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دراسـة التشوهات الخمقية والنسجية لممعاممة بالعقار  MethotrexateوالعقارRituximab
في الفئران البيض

وجدي صبيح صادق  ،نهى حسام عبد الوهاب

قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

أجريتتت الد ارستتة الحاليتتة قيتتد
المختقريتتة المعاممتتة قتتالح

ت يتتيم التتتيريرات الخم يتتة والنستجية لمع تتاري ) Methotrexate (MTXو) Rituximab (RTXفتتا الرات ار القتتي
داختتب الخمتتي عنتتد اليتتوم التاس ت م ت الحمتتب والتضتتحية قالحيوانتتات عنتتد اليتتوم الرتتام عاتتر م ت الحمتتب ود ارستتة التاتتو ات

المظيريتتة لنجنتتة .كمتتا تتتم استتتخدام نمتتاذج م ت أنستتجة لالكقتتد ,الكميتتة وال متتي فتتا االنتتاث الحوامتتب وريتتر الحوامتتب ولال تراتي وال حتتاب فتتا النتتاث
الحوامب لمرا ار القي

السويسرية  .Mus musculusأظيرت النتااج أ المعاممة تسققت فتا الجيتا

مت الجترعتي  5و 10ممغم/كغتم وز جستم

م ت الع تتار  MTXوالجرعتتة  10ممغم/كغتتم وز جستتم م ت الع تتار  RTXو 5ممغم/كغتتم وز جستتم  5 + MTXممغتتم /كغتتم وز جستتم .كمتتا تقتتي
حدوث تاو ات فا الييكب العظما لألجنة م الجرعة  5ممغم/كغم وز جسم م الع ار  .RTXأما عند تجريعيما ستوية ف تد تقيتي ظيتور تاتو ات
فا األجنة تمرمت قحصوب تاتو ات فتا الر ترات العن يتة وال نيتة وعظتام الجمجمتة وفتا األ ت ار
تمرمت تمرمت قحصوب توس

والر ترات الذيميتة .كمتا تقيتي حتدوث تغيترات نستجية

فتا نايتة النقيقتات الكمويتة ,النتز  ,األحت انتات ,وارتاتاح الخنيتا الممريتة وم ارحتب مختمرتة مت التنختر والمتوت المقترمج

لمخنيتتا فتتا الكقتتد والكمتتل وال حتتاب وال تراتي  ,تمتتزق جتتد ار الحويصتتنت اليواايتتة وحصتتوب تضتتخم فتتا خنيتتا ال متتي وزيتتادة فتتا األنويتتة كانتتت أاتتد فتتا
الحيوانتات المعاممتتة قالع تتاري ستتوية م ارنتتة قالمعاممتتة قيحتتد الع تتاري عنتتد الجرعتتة  5و 10ممغتتم /كغتتم وز جستتم منرصتتمة .ترتتر

الد ارستتة الحاليتتة ا

لمع اري  MTXو  RTXتيريرات سمية ورارية وسمية خموية قاالستناد عمل النتااج التا اوضتحت ا المعاممتة قالجرعتة  5و 10ممغم/كغتم وز جستم
 10,MTXممغم/كغت تتم وز جست تتم  RTXو 5ممغم/كغت تتم وز جست تتم  5 + MTXممغم/كغت تتم وز جست تتم  RTXتست تتققت فت تتا حت تتدوث االجيت تتا

وا

الجرعة  5ممغم/كغم وز جسم  RTXتسققت فا حدوث تاو ات خم ية فتا االجنتة .ا المعاممتة قالع تاري ستوية كانتت أقتب تتيري اىر عمتل ناتو األجنتة
اذ لوحظ عدم حصوب اجيا

المقدمة

ال انه سقي تاو ات نسجية وتيراتوجينية.

"يعتتد لتيتتاي المراصتتب الررتتو ل Rhumatoid arthritis (RAمت ت
أمت ت ار

المناع تتة الذاتي تتة ري تتر المتخصص تتة قعض تتو ] .[1ويتمي تتز تتذا

الم تتر

مت ازي تتد ومت تتدم لممراصت تب نتيج تتة زي تتادة فت تراز الحركي تتات

قتمت ت

 .Active RAذ يت ترتق قص تتورة مقاات ترة قعام تتب تنخ تتر ال تتورم ال تتذااي
ل Soluble tumer necrosis factor (sTNFالموجتتود قالغاتتا
الخمتتو  ,ويوق ت

