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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 عقارب المستحثةضد السمية  Phoenix dactyliferaالدور الوقائي لحبوب طمع نخيل التمر 
Methotrexate ذكور األرانب البيض كمى كبد و في 

 0احمد منيف صعب،  2حميد خالد عزيز،  0حسن سارة فائز

 ، تكريت ، العراق جامعة تكريت،  كمية التربية لمعموم الصرفة ، قسم عموم الحياة 1
                         ، تكريت ، العراق جامعة تكريت، كمية العموم ،  قسم عموم الحياة 2
 

 الممخص
 ،في التركيب النسجي لمكبد والكمى Methotrexate بعقار مستحثةالسمية ال ضد معرفة الدور الوقائي لحبوب طمع نخيل التمرىو ىدف البحث 

المجموعة الثانية  ،السيطرة (G1المجموعة االولى ) الى ثالث مجاميع متساوية: زعتو  ،ارنبا من ذكور االرانب البالغة 21في ىذه الدراسة  عملاست
(G2) (ثالث مرات في االسبوع ولمدة شير 1حقنت بالعقار تحت الغشاء البريتوني )ممغم/كغم، ( المجموعة الثالثةG3)  حقنت بالعقار تحت الغشاء

ولمدة  ياممغم/ كغم( يوم 66فمويا معمق حبوب طمع نخيل التمر) فضال عن تجريعياممغم /كغم( ثالث مرات في االسبوع ولمدة شير  1البريتوني )
 أظيرت نتائج ة العينات لتحضير المقاطع النسجية.تييئو بعد نياية فترة التجربة قتمت الحيوانات وشرحت الستئصال الكبد والكمى  ،شير كامل
الكبد تمثمت بنخر وتحمل الخاليا الكبدية، ضيق الجيبانيات، حدوث تميف حول القنيات الصفراء وفرط  كثيرة في نسيج ا  أضرار  G2)المجموعة )

، نزف ،الخاليا المبطنة لمنبيباتفي  نخرنتائج، حدوث فكانت الالكمى  التنسج لمخاليا الظيارية المكعبة المبطنة لمقنيات الصفراء. أما في نسيج
( قد أوضحت حدوث اصالح في عموم نسيج الكبد والكمى، مع بقاء بعض  الخاليا G3المجموعة ) أحتقانات منتشرة في النسيج وتضرر الكبيبة.

 في حالة التنخر والتحمل النووي. 
 كمى ،كبد ،Methotrexate ،حبوب طمع نخيل التمر الكممات المفتاحية: 

 

 المقدمة
أكثر األشجار المثمرة  من Phoenix dactyliferaيعد نخيل التمر 

عام  4666يعود تاريخيا الى أكثر من و  ،(1) في العراق والعالم العربي
انشاء مزارع ليا نظرا لتأقمميا مع اىتم السكان بغرسيا و  فقدقبل الميالد 

النخمة شجرة ثنائية و  (2) البيئة الجافة واىميتيا االقتصادية واالجتماعية
أي ان حبوب  Unisexualأحادية الجنس  Dioecious المسكن

 .(3)األزىار األنثوية عمى شجرة اخرى المقاح عمى شجرة، و 
ينتشر في اليواء  Fine powderناعم طمع النخيل ىو مسحوق  

 الفراعنة  وقد استعممو  ،(4)بسيولة ويتألف من الخاليا الجنسية الذكرية 
قدماء الصينيين في عالج العديد من االمراض و كان يسمى بينبوع و 

ويستعمل في مناطق عديدة من كما  ،Fountain of youth الشباب 
فقد  ،(5)العالم كمكمل غذائي يضاف الى الغذاء لزيادة القيمة الغذائية 

 ،%27بروتينات بنسبة  :وجد ان حبوب طمع النخيل تحتوي عمى
تحتوي عمى المركبات كما  ،%9الياف ، %18سكريات ، %26دىون 
 ،الصابونينات ،يناتنالتا ،القمويدات ،الفالفونيدات :الفعالة

 ( عالوة عمىK,E,B3,B2,B1,A,C) :فيتامينو  (6)السترويدات
 ،االيزوليوسين ،اليستدين ،الميوسين ،)األرجنين :االحماض االمينية

