
P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2009 ,( 3), ( 2 ) :104-106 

 

104 

في  ADAتأثير بعض المضادات الحيوية على فعالية إنزيم األدينوسين نازع األمين        
 المصل
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المضاادا  الحييياة مثال التتراسااي ويا ي البنسلبنساويا  بعض تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير 
ماى مالااا زتاسداد فعاليااة الاي  تههار لاس مسااتييا  مرتدعاة لادح مرضاى ح ADAي األمبيسايويا لواى فعالياة 

األنسيم بصيره لامس في حاال  اإلصاابة بب ترياا البريسايل المساببة لحماى مالااا يب ترياا الساالمينيل المساببة 
.اناسيم األدينيسايا نااسع  Bلوتايديئيد ي حاال  اإلصابة الديريسية  ما في التهاب ال بد الديريسي النيع الثاني 

حاداأ    تثبايا ليناسيم يايد  الاى  وال فاي رايا الادير.   ريا   األمايا لاس دير فعاال فاي ال هااس المناالي ياح
مرضى مصابيا بحمى مالاا تم تا يد األصبة الب تيرياة لاديهم بدحا   الدراسة لوى إنسيم مدصيل ما مصل

.  Sephacryl S-300مر بتاا ايثاانيل ي انا  لموياة الدصال باريواة  ريميتي رافياا العمايد-2سرار  بن اال ي 
 .نتائج البحأ حديأ تثبيا لالي لوى األنسيم نتي ة ي يد المضاد  الحييية مع الر يس  ههر  

 

 الكلمات المفتاحية:
 مضادات الحيوية ،

 فعالية ، 
 إنزيم األدينوسين نازع األمين ، 

 .المصل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

 adenosine deaminaseيعمل انسيم األدينيسيا ناسع األميا 

(Ec:3.5.4.4)  لوى تحييل األدينيسيا يالديأي سي ادينيسيا الى
اينيسيا ي دياي سي اينيسيا بحيف م ميلة اميا يتحدأ لموية الحيف 

 (1ما ا ل نسع سمية األدينيسيا ي الدياي سي ادينيسيا )
Adenosine + H2O ------------ Inosine + NH3 

األصحاء    ا لينسيم دير مهم في لموية ت اثر ال ليا الومدية في األش
تههر  .(3ي2 ما يشارك في تحسيا األداء اليهيدي لهيه ال ليا )

مستييا  لالية للنسيم في حاال  اإلصابة الب تيرية مثل اإلصابة بب تريا 
البريسيل المسببة لحمى مالاا ي ري ما األمراض المشتر ة التي تصيب 

في حاال   اإلنسيم  ما ترتدع مستييا  الحيياا ايأل ثم تنتول إلى اإلنساا
يههر األنسيم في لدد ما  .(4ي 3التهاب ال بد الدايريسي النيع الثاني )

 نس ة ال سم يت يا لس قيمس لاليس في ال هاس الومداي  مثل الاحال 
  .(5يالتيثة )
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دم األش ا     ري  الدراسة لوى األنسيم المدصيل ما مصل

تم تأ يد ألصابس ال رثيمية لديهم ثم قيس   المصابيا بحمى مالاا الييا
( بي يد بعض المضادا  6) Bartholetنسيم لهم حسب تداللفعالية األ

الحييية ما ا ل معرفة تاثيرالمضادا  الحييية لوى لمل األنسيم . بغية 
فصل يتنوية األنسيم ما بريتينا  المصل ا ر  الترشيح الهلمي لمصل 

 sephacryl S-300 (7)الدم لوى لميد 

 
 طرائق العمل:

 ش ا  يعمويا في  مل( ما 5-3نمييج دم ) 108 مع 
 75امر   ي  33لام( يرم  42-15تربية الماشية تترايح  لماررم بيا )
مر بتا اثانيل لوتاأ د ما اإلصابة -2ر ل ا ر  لهم ا تبار سرر  بن ال ي 

( . قيس  فعالية 8) بالبريسيل باريوة التلسا المباشر لوى الصديحة
يد اإلصابة ال رثيمية األنسيم في مصل األش ا  المصابيا الييا تم تأ 
-2في ا تبار  1/320لديهم يالييا اههر  ليارية األضداد لديهم قيمة 

Barholet(9 .)المعتمد  لوى تدالل  Giustiمر بتا يثانيل حسب اريوة
 Sephacryl S-300        ري  لموية فصل يتنوية لينسيم لوى رلم
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سل الهلم لد   سو   مية ما الهلم في الماء الموار لد  مرا  ثم  
يلبئ المسيج في  pH = 6.5 , conc 0.1 Mمرا  بمحويل منضم )

سم  50سم ( ليبوغ ارتداع الهلم في العميد  70* 1.8لميد س ا ي )
مل (   ري  مياسنة العميد باست دام محويل  127) مية الهلم المعبأ 

سالة  24لمد   ميالر  0.1يتر يس  6.5يي رقم ريدري يني قدر   منهم
لوعميد باستعمال الد ستراا  غالدرا ممل/سالة قدر ح  24بسرلة  رياا 
مل  2مغم/مل  مع  األ ساء المسترد  ما العميد بياقع  5األسرق بتر يس 

