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  الملخص

نزيم األدينوسين دي أمنيز في مصل ومتحلـل كريـات الـدم الحمـر              تم دراسة الفعالية النوعية أل    

للمرضى المصابين بابيضاض الدم ، أظهرت النتائج وجود زيادة معنوية لفعالية األنزيم في مصل ومتحلل               

كريات الدم الحمر للمرضى مقارنة باألصحاء ومتجانسين من حيث الجنس والعمر، حيث ان معدل فعالية               

ملغم بروتين فـي    /دقيقة/نيز التي عبر عنها بنانومول من االدينوسين المزال منه االمين         االدينوسين دي ام  

 على التوالي، بينما    (5.99±94.48) و (5.64±35.42)المصل ومتحلل كريات الدم الحمر في المرضى هي         

ـ (6.55±60.56) و(1.72±13.68)كان معدل الفعالية في األصحاء   ر  في المصل ومتحلل كريات الدم الحم

على التوالي ، ووجد ان ليس لعامل الجنس والعمر ونوع المرض سواء ابيضاض الدم اللمفاوي الحـاد أو                  

  .ابيضاض الدم النقوي المزمن تأثير معنوي على فعالية األنزيم

وأظهرت النتائج ازدياد في تركيز البروتين الكلي مع انخفاض في تركيز الكالسيوم لمصل المصابين              

  .رق معنوي للفوسفاتيز القاعدي والهيموكلوبين في األصحاء وابيضاض الدمفي حين لم يظهر ف

 (r=0.368;p<0.05)وبينت النتائج ايضا وجود عالقة طردية بين فعالية األنزيم والبروتين الكلـي             

  .وعكسي مع الكالسيوم في مصل المرضى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

Adenosine deaminase specific activity was studied in serum and erythrocyte 
haemolysate for patients with leukemia. 

The results show an increase with a significant difference of activity enzyme in 
serum and erythrocyte for patients compared with normal individuals of the same age and 
sex. The results obtained showed adenosine deaminase specific activity by unite of nmole 
of adenosine deaminated/min/mg protein in serum and erythrocyte haemolysate of 
patients were (35.42±5.64) and (94.48±5.99) respectively, while the mean value of 
activity in normal individuals were (13.68±1.72) and (60.56±6.55) in serum and 
erythrocyte haemolysate respectively. 

The analysis also indicated that factors of sex, age and type of disease Acute 
Lymphocytic Leukemia or Chronic Myelocytic Leukemia have no effect on the activity 
of enzyme in patient’s serum and erythrocytic haemolysate. Moreover, higher 
concentration of total protein the decline in calcium level is found in the serum of the 
patients, while no significant deference of alkaline phosphates and hemoglobin in 
leukemia and normal individuals 

Finally, the statistical results has been shown that positive correlation between 
activity enzyme and total protein (r=0.369;p<0.05) and negatively with calcium (r=0.505; 
p=0.0001) in patient’s serum. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

يعد مرض ابيضاض الدم من األمراض الخبيثة الذي يسبب اضطراباً فـي تكـاثر ونمـو الخاليـا          

 فيحصل تكاثر غير منتظم Haemopoietic (Hean, 1995; William et al., 1991)المكونة ألنسجة الدم 

 William et al.,1991; Edwards and)إلى زيادة غير طبيعية في أعدادها لخاليا الدم البيض مما يؤدي 

Bouchier, 1999)وهناك نوعان رئيسيان من مرض ابيضاض الدم ،:  

 Acute  (AML)ويشمل ابيـضاض الـدم النقـوي الحـاد    : Acute Leukemiaابيضاض الدم الحاد  •

Myelocytic Leukemia وابيضاض الدم اللمفاوي الحاد(ALL) Acute Lymphocytic Leukemia  

ــدم المــزمن  • ــدم النقــوي المــزمن: Chronic Leukemiaابيــضاض ال ــشمل ابيــضاض ال   وي

  (CML) Chronic Myelocytic Leukemia   ــزمن ــاوي الم ــدم اللمف ــضاض ال    (CLL) وابي
Chronic Lymphocytic Leukemia .  
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  ، وقـد وجـدت     )1992 اصـغري وآخـرون،    (وجميع هذه األنواع مميتة إذا تركت بدون معالجة       