دىون  ،البروتينات السكرية :ومواد اخرى مثل (7)الفنل النين( ،المثيونين
Rothin مادة الروثين ،فوسفاتية

زيادة  :طمع النخيل في. يستعمل (8)
زيادة عدد عالج العقم عند الذكور و  ،(9)معالجة االلتيابات ،المناعة

يقمل من خطر النزيف يعالج فقر الدم و  ،(16)الحيوانات المنوية 
المركبات  ضدي وقائال هتأثير  فضال عن K (11)الحتوائو عمى فيتامين 

 .(12)لمكبد مثل رابع كموريد الكاربون  السامة
 ،احد اكثر العقاقير المستعممة شيوعا   Methotrexate(MTX) يعد 

-amethopterin or 4-amino-N-10اسمو العممي )

methylpteroylglutamic acid ) صيغتو الكيميائية و
ات يألول مرة في اربعين عمالوواست ه تم تطوير  ،(13)           
تصنيفو ضمن العقاقير المضادة لمتقمبات االيضية القرن الماضي و 

Antimetabolite،  اذ انو يتداخل مع التفاعالت االيضية لمخمية عن
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الضروري  folic acidطريق تثبيط استعمال الجسم لحامض الفموليك 
 الخبيثة عمى ايقاف تكاثر الخاليا( MTXويعمل عقار ) لنمو الخاليا.

Malignant cells  عن طريق تثبيط عممية بناء البيورينات
 ،RNAو  DNAتصنيع الحمض النووي  وبالتالي تثبيط والبرميدينات
كسرطان الدم  Anticancerلعالج امراض السرطان  عتمادهلذلك تم ا 

Leukemia  واالورام الممفاويةlymphoma ، االورام الصمبةsolid 

tumor، لصدفية فضال  عن عالج اpsoriasis  امراض المناعة و
كالتياب المفاصل الرثائي  Autoimmune diseasesالذاتية 

Rheumatoid arthritis،  والحمل خارج الرحمEctopic 

pregnancy  االعضاء رع وفي حالة زtransplantation oragan 
 ،الكيميائية رقيتأثرا  بالعقا من أكثر األعضاء الحيويةويعد الكبد  .(14)

أكبر أعضاء الجسم ويقع في الجزء األيمن العموي من تجويف  وىو
 ، (15))أيمن وأيسر( ويتكون من فصين ،ب الحاجزالبطن تحت الحجا

تدعى بمحفظة  ضاملكبد نسجيا من محفظة من نسيج يتألف ا
Glisson
تخترق ىذه المحفظة الكبد وتقسمو إلى عدة فصيصات  (16)

وكل فصيص  ،الكبدي الوحدة الوظيفية األساسية لمكبدويعد الفصيص 
بشكل مرتبة كزي محاط بخاليا حشوية برنكيمية يحتوي عمى وريد مر 

 .Sinusoids  (17)تدعى بالجيبانياتدموية توجد بينيا فسح  أشرطة 
ولب  Outer cortexقشرة خارجية  تمتمك عضوا معقدا الكمية وتعد

كموية بنائية تعرف  من وحدات وتتألف ،Inner medullaداخمي 
مع  ئميتوافق بشكل مال ذات شكل متميز Nephronsبالنفرونات 

 Bowman'sويتكون النفرون من محفظة بومان  ،نوعية وظائفو

capsule شبكة من االوعية الدموية الشعرية في دخمو  شبيو بالكأس
تتكون محفظة بومان من طبقة  ،Glomerulus (18)تدعى الكبيبة 

إما الجزء الثاني المكون  ،حشويةجدارية بطانية وغشاء قاعدي وطبقة 
 proximal convoluted tube   منفرون فيو النبيب الممتوي الدانيل

 loop ofوتعد عروة ىنمي  ،بكثرة التواءاتو ويقع في القشرةالمميز 

Henley  وتكون بييئة حرف  المكون الثالث لمنفرونU،  ثم النبيب
م وىو نبيب مستقي distal convoluted tubule الممتوي القاصي

تقع محفظة بومان  ،لعدة نفرونات يربط عددا  من النبيبات القاصية
 حين في ،في قشرة الكمية الممتوية الدانية والقاصية نبيباتوكل من ال

 في المب  collectting tubulesتقع عروة ىنمي والنبيبات الجامعة
(19). 

