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هناك العديد من اآلراء المختلفة بين احتمالية االصابة االعلى بمرض كورونا بين الرجال مقدمة: 
و اإلناث، و ايضا كيف تؤثر أدوية التيستوستيرون و االوكساندرولون على دخول فيروس 

 . كورنا 

علي  أدوية التيستوستيرون و االوكساندرولون األهداف: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير 
في رئه ، cathepsin و tmpress و  ace2فيروس كورونا،دخول  بير عن مستقبالتالتع

 الفئران. 

بشكل  و أعطيتمجموعات  أربعإلى  Balb/cمن فصيلة  فأر عشرون الطريقة: تم تقسيم 
 المعطىمجموعة اإلناث غير  و االوكساندرولون  و التيستوستيرون  بالماده المذيبهمنفصل 

جينات  SARS-cov2يوًما. بعد ذلك  تم تحليل التعبير  21بجرعات مكافئة سريرًيا لمدة 
 .في الوقت الحقيقي PCR باستخدام مقايسة cathepsin و tmpress و ace2 الدخول

األوكساندرولون قد المعطى التستيستيرون و األخرى التي أعطيت لقد وجد أن الفيران   النتائج:
بينما الفيران في مجموعة اإلناث و الفيران في . (P <0.05قيمة ) كبيرزاد وزنها بشكل 

 .يوم من العالج 21المجموعة الضابطة لم تظهر أي تغير ملحوظ على الوزن بعد 
في رئتي ( P <0.05قيمة )بشكل كبير  زادقد  ace2 التعبير عن جين لقد وجد أنباالضافة، 

مجموعة  مرة و كان أكثر زيادة في 2.5بمقدار  التستوستيرون  التي أعطيتالفئران في المجموعة 
 Pقيمة )بشكل كبير  tmprss2التعبير الجيني و ازداد ايضا . مرة 3.41بمقدار  الإلناث



و كانت الزيادة أكثر في  6.6بمقدار  أوكساندرولون  التي أعطيت في المجموعة ( 0.05>
 Pقيمة )بشكل كبير فقط  cathepsinنظيم ومع ذلك ، تم ت .أضعاف 3مجموعة اإلناث بمقدار 

بواسطة  cathepsinضعف ، لكن تنظيم  2.6في المجموعة األنثوية بمقدار ( 0.05>
 (.P >0.05قيمة ) إلى إحصائية ذات أهميةالتستوستيرون واألوكساندرولون فشل في الوصول 

العالج بواسطة التيستوستيرون و األوكساندرولون قد تسبب بتغيرات مرضية في األنسجة، و قد 
 .حفزت هذه األدوية االلتهابات و موت الخاليا في رئة الفئران المعالجة

 
بين الذكور واإلناث بسبب  COVID-19، وجد أن هناك اختالفات كبيرة في حدوث الخالصة: 

كوفيد -سارسعن جينات دخول  mRNAتؤدي إلى اختالفات في تعبير التغيرات الهرمونية التي 
ومع ذلك ، فإن استخدام عقاقير التستوستيرون واألوكساندرولون أثر بشكل كبير على تعبير  2

mRNA  هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات . في رئتي الفأر 2كوفيد -سارسلجينات دخول
 .السريرية لتأكيد نتائج هذه الدراسة

 
 .2كوفيد -الكلمات المفتاحية: التستوستيرون ، أوكساندرولون ، التعبير الجيني ، الرئة ، سارس

 