الخمويتتة اهلتياقيتتة  Inflammatory cytokinesخصوص تاى عامتتب
تنخت تتر الت تتورم الرت تتا )(TNF-α

factor-α

necrosis

فعاليتتة الستتايتوكاينيز ويحرتتز توق ت

دورة الخميتتة وحتتتل

متتوت الخميتتة المحرتتز قالستتايتوكاينيز] .[3و RTXضتتد موجتته لمخنيتتا
القاايتتة وقالتحديتتد المستضتتد  CD20+و تتو قتتروتي ستتكر يعقتتر عمتتل

Tumer

واألقيضاضت تتا الخمت تتو األوب )" .Interleukin-1 IL-1وتحرت تتز ت تتذ

س ح الخنيا القاايتة منتذ الم ارحتب األولتل لت ور تا حتتل تمايز تا النيتااا

الحركي تتات الخموي تتة اهنزيم تتات المحمم تتة لمنس تتيج والت تتا تي تتاجم الكت توالجي

الت تتل خنيت تتا قنزميت تتة مولت تتدة لألضت تتداد ] .[4ويست تتتخدم ت تتذا الع ت تتار فت تتا

 Collagenوالقروتوكنيكت ت ت ت تتا  Protoglycanو ت ت ت ت تتذا ي ت ت ت ت تتود لتحمت ت ت ت تتب

معالج ت تتة مرض ت تتل  RAق ت تتالترافق مت ت ت  MTXذ يحست ت ت مت ت ت أعت ت ت ار

الغضتترو

المر

والعظتتام ال ريقتتة منتته واألنستتجة المحي تتة أيض تاى ] .[2وا

التتتداقير الواجتتي تخاذ تتا م ت مرضتتل لتيتتاي المراصتتب الررتتو تتضتتم
العنج المقكر ققع

ويعيق ت دم الضرر العظما].[5

ست تتتخدام  Rituximabو  MTXيكت تتو أكرت تتر فعاليت تتة فت تتا عت تتنج
الرومتتاتيزم وقتتد لتتوحظ تحس ت ف تتا حالتتة المرضتتل المعتتالجي قالع تتاري

األدوية ,وم قي أكرر تذ األدويتة اتيوعاى ع تار

ل Methotrexate (MTXالذ يعود لتل مجموعتة األدويتة المضتادة

ستتوية ]" . [6وتتتم منحظتتة زيتتادة فتتا خ تتر األصتتاقة قستتر ا الخنيتتا

Disease-modifying

الممري ت تتة  Lymphomaوتنا ت تتي األص ت تتاقات األنتيازي ت تتة infections

) .rhumatic drugs (DMARDsختتنب العتتنج قالميروتريكستتيت

 Oppertunisticالمس ت ت ت ت تتققة لمتت ت ت ت ت تتدر الرات ت ت ت ت تتو )Tubrculosis TB

لمروم ت تتاتيزم المح ت تتورة لمم ت تتر

Anti

تمييت ت ت ت

األكي ت ت تتاس الراوي ت ت تتة  Pneumocystitisواألمت ت ت ت ار

 MTXيحتدث تستتمم خمتتو حتاد ,و تتذا التستتمم مترتق قتتتيريرات ستريرية

وم ت ت تتر

سالقة مرب التسمم الكقتد والكمتو والراتو وأحتداث معويتة وعتدم نتظتام

األخ ت تترا ف ت تتا المرض ت تتل المع ت تتالجي قاألدوي ت تتة المض ت تتادة لعام ت تتب تنخ ت تتر

تكت تتارر الخنيت تتا الممريت تتة .ولت تتوحظ تحس ت ت فت تتا نتت تتااج العت تتنج لمرومت تتاتيزم

الورم] .[7تيد

قإستتتخدام عنجتتات جديتتدة تعتتادب الستتايتوكاينيز األلتيتتاقا  IL-1وعامتتب

) Methotrexate (MTXو) Rituximab (RTXقصتتورة منرتتردة

تنختتر التتورم الرتتا " .TNF-αوا الع تتار  Rituximabتتو ضتتد جتتي
لك تتايمر

الدراسة الحالية الل ت يتيم التاتو ات والنستجية لمع تاري

وسوية فا الرا ار القي

أح تتاد النس تتيمة ويس تتتخدم حالي تتا لمعالج تتة الروم تتاتيزم النات ت
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فتتا االنتتاث الحوامتتب وريتتر الحوامتتب و د ارستتة التاتتو ات الخم يتتة الجنتتة

 -التشـــــريب -:ا ت ترقت العينت تتات قم ت تزيج م ت ت ات تتم الق ت ترافي المنصت تتير

المواد وطرائق العمل

 -الطمـر -:مرت العينات قنرس نوع الام المستعمب قالتاريي.