 في مرضـى  Adenosine Aminohydroase (EC 3.5.4.4) زيادة في فعالية أنزيم األدينوسين دي أمنيز

 ,.Karbowink et al)هاشـيموتو  مثل مرض داء كريـف وداء   ية عديدة،ابيضاض الدم وحاالت مرض

) 2000 ( صالح والجوادي  كما أشار الباحثين  ،  )2004 علي،( ومرضى المصابين بفرط الغدة الدرقية     (2002

إلى وجود زيادة معنوية كبيرة في فعالية األنزيم لمتحلل كريات الدم وكذلك مصل الدم لألطفال المـصابين       

 غير المعالجين مقارنة مع االطفال الطبيعيين، إذ يحفز         Thalassemia )الثالسيميا(بفقر دم البحر المتوسط   

ديوكسي أدينوسين لينـتج    التحلل المائي لالدينوسين أو     ة بتفاعل    العكسي التحلل المائي لإلزالة األمينية غير    

 ,.Gakis, 1996; Kobayashi et al., 1993; Ungerer et al)وديوكسي أنوسين على التـوالي األنوسين 

1992 ;Chottoner et al., 1987) وقد وجد ثالث متناظرات متماثلة لألنزيم، ويعد أنزيم األدينوسين دي ،

ويوجد األنـزيم   (Ratech et al., 1988; Rotandaro, 1981)المركب الرئيسي في مصل الدمي أمنيز الثان

بمستوى عالي في الطحال والرئتان والعقد اللمفاوية بينما يوجد في مـستوى قليـل فـي عـضلة القلـب                    

Myocardium  والعضالت والكليتان والمثانة والكبد(Yasuda et al., 1996)لية ، وقد لوحظ زيادة في فعا

ــة    ــزيم والمناع ــة األن ــين فعالي ــسية ب ــة عك ــك عالق ــة وهنال ــسجة اللمفاوي ــي األن ــزيم ف   األن

(Gakis,1996; Ungerer et al., 1992) . ويعتقد أن األنزيم من األنزيمات المستهدفة للمعالجة الكيمياوية

 ت مرضـى  اللذا استهدف البحث الحالي كمحاولة لدراسة هذا األنزيم في مصل وكريات الدم الحمر لحـا              

ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد وابيضاض الدم النقوي المزمن في أثناء المعالجة بالمقارنـة مـع الحـاالت                 

  .الطبيعية

   

  المواد وطرائق العمل

  الحاالت المرضية والطبيعية. 1

، ) ذكور 16،  إناث 19 (حالة إصابة بمرض ابيضاض الدم في أثناء المعالجة       ) 35(تضمنت الدراسة   

صـابة بابيـضاض الـدم       حالة إ  )17 ( حالة إصابة بابيضاض الدم اللمفاوي الحاد و       )18(ت على   إذ اشتمل 

سنة ، جمعت من مستشفى حازم الحافظ لألورام والطب         ) 70-15(، تراوحت أعمارهم بين     النقوي المزمن 

النووي في الموصل والمستمرين على العالج وذلك بعد التشخيص من قبل االختـصاصيين، وتـضمنت               

، سـنة ) 70-15( تراوحت أعمارهم بـين      ) ذكور 22 ، إناث 18(حالة شخص طبيعي    ) 40(راسة أيضاً   الد

، ودونـت   )سنة 70-42و   41-26 و   25-15 (وقسمت الحاالت المرضية والطبيعية إلى ثالث فئات عمرية       

دي فـي   المعلومات الخاصة بالمرضى وفق استمارة االستبيان المعدة لهذا الغرض، وقد تم جمع الدم الوري             

 فـي   (20ºC-)أنابيب نظيفة وجافة وخالية من موانع التخثر وفصل مصل الدم، وحفظ في درجة حرارة               

المجمدة لحين إجراء القياسات، وأهملت عينة الدم المتحللة في جميع الفحوصات وخصوصاً قياس فعاليـة               

  .األنزيمات
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  :فصل كريات الدم الحمر. 2