 المواد وطرائق العمل
 حبوب طمع نخيل التمر -1

 _Phoenix dactylifera L.variety Elجمعت حبوب الطمع 

Ghannmi Ahmar  حتى نياية شير آيار و منذ بداية شير نيسان
ثم وضعت في  غربال دقيق عمالفصمت االزىار باستو  ،2619

وضعت في عمبة بعدىا  ،˚م35بدرجة حرارة   Incubatorالحاضنة 
م لحين 4تحت درجة حرارة  برادمعتمة محكمة االغالق في ال

 االستعمال.
 حيوانات التجربة  -2

األرانب البيض حيوانا من ذكور  21استعمل في ىذه الدراسة  
اعمارىا ( كغم و 1566_1166ت أوزانيا بين )تراوح ،المختبرية البالغة

وضعت في غرفة تتوفر فييا الشروط الصحية المناسبة  ،أشير (8_6)
ثم  ،اضاءة جيدةظروف تيوية و و لتربية الحيوانات من درجة حرارة 

  ،حيوانات لكل مجموعة( 7)بواقع مجاميع  الحيوانات الى ثالثوزعت 
 لمنيوم بأبعادوضعت في اقفاص خاصة لتربية األرانب مصنوعة من األ

(166X76X46)  المجاميع  افةوأعطيت ك ،يومياسم كانت تنظف
ر وبكميات كافية طوال مدة العميقة الجاىزة وماء الشرب بشكل مستم

 .ربةالتج
 تصميم التجربة -3

 لكل )7)بواقع  الى ثالث مجاميع زعتحيوان و  (21)استعمل 
 :وعمى النحو اآلتيمجموعة 

: اعطيت ماء الشرب مجموعة سيطرة (G1المجموعة االولى ) -1
 الغذاء يوميا ولمدة شير.العادي و 

 بالعقار بتركيز حقنت: مجموعة تجريبية (G2المجموعة الثانية ) -2
 . (26)مرات اسبوعيا ولمدة شير3(ممغم/كغم1)
 : حقنت بالعقارمجموعة تجريبية (G3المجموعة الثالثة ) -3

نقيع حبوب  ممغم/كغم(66وجرعت ) اسبوعيا مرات3ممغم/كغم(1)بتركيز
 ولمدة شير. طمع النخيل يوميا

طة الكموروفورم استخدير الحيوانات بو و بعد االنتياء من التجربة تم 
تم نقمو  بعدىا (21 ) رة لحين توقف الحيوان عن الحركةوتركت لفترة قصي

بواسطة  تشريحال تمو  التشريح و تثبتت اطرافو األماميةالى حوض 
طوليا واستخرجت حيث فتحت المنطقة البطنية مقص حاد و مشرط 

 لغرض الحفظ( %16)ووضعت في الفورمالين ،األعضاء المطموبة
 .ييدا لعمل عينات المقاطع النسجيةتم
 تحضير المقاطع النسجية -4
متمثمة بالخطوات وال (22(بالطريقة التقميدية حضرت المقاطع النسجية  

 اآلتية: 
 -هالترويق.    -داالنكاز.    -جالغسل.    -التثبيت.  ب -أ

 -طالتموين.   -حالتشذيب والتقطيع.    -زالطمر.   -والتشريب.  
 الفحص والتصوير المجيري. -ياإلرساء.   

 المناقشةو  النتائج
انب المعاممة بالعقار الفحص النسجي لكمى وكبد االر نتائج أظيرت  -1

methotrexate  تغيرات كثيرة مقارنة  طمع النخيلبوالمعالجة
 بمجموعة السيطرة وعمى النحو اآلتي:

 مجموعة السيطرة -1-1
 الكبد 1-1-1

من مجموعة السيطرة  أرنبكبد مقطع نسجي ل( 1توضح الصورة )
محاط بالخاليا الكبدية   Central Veinمتكون من وريد مركزي 

Hepatocytes  المـرتبة شعاعيا  بانتظام. 
 الكمى 1-1-2
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 ، Glomeruliلمكبيبات الكموية  سوي الشكل ال( 16تظير الصورة )
 Proximal and قاصيةوال دانيةلنبيبات البولية الممتوية الوانتظام ا

distal convoluted urinary tubules مبطنة بخاليا النسيج ال
 . Simple cuboidal tissueالظياري المكعبي البسيط 