يبعد  مع األ ساء المسترد  الحايية لوى  لوى فعالية لينسيم  ل ل  سء
 قيس  فعاليتها بي يد ترا يس م تودة ما المضادا  الحييية . حضر 

مضاد باريوة الت ديف في ماء موار  الي ما  سبعة ترا يس ما  ل
األمينيا )بأ راء لموية تس يا ي لاد  تبريد بمعسل لا الهياء ( ي ان  

( 0.1ي1ي10ي25ي50ي100ي200ترا يس المضادا  الحييية ري )
  .مل100موغم/

 

 النتائج

االدينيسيا ناسع األميا لدح مرضى حمى  فعالية انسيم اسداد 
الاا ي ان   لوى ما النسب الابيعية لم ميلة السيار  ي ما ميضح م

  ري  لموية فصل يتنوية لينسيم باريوة  ريميتي رافا  1في ال ديل رقم 
يحد   12العميد يبعد فصل األنسيم يتنويتس  ان  الوى فعالية لس ري 

قيس  فعالية األنسيم المدصيل ما مصل األش ا  المصابيا  لتر\لالمية
ى مالاا بعد إ راء لموية التنوية بي يد ترا يس م تودة ما المضادا  بحم

 .(2الحييية ي ان  فعالية األنسيم  ما في ال ديل لرقم )

دراسة  ههر  حديأ منع أليض األدينيسيا دا ل النهام الحي 
(المضادا  الحييية الحايية لوى م اميع 12بسبب تنايل بعض العواقير )

ل ي يا لها اثر تثبياي  لوى لوى األنسيم  يا ما  مينيس  ي م ميلة بنسي
( ي ب مرالا  تعااي مضادا  13قيرن  بتأثير المضادا  األ رح )

 . حييية لها اثر تثبياي من دض لوى األنسيم

 

      المناقشة

ري  نسيم يعمل لوى (ADA)انسيم األدينيسيا ناسع األميِا 
تحييل األدينيسيا اي الديأي سي ادينيسيا الى اينيسيا اي ديأي سي 
اينيسيا بصير   ير ل يسة محررا  سية امينيا .تسداد فعالية األنسيم في 
حالة األصابة بب تريا البريسيل المسببة لحمى مالاا يالتي ري ب تريا 

لومضيف يلها الودر   دا ل  ويية ا تياريس تت و  ما اليا  الموايمس
(اا السياد  الحاصوة 10لوى البواء حيس دا ل ال وية البوعمية لمد  اييوس)

في فعالية األنسيم تؤد  الى سياد  في منالة ال سم حيأ يعمل لوى 
يحي  األنسيم لوى م ميلة ثاييل في  (2تنشيا الدير الدفالي لو ليا )

تي ة ارتباا بعض األيينا  الميقع الدعال لس ز ا حديأ تثبيا لينسيم ن
 ي بسبب ارتباا بعض  (SH)الثويوة ثنائية الشحنة مع م ميلة الثاييل

ماد   ساس يؤد  إلى حديأ  ول في الدير  –معود إنسيم  المر با  مع
ألضافة إلى لمل األنسيم في الت و  ما ا  يويم بس األنسيم فبيالحيي  ال

الية األدينيسيا  مضاد سمية األدينيسيا يعمل لوى السيار  لوى فع
 ( .11لنو  األي س يا دا ل ال ليا يمانع لوتشنج )
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 ( ييضح فعالية األنسيم لدح الم اميع المدريسة1 ديل رقم )

فعالية األنزيم 

IU/L 
 المجاميع

 مجموعة المرضى عير المعالجين 16.5 - 66.5

ةمجموعة السيطر 14.3 -  34.3  

 مجموعة المرضى المعالجين 17- 35

 

( ييضح فعالية األنسيم المدصيل بي يد المضادا  الحييية مع 2 ديل رقم )
 الر يس 

فعالية األنزيم 

مع 

 األمبيسيلين

فعالية األنزيم 

مع البنزيل 

 بنسلين

فعالية األنزيم 

مع 

 التتراسايكلين

التركيز 

للمضاد 

 الحيوي

2.2 0.74 7.5 200 

2.2 0.74 7.7 100 

2.5 0.74 9 50 

4 0.8 9.4 25 

4.3 0.85 9.8 10 

5.6 1.3 11 1 

7 1.8 11.3 0.1 

12 12 12 0 

 

 

 

 

EFFECT OF SOME ANTIBIOTICS IN ACTIVITY OF ADENOSINE 

DEAMINASE IN SERUM. 

WESAM M. MOHAMMED ATEA 

ABSTRACT:  

The aim of this study is to know the effect of same antibiotics such as tetracycline, benzyl pencillin and ampicillin 

on activity of adenosine deaminase (ADA) level in patients with brucellosis. Activity of adenosine deaminase increased 

in bacterial infection like brucella ,salmonella and in viral infection like viral hepatitis B .The ADA separation was done 

by chromatographic methods with sephacryl S300 from serum patients with brucellosis which has done by Rose Bengal 

test and 2-mercaptoethanol test .Benzyl pencillin ,ampicillin and tetracycline showed inhibition effect on adenosine 

deaminase enzyme. 