والزايمي قدرجة °60 -57م

االميات الحوامب قعد معاممتيا فا اليوم التاس م الحمب.

 -التشـــــويب والتقطيــــــ -:ج تترا تاذي ت تتي ال وال تتي قواست ت ة ا تتررة ح ت تتادة

تصميم التجارب .1 :مجموعتة الستي رة الستالقة .2 ,مجموعتة الجرعتة 5

ممغ تتم

وقعد ا تمت عممية الت ي قواس ة الماراح الدوار.

 .3 ,MTXمجموعت تة الجرع تتة  5ممغ تتم  .4 ,RTXمجموع تتة

 -التمويــــن -:تتتم التصتتقيك قيستتتخدام صتتقغة الييماتوكستتيمي نتتوع تتارس

الجرع تتة  5ممغ تتم  5 + MTXممغ تتم  .5 ,RTXمجموع تتة الجرع تتة 10

لمدة  5دقااق وصقغة األيوسي لمدةل 30 - 15رانية.

ممغ تتم  .6 ,MTXمجموع تتة الجرع تتة  10ممغ تتم  .7 ,RTXمجموع تتة

 -ا رســـا  -:ت تتم تغ ي تتة الات ترااح قم تتادة اب  D.P.X.لغ تتر

الجرعتتة  5ممغتتم  10 + MTXممغ تم  .8 ,RTXمجموعتتة الجرعتتة 10

لكونيا أسرع جرافاى .

ممغم  5 + MTXممغم .RTX

وت تتم فحت ت

طرائــق العمــل :تتتم اع تتا الجرعتتات هنتتاث الرا ت ار ريتتر الحوامتتب وتتتم

النس تتجية المحض تترة قإس تتتعماب المجي تتر الضت تتواا

الم تتا

التص تتوير Olympus

تات تريحيا قع تتد م تترور  24س تتاعة ق ري تتة فص تتب الر ت ترات العن ي تتة وان تتاث

Microscope

 Lightوتحمي تتب القيانت تتات

األحصت تتااية قإست تتتخدام قرنت تتامج الح يقت تتة اهحصت تتااية لمعمت تتوم االجتماعيت تتة

الرا ار الحوامب فتا اليتوم التاست مت الحمتب واترحت فتا اليتوم  18مت

ل Statistical Package Social Science SPSSواالختقتتار

الحمتتب .وتتتم تصتتقيك الييكتتب العظمتتا ق رقتتة الصتتقك الرنتتااا قتتاأللي ازري
الحم ت ار و األليس تتي الزرق تتا لألجن تتة ] .[8م ت قعت ت

األرس تتا

التااا ل. t-test

التح تتويرات وكم تتا

النتائج والمناقشة

ييتا:
* عمميــة تحرــير ا جنــة و ت بيتهــا -:قعتتد قتتتب الرتتيرة تتتم اختراج التترحم

 -1التشوهات الخمقية

وعزلت األجنة منيا وتم وضعيا لمدة  10أيام فا كحوب أريما , .%95

يقي الجدوب ل 1متوس عدد االجنة فتا قرنتا الترحم لكتب مت مجتامي

تتم ختراج األجنتة مت الكحتوب ووضتعت فتا األستيتو الم متق لمتدة 24

الستتي رة الستتالقة والمعاممتتة قالجرعتتات المحتتددة م ت الع تتاري  MTXو

ستتاعة أل ازلتتة التتد و منيتتا .وكانتتت نستتقة الكحتتوب واألستتيتو أكقتتر م ت

 RTXويقتتي الاتتكب ل 1جنتتي لحيتوا مت مجموعتتة الستتي رة الستتالقة

حجم الجني قعارة أضعا .

وجنتتي لرتتيرة معاممتتة قالجرعتتة  5ممتتك/كغم وز جستتم م ت الع تتار RTX

* عممية التصبيغ الهيكل العظمي لألجنة  -:تم التصتقيك قدرجتة حت اررة

وجنتتي لرتتيرة معاممتتة قالجرعتتة  10ممتتك/كغ تم وز جستتم  MTXوجنتتي

 40م˚ لمدة  4أيام ,وتم أستتخدام  100متب مت محمتوب الصتقك المتزدوج

لر تتيرة معامم تتة قالجرع تتة  10مم تتك/كغم وز جس تتم  5 + MTXمم تتك/كغم

لكب جني .وتم رسب األجنة المصقورة قما الحنرية لمدة ساعتي .