 Methotrexate المجموعة المعاممة بالعقار 1-2

أن  ،(6-2)الفحص المجيري لمقاطع نسيج الكبد في الصور  أظير
في  ،غير واضحة دىاغير منتظمة شعاعيا وحدو  أغمب الخاليا الكبدية

مختمف  فإنيا تعانينوية األ أما ،النخر السايتوبالزمي غالبية الخاليا
كما  ،(Pyknosis, Karyorrhexis, Karyolysisمراحل التحمل )

الظيارية المكعبة فرط التنسج لمخاليا أيضا حدوث تنخر و  ولوحظ
 ي وتحمل الخاليا البطانية لموريد المركز  ،مقنيات الصفراءالمبطنة ل

 باألمر الغريب ليس .خ الخاليا الكبديةوضيق الجيبانيات نتيجة النتفا
العضو  جية بميغـة في خاليا الكبـد كونومالحـظـة أضرار وآفـات نس

زالة سميـة الكثير مـن المواد  لمجسم  الداخمةالذي يتم فيو أيض وا 
ن الكبـد ىـو أبـ (23)وجماعتـو Jubbحيـث ذكـر  ،بطريقـة أو بأخرى 

 وبالتالي تخميص Detoxification العضو المسؤول عـن إزالة السموم
 وادم الميالجسم من اكبر قدر ممكن من المواد السامة عـن طريق تحط

وكـذلك عن طريق التفاعالت المقترنة لتكوين  ،مرغوب فيياالغـير 
تساعد الجسم عمى التخمص منيا وطرحيا بـوساطـة  أخرى مركبات 

التيابية بكثرة مكونة وأظيرت النتائج وجود خاليا كما الكميـة مـع البول. 
 kupffer  cellsخاليا كوبفر  فضال عن ظيور ،بؤرة كبيرةعقيدة 
مترشحة إلى وجود تغيرات التيابية يمكن تفسير وجود خاليا و  ،بكثرة
ية ومن ثم يائعوامل الجذب الكيمادت الى افرازه  في نسيج الكبد ةتنكسي

الوحيدة لمدفاع عن الجسم الخاليا مثل العدلة و يذه ارتشاح المنطقة ب
عن طريقيا يحاول  ،معقدة حيويةلتياب جزءا من استجابة يعد اال .(24)

بعممية الشفاء  ءن الممرضات والعوامل األخرى لمبدالجسم التخمص م
عندما يدخل الجسم الغريب أو المواد السامة إلى داخل الجسم ف ،(25)
التعرف عمى المادة الغريبة ومن في دأ عممية االلتياب بأول خطوة تب

والخاليا ثم تبدأ األوعية الدموية بالتوسع ويترشح منيا السوائل 
االلتيابية إلى األنسجة القريبة إذ تنجذب إلى موقع اإلصابة لمعالجة 

Murray كما أشار. (26)االلتياب
إلى أن نشاط الكبد األيضي  (27)

يزداد عند تعرضو لممواد السامة إثناء عممية إزالة السموم 
Detoxification لغرض موازنة اإلجياد الناتج من فعل السموم، 

تكون  _ من اجل تحرير مصادر الطاقة مثل الكموكوز _ وىذه الزيادة
بعد تنكس شديد  التنخرقد يحصل  و ،مصحوبة بموت الخاليا وتحمميا

طة اسفاألجزاء الصغيرة يتخمص منيا بو  ،أو يحصل بصورة مباشرة
  الخاليا البمعمية والباقي يصبح سائال ويدخل الممف واالوردة. 