  Beulterتر لفصل كريات الدم الحمـر باتبـاع طريقـة     مليل)5-4(استخدم دم غير متخثر بحجم 

 )1989(Stevens  و Price ، ثم حضر منها متحلل كريات الدم الحمر باتبـاع طريقـة  )1977(وجماعته 

  .لغرض الكشف عن تواجد فعالية أنزيم األدينوسين دي أمنيز
  

  قياس المتغيرات الكيموحيوية. 3

  أمنيزقياس فعالية األنزيم األدينوسين دي  -أ
قيست الفعالية النوعية ألنزيم األدينوسين دي أمنيز في مصل الدم ومتحلل كريـات الـدم الحمـر                 

وتعتمد هذه الطريقة على تحديد كميـة        )2000(باستخدام الطريقة اللونية المتبعة من قبل الجلبي وميكائيل         

،  نانوميتر)630(لطول الموجي  عند اMarbach’s reagentاألمونيا الناتجة لونياً باستخدام كاشف مارباخ 

وتم التعبير عن الفعالية النوعيـة لالدينوسـين دي امنيـز بنـانومول مـن االدينوسـين المـزال منـه                     

  .ملغم بروتين وبالرجوع الى المنحني القياسي لكبريتات االمونيوم/دقيقة/األمين

  قياس فعالية األنزيم الفوسفاتيز القاعدي-ب

   فــي مــصل الــدم باســتخدام طريقــة (ALP)تيز القاعــدي قيــست فعاليــة األنــزيم الفوســفا
    (Kind and King, 1954).  
  قياس تركيز البروتين الكلي-ج

  .(Crandall, 1983)قدر البروتين الكلي بطريقة بايوريت 

   قياس تركيز الكالسيوم-د

ـ      (Kits) قدر الكالسيوم بالطريقـة اللونيـة وباستخـدام عـدة التحليـل       ـة  الجـاهزة مـن شرك

Biomeriux.  

   قياس تركيز الهيموكلوبين-و

  .(Drabkin and Austin, 1935)قدر الهيموكلوبين باستخدام طريقة 

  

  :التحليل اإلحصائي. 4

 لبيان االختالف بين مجموعتين عـن       t-Testحللت نتائج الدراسة الحالية إحصائياً باستخدام اختبار        

Correlation تم إيجـاد معامـل االرتبـاط الخطـي     كما  . )p)(.00010=p>0 05.(مستوى االحتمالية 

Coefficient              إليجاد العالقة بين الفعالية النوعية ألنزيم األدينوسين دي أمنيز والمتغيـرات الكيموحيويـة 

  .(Armitage, 1974)المقاسة 
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  النتائج والمناقشة

يات الدم الحمر أعلى    أظهرت النتائج ان الفعالية النوعية ألنزيم األدينوسين دي أمنيز في متحلل كر           

 فـي مجموعـة األصـحاء ومجموعـة     (p<0.00)مما في المصل وبفرق معنوي عند مستوى االحتمالية    

  . المصابين بابيضاض الدم

 ان الفعالية النوعية لألنزيم في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر فـي مرضـى    )1(ويبين الجدول   

 الحمر في األشخاص األصحاء وبفرق معنوي عند        ابيضاض الدم أعلى مما في مصل ومتحلل كريات الدم        

 Gakis,1996;Ungerer et)وهذا يتفق مع ما توصـل اليـه كـل مـن      (p<0.0001)مستوى احتمالية 

al.,1992; Liso et al., 1978) وربما يعزى سبب الزيادة في فعالية األنزيم إلى زيادة معدل سرعة تحلل ،

ما يؤدي إلى إلقاء محتوياتها من األنزيمات إلى المصل وبالتـالي           كريات الدم الحمر غير المكتملة العمر م      

 (Kobayashi et al.,1993;Chottiner et al.,1987)يؤدي إلى زيادة فعالية األنزيم، كما يتفق ايضاً مـع  

  .في وجود زيادة فعالية األنزيم في كريات الدم الحمر في أمراض السرطان

  

 في مصل ومتحلل كريات الدم الحمر في   األدينوسين دي أمنيزألنزيمفعالية النوعية ال: 1جدول ال