وز جستتم  RTXوجنتتي لرتتيرة معاممتتة قالجرعتتة  5ممتتك/كغم وز جستتم

* عمميــــة الترويـــــق  -:جت تترا ن ت تتب األجنت تتة لت تتل محمت تتوب يدروكست تتيد

 10 + MTXممك/كغم وز جسم .RTX

القوتاستتيوم  %2لمتتدة  3أيتتام ون متتت األجنتتة قعتتد ا لتتل جميستتيري 20

اظيتترت النتتتااج أ المعاممتتة قالع تتار  MTXتستتققت فتتا حتتدوث نستتقة

 %يحت تتو عم تتل  KOH %1حت تتل يص تتقح الييك تتب واض تتح مت ت ق تتي

عالية م األجيا

األنست تتجة المحي ت تتة .ن مت تتت األجنت تتة قعت تتد ا لت تتل تراكيت تتز تصت تتاعدية م ت ت

ا يعت ت تتزا ذل ت ت ت قست ت تتقي خرضت ت تته ليرمت ت تتو الحمت ت تتب

الجميسيري  ,%80 ,%50وأخي اىر  %100لمدة  7أيام فا كب خ وة.

) gonadotropin (CGذ يستتخدم الع تار  MTXلتحريتز األجيتا

* تت تتم حرت تتظ العينت تتات فت تتا جميس ت تيري  %100مضت تتافاى لت تته قمت تتورات م ت ت

Chorionic

قيعي ت تتا قق ت تتب ع ت تتا اب  .[10] Misoprostolكم ت تتا تق ت تتي حت ت تدوث

الرتتايموب لمن ت تكتتو األعرتتا وتمتتت ال ت ار ة قاألعتمتتاد عمتتل ستتتمارات

تا تتو ات ف تتا العم تتود الر تتر ف تتا الر ت ترات العن ي تتة والص تتدرية وال ني تتة

قياسية.
كما تم تحضير الم ا

م الجترعتي  5و 10ممغم\كغتم وز جستم ويمكت

والعجزيتتة الاتتكب ل . 1وتكتتو الر ترات الذيميتتة ماتتو ة وصتتغيرة ويكتتو
ال تتذيب مع وفت تا .ك تتذل ف تتا األ ت ت ار

النسيجية حسي ما ذكر ] [9وكما ييتا.

 الت بيت -:رقتت االعضا قمرقت الرورمالي  % 10لمدة  24ساعة. -الغسـل  - :رستتمت العينات قمتا الحنريتة الجتار لمتدة نصت

م ارنة قالسي رة السالقة .وكا عدد الر رات الذيمية فا  5أجنتة  24ف ترة
وفا جنيني  20ف ترة ,وقالنستقة لمتاتو ات فتا الجمجمتة والعمتود الر تر

س تتاعة

فكانتتت جميعيتتا متاتتاقية .وتترتتق تتذ النتتتااج م ت متتا الحظتته] .[11ذ

هزالة أكقر قدر ممك م ق ايا المرقت م النستتيج.
 -ا نكـــــا -:م تتررت العين تتات قسمست تتمة تصت تاعدية مت ت تراكي تتز الكح تتوب

االريما االريمتا  %90 ،% 80 ،% 70و %100ولمتدة  30دقي تة لكتب

الحتتظ حصتتوب تخم ت

فتتا النمتتو ,تاتتو ات فتتا اليتتد ,ختتتنالت قحريتتة

وجييت تتة anomalies

 ,Carniofacialعظميت تتة وخم يت تتة .وتتضت تتم

األختتتنالت ال حريتتة الوجييتتة األن ت

تركيز.
 -الترويــــق -:أس تتتعمب الت تزايمي لغ تتر

األمامي تتة والخمري تتة تك تتو قص تتيرة

الصتتغير ,ريتتاي ليتتاة الحمتتق ,كقتتر

حجم الرأس 11 ,زوج م األضنع ,وف رات ق نية رير مرتقة.