( 13-11في صور ) المجيرية لمكمى أظيرت المقاطع النسجيةكما و 
تنخر لمخاليا المبطنة لمنبيبات حدوث  شممت ،حصول أضرار كثيرة

 ،ة بعضيا بشكل كاملالبولية وحدوث ضرر لمكبيبات بدرجات متفاوت
األوعية الدموية وحصول نزف واحتقانات في  فضال عن تضرر

ىذه  ،وقد يعزى ذلك إلى عمميا المتعمق بالتوازن المعدني ،النسيج

 أ كموي ا  ان الميثوتريكسيت يسبب تسمم دراسة أكدتالنتائج تتفق مع 
من أسباب نخر النبيبات البولية نتيجة التسمم ىو موت وان  ،(28)

الخاليا الظيارية المبطنة ليا نتيجة عدم حصوليا عمى كفايتيا من 
ن فعاليتيا االيضية تعتمد عمى األوكسجين الذي إإذ  ،(29)األوكسجين

وان أي ضرر يحدث لألوعية الدموية من  ،تزودىا بو األوعية الدموية
تنخر أو ضيق في الشريان الكموي يؤدي إلى اضطراب في جريان الدم 

ومن التغيرات النسجية األخرى  .الي قمة تزود الخاليا باألوكسجينوبالت
 لدراسة الحالية ىو حدوث توسففي الكمى التي ظيرت في ا

Desquamation  وارتشاح ،لمخاليا الظيارية المبطنة لمنبيبات البولية 
وىذه النتيجة  ،في النسيج الخاللي بين النبيبات البوليةااللتيابية لمخاليا 

المجيري لكمية مصابة  اصفيتوصمت إليو دراسة في و  تتفق مع ما
عقاقير بأن ىناك ارتشاحا بالتياب حاد ناتج عن استعمال بعض ال

إذ إن ىذه الخاليا تحركت نحو  ،في النسيج الخالليااللتيابية لمخاليا 
كما  .(36)التركيز األعمى لبعض المواد السامة التي سببت ىذا االلتياب

إن حالة التحسس غير االعتيادية في الكمى من  جاء في دراسة اخرى 
التأثيرات السمية لممواد الكيميائية الضارة يمكن أن تعزى جزئيا إلى 

 . (31)الخصائص الوظيفية والتشريحية الفريدة ليذا العضو
طمع والمعالجة ب Methotrexateة المعالمة بالعقارالمجموع 0-3

 .النخيل
 ،حول الوريد المركزي بانتظام  شعاعيا الخاليا الكبدية مرتبةظيرت 

 مع بقاء قسم منيا في ،تحسنحالة  فييا ىناك أعداد كبيرة منكان و 
الجيبانيات الدموية واضحة  كما كانت ،مرحمة النخر والتحمل النووي 

وخاليا  Kupffer cells فرو ر خاليا كانتشا فضال عن ،المعالم
بطانة أما  ،دموية في الوريد المركزي  تقاناتاح حدوثو  ،التيابية بكثرة

بدأت باإلصالح متمثمة بوجود الخاليا فقد  الوريد المركزي  تجويف
مع بقاء بعض الخاليا المبطنة لمقنيات الصفراء  ،سميمةال البطانية
  (.9-7كما في الصور) ،متحممة
 غالبية الخاليا المبطنة لمنبيباتف ،تحسن في نسيج الكمية ايضا لوحظ

النخر  مةحقسم منيا في ىنالك  الزال اذ ،شبو سويةالبولية ظيرت 
 لوحظ وجودبعض المقاطع وفي  ، Karyolysisي والتحمل النوو 

 قسم منيافكان انسالخ الخاليا وحركتيا باتجاه التجويف، أما الكبيبات 
 ،حولياتاركة حيزا كبيرا  خر صغير في الحجم وضامروالقسم اال سوي 

كما موضح في الصور  ،احتقانات دموية منتشرة في النسيجمع وجود 
حبوب طمع  دراسة استعمل فييا  وىذه النتائج متوافقة مع ).14-16)

 ،الكبد والكمى في الجرذان سيتيمول منراسمية عقار البا إلزالةالنخيل 
خر والتحمل وتقميص نسبة الن ،حدوث تحسن في الخاليا حيث اظيرت
 .(32)في الخاليا

الكبد والكمية الى دور حبوب طمع  يويعود سبب التحسن في نسيج
وذلك  ،النخيل الحيوي في اختزال التأثيرات السمية الناتجة عن العقار

من خالل الحماية التي يمتمكيا ضد االجياد التأكسدي وتثبيط عمل 
 بعض المواد السامة لمخاليا مثل اصناف االوكسجين الفعالة

Reactive oxygen species  ROS  وبقية الجذور الحرة، ويعمل
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الجذور الحرة  ة مضادات االكسدة االنزيمية واقتناصزيادة فعالي عمى
التي المختمفة  طة مضادات االكسدةاسبو تثبيط عممية ىدم البروتين و 