  األصحاء والمرضى

   المعدل±االنحراف القياسي 

الفعالية النوعية *  مصدر األنزيم

  األصحاء

الفعالية النوعية *

  المرضى

 Pقيمة **

 0.000 5.64 ± 35.42 1.72 ± 13.68  مصل

 0.000 5.99 ± 94.48 6.55 ± 60.56  متحلل كريات الدم الحمر

  .ملغم بروتين/دقيقة/نانومول من االدينوسين المزال منه األمين: الفعالية النوعية* 

  )p>050.(معنوي **    

  

ودرس تأثير عامل الجنس على الفعالية النوعية لألنزيم في مصل ومتحلل كريـات الـدم الحمـر                 

ثر على فعالية األنـزيم معنويـاً،       ان عامل الجنس ال يؤ     )2(للمرضى ، إذ تبين وكما موضح في الجدول         

ــة       ــة الثالث ــات العمري ــزيم للفئ ــة لألن ــة النوعي ــى الفعالي ــر عل ــأثير العم ــن ت ــضال ع   ف

 في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر للمرضى حيث أظهرت النتـائج            )سنة 70-42  و 41-26 و   15-25(

 األنزيم معنوياً سواء في المصل       ان عامل العمر ال يؤثر على فعالية       )3 (اإلحصائية وكما مبين في الجدول    

  .أو في متحلل كريات الدم الحمر
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 الدم الحمر في المرضى حسب الجن عية لألنزيم في مصل ومتحلل كرياتعالية النوالف: 2جدول ال
   المعدل±االنحراف القياسي 

الفعالية النوعية *  الجنس
 لألنزيم في المصل

 Pقيمة **
 الفعالية النوعية *
نزيم في متحلل لأل

  كريات الدم الحمر

  Pقيمة **

 4.86 ± 92.71 4.99 ± 34.74  الذكور
 6.73 ± 36.44  اإلناث

0.552 
97.13 ± 6.86 

0.141 

  .ملغم بروتين/دقيقة/نانومول من االدينوسين المزال منه األمين: الفعالية النوعية*
  .)p>050.(معنوي ** 

  
  ألنزيم في مصل ومتحلل كريات الدم الحمر في المرضى حسب العمر النوعية لالفعالية: 3جدول ال

الفعالية النوعية لألنزيم*  
 مصدر األنزيم   المعدل±االنحراف القياسي 

25-15   41-26 70-42 
** a  ** b  ** c  

 0.147 0.774 0.729 3.68 ± 33.97 2.80 ± 37.46 9.77 ±35.53  المصل
متحلل كريات 
  الدم الحمر

92.27 ± 4.86 95.06 ± 4.42 95.47 ± 6.86 0.467 0.340 0.905 

   a = 1and 2              b = 2 and 3                  c= 1 and 3مقارنة الفئات العمرية           
  .ملغم بروتين/دقيقة/نانومول من االدينوسين المزال منه األمين: الفعالية النوعية*

  .)p>050.(معنوي ** 
  

 إلى عدم وجود فرق معنـوي فـي الفعاليـة           )4(نتائج اإلحصائية وكما نبين في الجدول       أشارت ال 
 (CML) وابيضاض النقـوي المـزمن      (ALL)النوعية لألنزيم بين مرضى ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد         

  .سواء في المصل أو في متحلل كريات الدم الحمر
  
  CMLوALLحلل كريات الدم الحمر بين مرضى مقارنة فعالية األنزيم النوعية في مصل ومت: 4جدول ال

   المعدل±االنحراف القياسي 
الفعالية النوعية لألنزيم *  مصدر األنزيم

   ALLمرضى في 
الفعالية النوعية لألنزيم *

   CMLمرضى في 
  Pقيمة **

 0.58 3.4 ± 34.60 6.64 ± 35.86  المصل
 0.634 5.17 ± 93.64 6.55 ± 94.93 متحلل كريات الدم الحمر

  .ملغم بروتين/دقيقة/نانومول من االدينوسين المزال منه األمين: الفعالية النوعية*
  .)p>050.(معنوي ** 
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 حصول ارتفاع في تركيـز      )5(، يبين الجدول    غيرات الكيموحيوية في مصل المرضى    ودرست المت 
وربما يعزى زيـادة   ،(p<0.05)البروتين الكلي في مصل المرضى وبفرق معنوي عند مستوى االحتمالية    

 Nomori et al., 1997)البروتين الكلي إلى زيادة الكلوبيولين في بعض الحاالت السرطانية وهذا يتفق مع 
; Wotton, 1974) .  