التروي تتق ,وذلت ت لخاص تتيته ف تتا

جعميا اكرر ارافيتة ذ وضعت العينات فيه عمتل مترحمتي كتب منيتا 20

دقي ة.
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جدول ( )1يورح أعداد ا جنة في كل من مجموعة السيطرة والمجموعات المعاممة بالعقار  MTXوالعقار .RTX
عدد االجنة فا الرحم

عدد االجنة فا ال ر االيم

عدد االجنة فا ال ر االيسر

ت

عدد الحيوانات

معاممة\ جرعة

متوس  ±خ ي قياسا

متوس  ±خ ي قياسا

متوس  ±خ ي قياسا

0.67 ± 6.40

0.48 ± 3.20

0.48 ± 3.20

**0.67 ± 6.40

*0.48 ± 3.20

**0.37 ± 3.20

2.01 ± 4.60

2.01 ± 0.60

1.90 ±0.60

1.06 ± 1.12

0.66 ± 0.20

**0.63 ± 1.00

0.67 ± 6.40

*0.48 ± 3.20

**0.37 ± 3.20

0.67 ± 6.40

*0.48 ± 3.20

0.37 ± 3.20

10ممك 5 + MTXممك RTX

1.63 ± 2.40

0.80 ± 0.20

0.67 ± 0.60

5ممك 10 + MTXممك RTX

**1.31 ± 0.80

0.92 ± 1.60

0.73 ± 0.80

ممغم\كغم .وز جسم
1
2
3
4
5
6
7
8

السي رة السالقة
5ممك MTX
10ممك MTX
5ممك RTX
 10ممك RTX
 5ممك  5 + MTXممك RTX

5
5
5
5
5
5
5
5

* معنو عند مستوا  ** , p ≤ 0.05معنو عند مستوا .P ≤ 0.01
تقي حدوث جيا

 5 + MTXممغم/كغ تتم  RTXل تتم يت ارف تتق مت ت ح تتدوث األجي تتا

فا المجموعتة المعاممتة قالجرعتة  10ممتك .RTX

.

كما تسققت المعاممة قالجرعة  5ممغم\كغتم وز جستم مت الع تار RTX

قالوق تتت نرس تته كان تتت ن تتا تات تتو ات ف تتا الجمجم تتة والييك تتب العظمت تتا

فا حدوث تاو ات فا العمود الر ر والجمجمة وكانت الر ترات العن يتة

وال رفت تتا م ت ت الجرعت تتة  5ممغت تتم /كغت تتم 10 + MTXممغم/كغت تتم RTX

الخمرية ماتو ة و تترتق تذ النتتااج مت متا ذكتر ].[12

قيعيتتة ولك ت الخمتتب

أررية واأل ار

ّذ أاتتار التتل حتتدوث األجيتتا

عنتتد النستتا الحامتتب م ت التعتتر

وكانتتت األ ت ار

لتتب

ريتتر قيعيتتة ذ تكتتو األصتتاق

قمنتتا ق األتصتتاب فتتا جمي ت األجنتتة المعرضتتة ليتتذ الجرعتتة ويمك ت ا

 RTXقجت تترع عاليت تتة خصوصت تتاى خ ت تتنب األات تتير الرنرت تتة األولت تتل مت ت ت

يعتزا ذلت التل التتتيرير المتعتار

الحمتتب .ويعتتد  RTXرمتتوقي منتتاعا  IgGعتتاقر لمماتتيمة وتتتم تستتجيب

ح تتدة عم تتل االجن تتة النامي تتة وم تتا يع تتزز تتذا االفتت ت ار

حاالت والدة مقكترة واستتنراذ لمخنيتا القاايتة لألجنتة المعرضتة لتب RTX

خم يتتة فتتا اجنتتة االنتتاث الحوامتتب التتتا تمتتت معاممتيتتا قالع تتاري ستتوية.

خ تتنب األات تتير الرنرت تتة

الر ترات الذيميتتة تكتتو ريتتر قيعيتتة ذ تكتتو قميمتتة العتتدد

وك تتا مست تتتوا التات تتو ات كقيت ت ار عنت تتد التعت تتر

األولل م الحمب ولم تستجب تاتو ات كقيترة عنتد تعتر

كمتتا يمحتتظ

األجنتة لمع تار

لمع تتاري فيكتو التتتيرير الماتتر اقتتب
ح تتدوث تا تتو ات

م ارنتتة مت ت مجموع تتة الستتي رة الس تتالقة ل13مني تتا تحتتتو عم تتل  11ف ت ترة

خ تتنب األا تتير الرنر تتة الراني تتة والرالر تتة مت ت الحم تتب .و يق تتدو واض تتحاّ