  (33،34) ومنيا الفالفونيدات توفر حماية ضد تفاعالت اليدم في الجسم 
التي ليا دور حيوي الفالفونيدات من مضادات األكسدة تعد إذ 

Bioflavonoids تعمل عمى حماية الخاليا من الضرر التخريبي ف
النفاذية  باختزالذلك و  Free radicalالناتج عن فعل الجذور الحرة 

، فضال  عن الغشائية لجدار الخمية وزيادة نشاط المكونات الخموية
منع  حرة وعممية تكوينيا وبالتالي تقميل أو تثبيط فعالية الجذور ال

 .(35) تأثيرىا 
 

 
(: مقطع نسجي لكبد ارنب من مجموعة السيطرة  يالحظ فيه : التركيب 0صورة رقم )

Hepatocyte  (2 ،)(، الخاليا الكبدية 0) Central veinالسوي لموريد المركزي 
 .H&E ,  100X(. ممون 1) Sinusoidsالجيبانيات الدموية 

 

 
: مقطع نسجي لكبد ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (2صورة رقم )

(، فرط 0) Fibrosis: حدوث تميف حول القنيات الصفراء ممغم/كغم(، يوضح0)
(، تنكس عدد من 2) Hyperplasiaالتنسج لمخاليا المبطنة لمقنيات الصفراء 

 .H&E 400X.(. ممون 1)degenerationالخاليا الكبدية 

 
: مقطع نسجي لكبد ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (1) صورة رقم

(،  فرط 0) Fibrosisحدوث تميف حول القنيات الصفراء  ممغم/كغم(، يوضح0)
(،  تجمع بؤري لمخاليا Hyperplasia 2(التنسج لمخاليا المبطنة لمقنيات الصفرا

 .H&Eممون  .Focal aggregation inflammatory cells(1) االلتهابية 
400X. 

 

 
: مقطع نسجي لكبد ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (4صورة رقم )

(، فرط التنسج 0) Fibrosis: تميف حول القنيات الصفراء ممغم/كغم(، يوضح0)
 Karyolysis(، تحمل أنوية 2)Hyperplasiaلمخاليا المبطنة لمقنيات الصفراء 

 .H&E . 400X(. ممون 1عدد من الخاليا الكبدية )
 

 
: مقطع نسجي لكبد ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (5صورة رقم )

(، تنكس 0تحمل الخاليا الظهارية المبطنة لموريد المركزي) ممغم/كغم(،  يالحظ فيه0)
 Narrowed(، ضيق الجيبانيات  2) degeneration عدد من الخاليا الكبدية

sinusoids (1( ظهور احتقان دموي في الوريد المركزي ،)توسع في أحد 4 ،)
 H&E . .400Xممون (. 5الجيبانيات )

 

 
: مقطع نسجي لكبد ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (6صورة رقم )
 تنخر غالبية الخاليا الكبديةممغم/كغم(، ظهر فيه 0)

 .H&E. 100X(. ممون )االسهم 
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(: مقطع نسجي لكبد أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 7صورة رقم )

ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل 61مرات  اسبوعيا ومجرع )1ممغم/كغم(  بواقع 0)
(،  ترتيب الخاليا الكبدية 0، يوضح ظهور الجيبانيات بشكل طبيعي)يوميا ولمدة شهر

في   Congestion(،  احتقان دموي 1)(،  خاليا كوبفر2ضمن الصفيحة الكبدية)
 H&E . 400x(. ممون 4الوريد المركزي )

 

 
(: مقطع نسجي لكبد أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 8صورة رقم )

ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل 61مرات اسبوعيا ومجرع )1ممغم/كغم( بواقع 0)
(، حدوث تميف حول 0بشكل طبيعي) ، يوضح  ظهور الجيبانياتيوميا ولمدة شهر

(، تنكس الخاليا 1) Karyorrheixis (، تجزؤ نووي 2) Fibrosisالقنيات الصفراء 
 .H&E  . 400X(. ممون 4المبطنة لمقنيات الصفراء)

 

 
(: مقطع نسجي لكبد أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 9صورة رقم )

ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل 61)مرات اسبوعيا ومجرع 1ممغم/كغم( بواقع 0)
(، خاليا كبدية سوية 0، يوضح ارتشاح طفيف لمخاليا االلتهابية )يوميا ولمدة شهر

 .H&E  . 400X(، تنكس عدد محدود من الخاليا الكبدية أسفل المقطع. ممون 2)
 
 
 

 

 
 مجموعة السيطرة يبين انتظام النبيباتأرنب من  (: مقطع نسجي لكمية01صورة )

ممون  Glomerulus (2.)لمكبيبة  سوي الشكل ال(، Urinary tubule0 ( البولية
H&E. 400X. 

