة عن الخ يةا الميتةة نفسةها وهةذا مةا تو ةل  الية  الباحثةة  نزيمالتوتية الى المواد االساب ل 
االدينوسةين دي  انةزيماني مةن عةوز التةي تعة يةرانالف ( التي ا ار  الى ان29ثومسون ومماعتها )

أمينيز تكةون الخ يةا التوتيةة هةي م ةدر المةواد االسةاب والتةي تكةون مسةنولة عةن حةاال  التسةمم 
( فانة  مةن المحتمة  ان الةب عم التةي ت ةوم ببلعمةة 30و 14اللمفاوي واستناداً الى االبحاق المسب ة )

للخ يا الميتةة فبةالررم مةن ان  DNAم الدنا الخ يا الميتة هي م در البيورينا  والناتمة عن تحف
بدرمةةة كبيةةرة عةةن االدينوسةةين من ةةوص  هةةذا الباحةةق مةةد تومةة  أن الةةب عم الريويةةة كانةة  مسةةنولة

, اال ان نتايمها ُتظهر ان الب عم التوتية لها دور ADA انزيمعوز  يرانف االوكسمين الم حظة في
والتي يعزو اليها حاال  تثبيف نمو الخ يةا  نزيما االفي تكوين كميا  مرتفعة من المواد االساب لهذ
( والتي ا ار  الى زيادة مفرفة للب عم في 31) التوتية بخا ة بعد ارتفا  عدد الب عم في التوتة

 .توتة الفيران المعاملة بهرمون التستوستيرون
لةك بسةبل كةون وذ ADA انةزيمكما يمكن ان تتأثر المراح  المتأخرة من الخ يةا التوتيةة بعةوز 

مةد تولةد  عةن الخ يةا التوتيةة ثناييةة االيمابيةة  نزيماحتما  ومود كميا  من المواد االساب لهذا اال
 9خ يا من بةين  4التي يتم أختيارها سلبياً أو أنها تف   في االختيار االيمابي بخا ة بعد ت دير ان 

 T (TCR( )32.)عن مستلم خلية  خ يا توتية تمو  بسبل ف لها في التعبير
المسنولة عةن حةاال  التسةمم  ADA نزيمومازال  الدراسا  تروم معرفة ما  المادة االساب ال

الخلوي وتثبةيف نمةو الخ يةا التوتيةة هة  هةو االدينوسةين أم االدينوسةين من ةوص االوكسةمين, اذ ان 
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ان لةوحظ  أن االدنيوسين هو المسنو  عن حاال  المو  الخلوي بعد عديدة امترح هناك دراسا  
ومود كميا  مرتفعة من  في التوتة والفحا  والتي تم االستناد على ان  المسبل فةي حةاال  التسةمم 

خ   التمارل التي امري  علةى الخ يةا التوتيةة عةن فريةي ا ةافت  أو ا ةافة  ةادت   منالخلوي 
Adenosine agonist ( بينمةةا ت ةةير الدراسةةا  االكثةةر حداثةةة الةةى33لمزرعهةةا الخلةةوي )  ان

هو المسبل الرييب لحاال  المو  الخلوي التةي تحةدق  (dAdo)  االدينوسين من وص االوكسمين
 ( وبذلك يكون االدينوسين مد ف د أف ليتة كناتو اي ي سام.32و 26للخ يا التوتية )

في ك  من م   الدم وممانب ردة  التوتةة  ADA نزيمكما ان االخت ف في الفعالية النوعية ال
التوتيةةة مةةد يعةةود الةةى ان فعاليتةة  ودوره فةةي ازالةةة التةةأثير السةةمي ل دينوسةةين واالدينوسةةين  والخ يةةا

 من وص االوكسمين تختلف بين االع ام والنسو 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. 



      3201،.5عددال  B)الجزء )، 31ة والتكنولوجيا، المجلدمجلة الهندس

 

 

 

106 

 

 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

(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  

 

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 



      3201،.5عددال  B)الجزء )، 31ة والتكنولوجيا، المجلدمجلة الهندس

 

 

 

107 

 

 تأثير هرمون التستوستيرون في الفعالية النوعية الزنيم 

 دي امينيي في كل من مصل الدم ومجازنس االدمنوسين     

 لذكور الفأر االبيض مجازنس الخالما التوتيةو غدة التوتة    

 Thymic in Adenosine Deaminase- Deficient Fetal Thymic Organ Cultures. J. 

Clin. Invest., 106: 1149- 1157. 

 

 

[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. 

 
 