 صل المرضى وبفرق معنوي عند مـستوى       انخفاض في تركيز الكالسيوم في م      )5(واظهر الجدول   
 اوبـسبب تـأثير     Malabsorption سوء االمتـصاص   ، ويعود سبب االنخفاض إلى    (p<0.0001)احتمالية  

في حين لم يظهر وجود فرق      . Malnutration (Tietz,1986)بعض األدوية المعالجة أو نتيجة سوء التغذية      
  ). 5الجدول (معنوي في فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي وتركيز الهيموكلوبين 

  

  صحاء ومرضى ابيضاض الدم راكيز المتغيرات الكيموحيوية في مصل األت: 5جدول ال
  المرضى  األصحاء

 ±االنحراف القياسي   المتغيرات الكيميوحيوية
  المعدل

 ±االنحراف القياسي 
  المعدل

  Pقيمة 

  فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي
K.A.U./100ml 

7.65 ± 2.86 7.71 ± 1.76 0.91 

 g/L  72.40 ± 6.46 79.97 ± 9.27 0.003البروتين الكلي 

 mmol/L  2.05 ± 0.26 1.74 ± 0.222 0.000لسيوم الكا

 g/L  110.73 ± 6.92 105.82 ± 18.48 0.26الهيموكلوبين 

  
  العالقة بين الفعالية النوعية ألنزيم االدينوسين دي امنيز وبعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل المرضى

 السريرية المقاسة   ز وبعض المتغيرات  إليجاد العالقة بين الفعالية النوعية ألنزيم األدينوسين دي أمني        
 وجود )6(يبين الجدول  ،Correlation Coefficient، تم إيجاد معامل االرتباط الخطيفي مصل المرضى

عالقة طردية معنوية بين فعالية األنزيم األدينوسين دي أمنيز وتركيز البروتين الكلي، وعالقـة عكـسية                
سيوم، في حين ال توجد عالقة بين فعالية األنـزيم وفعاليـة أنـزيم    معنوية بين فعالية األنزيم وتركيز الكال 

  .الفوسفاتيز القاعدي وتركيز الهيموكلوبين
ومن خالل المعلومات التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة يمكن االستنتاج إلى انـه باإلمكـان                 

ي فعاليتها في حاالت ابيضاض    اعتبار أنزيم االدينوسين دي امنيز أحد األنزيمات التشخيصية التي تختلف ف          
الدم اللمفاوي الحاد وابيضاض الدم النقوي المزمن مقارنة بقيمها في الحاالت الطبيعية ممـا يعنـي انـه                  
باإلمكان استخدام األنزيم في تشخيص هذه الحالة باإلضافة إلى إمكانية التكهن بمقدار الضرر الالحق عند               

 معنوية بينت فعالية األنزيم وتركيز البروتين الكلي وعالقـة          ، فضالً عن ذلك وجود عالقة طردية      اإلصابة
  .عكسية معنوية بين فعالية األنزيم وتركيز الكالسيوم عند مرضى ابيضاض الدم
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العالقة بين الفعالية النوعية ألنزيم أدينوسين دي أمينيز والمتغيرات : 6جدول ال

  الكيموحيوية في مصل مرضى ابيضاض الدم
فعالية األنزيم في مصل   وحيويةالمتغيرات الكيمي

  المرضى
  فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي

K.A.U./100ml 
-0.05 
0.968 

 *g/L  0.369البروتين الكلي 
0.005 

 **mmol/L  -0.505الكالسيوم 
0.0001 

 g/L  -0.139الهيموكلوبين 
0.304 

  (0.01)معنوي **                    
 (0.05) معنوي*                    
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