 

 
ممغم 0: مقطع نسجي لكمية ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز)(00صورة رقم )

في  Atrophy(، ضمور 0) Congestionاحتقان دموي /كغم(، يالحظ فيه 
 .H&E .100X(. ممون 2الكبيبات الكموية )

 

 
ممغم 0: مقطع نسجي لكمية ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز )( 02صورة رقم )

الخاليا الظهارية  المبطنة لمنبيبات الجامعة ولعروة هنمي تنكس  /كغم(، يالحظ فيه
Necrosis of epithelial cells (. ممون )االسهمH&E  .100X. 

 

 
  : مقطع نسجي لكمية ارنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز (01صورة رقم )

 Desquamation  (0 ،)توسف الخاليا المبطنة لمنبيبات ممغم/كغم(، يالحظ فيه 0)
(، تنخر الخاليا المبطنة لمنبيب البولي 2) Pyknosisتغمظ نووي 

Necrosis(1 ممون.)H&E . 400X. 
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(: مقطع نسجي لكمية  أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 04صورة رقم )

ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل 61مرات اسبوعيا ومجرع )1ممغم/كغم( بواقع 0)
Hypertrophy (0  ،)، يالحظ فيه  كبيبات كموية متضخمة يوميا ولمدة شهر

 .H&E  . 100X(. ممون 2) Atrophy   كبيبات كموية ضامرة
 
 

 
(: مقطع نسجي لكمية  أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 05صورة رقم )

ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل 61مرات اسبوعيا ومجرع )1ممغم/كغم( بواقع 0)
(، 2(، كبيبة كموية متضررة)0، يالحظ فيه نبيبات بولية سوية )يوميا ولمدة شهر

 . H&E(. ممون 1) Desquamationالبولية  توسف الخاليا المبطنة لمنبيبات

400X. 
 

 
، ممغم/كغم( نقيع حبوب طمع النخيل يوميا ولمدة شهر61مرات اسبوعيا وجرعت )1ممغم/كغم( بواقع 0)(: مقطع نسجي لكمية  أرنب معامل بعقار ميثوتريكسيت بتركيز 06صورة رقم )

(. ممون 4) Necrosis(، تنخر محدود في الخاليا المبطنة لمنبيبات البولية 1(،  نبيبات بولية سوية )2) Congestion(، احتقان دموي 0يوضح  كبيبة كموية طبيعية )
H&E  . 400X. 
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Abstract  
The research aimed to find out the prophylactic role of date palm pollens against histological toxicity in hepatic 

and renal tissues, as a result of the use of Methotrexate. In this study, 21 adult male rabbits were used and they 

were divided into three equal groups. Group One (G1) the control, Group Two (G2) intraperitoneal injections 

were given (1 mg/kg) three times per week and for four weeks, and the third group (G3) (1 mg/kg) 

intraperitoneal injections were given three times per week and for four weeks. Additionally, orally-administered 

suspension of date palm pollen tablets (60 mg/kg) was given every day for four weeks only for the (G3) group. 

Finally, the animals were killed and dissected to remove the liver and kidneys and to prepare the tissue sections. 

The results of the (G2) group showed many damages in the liver tissues, represented by hepatocellular necrosis, 

narrowing of the sinuses, biliary peri-canaliculus fibrosis, and hyperplasia of the cubical epithelial cells lining 

the biliary ductules. For the renal tissues, the results were necrosis of tubular endothelium, hemorrhage, 

congestions spread all over the tissue and, renal glomerular damage. In group (G3), a global repairing of renal 

and hepatic tissues has been noticed, although, necrosis and karyolysis were observed. 

 