ذيميتة 5 ,أجنتة تحتتتو عمتل  9ف ترات ذيميتتة ,وجنينتي يحتويتا عمتتل 15

ستخدام الع اري سوية وقجرعات متستاوية ستقي جياضتاى لتدا الرات ار

ف ت ترة ذيمي تتة وجن تتي يحت تتو عم تتل  20ف ت ترة ذيمي تتة وا تتكب الر ت ترات ري تتر

المعاممت تتة قالجرعت تتة  5ممغت تتم /كغت تتم  MTX+5ممت تتك/كغم  RTXقينمت تتا
تظي ت تتر نت ت تتااج ت تتذ التجرق ت تتة

قيعا ذ تكو قيضتوية أمتا قالنستقة لأل ت ار
موجودة ورير قيعية فا جمي األجنة.

س ت تتتخدام  MTXو  RTXقجرع ت تتات

مختمرتتة ل5ممغتتم /كغتتم 10 + MTXممغم/كغتتم 10; RTXممغتتم /كغتتم
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الشكل (.1.)Alizarin red + Alcian blue( )1فقرات عنقية ) .2 Neck vertebrae (N.V.الفقرات الصدرية Thoracic vertebrae
) .3 (T.V.الفقرات الويمية ) .4 Tail vertebrae ) T.V.الفقرات القطنية ) .5 Lumber vertebrae (L.V.الجمجمة).6 Skull)S.
القدم ) .7 Foot(F.اليد ) .8 Hand (H.الفك (Gnatha (G

التأ يرات النسرجية
اظيت ت تترت النتت ت تتااج

قالنستقة لمع تتار  RTXذ تقتتي ا قاقميتتته عمتتل احتتداث المتتوت الخمتتو
قنوعيتته ومراحميمتتا المختمرتتة ال تختم ت

الع ت ت تتاري  MTXو  RTXست ت تتققا ست ت تتمية كمويت ت تتة

ع ت الع تتار  MTXفضتتن ع ت

تدمير األوعية الاعرية الدموية الذ تسقي فا حدوث النتز فتا نستيج

قدرجات مختمرة قعد المعاممة قصتورة منرتردة أو ستوية وازدادت األضترار
الناتجتتة فتتا الكمتتل م ت زيتتادة الجرعتتة اذ كانتتت االض ترار عنتتد الجرعتتة 5

الكميتتة واألحت تتا التتدمو وارتاتتاح الخنيتتا الممريتتة الاتتكب ل . 2وا

ممغم\كغم وز جسم  MTXأقب مت األضترار التتا ستققتيا الجرعتة 10

األض راقات ترج لكو الكمية م األعضا الحساسة فتا الجستم و تا

ممغم\كتتم  .MTXوعنتتد م ارنتتة األض ترار التتتا حصتتمت فتتا كمتتل ريتتر

الموق الرايس ل رح السموم م الجسم ].[13

الحوامتتب م ت كمتتل الحوام تب كتتا الع تتار ااتتد فتك تاى قالحوامتتب وكتتذا الحتتاب
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الشكل ( )2مقط نسجي لكمية فأرة .1الكبيبة  .2 Gالنبيبات البولية .3 UTإحتقان  .2 Cong.النبيبات البولية .U.T. .4محفظة بومان
.(400X(H & E . Cap.
وأاتتار] [14لتتل أ مت أستتقاي نختتر النقيقتتات الكمويتتة تتو تستتمم ومتتوت
الخنيا النقيقية نتيجة عدم حصتوليا عمتل كرايتيتا مت األوكستجي

ويتضح م الاكب )(3

ذأ

الع اري ليما أضرار اديدة عمتل الكقتد عنتد

المعاممتتة قكتتب ع تتار لوحتتد وستتوية وقجرع تات مختمرتتة وكانتتت األض ترار
معتمدة عمل الجرعة ذ ينحظ حدوث األرتااح الخمو ويترا] .[15ا

فعاليتي تتا األيض تتية تعتم تتد عم تتل األوكست تجي ال تتذ تزود تتا ق تته األوعي تتة
الدموي تتة وا أ ضت تترر يحت تتدث لألوعيت تتة الدموي تتة م ت ت تنخت تتر أو ضت تتيق

ذا ما يدب عمل حدوث ضترر فتا الكقتد أدا التل فتراز عوامتب الجتذي

جريتتا التتدم وقالتتتالا قمتتة تتتزود الخنيتتا قاألوكستتجي .

الكيميتتاو لمخنيتتا الممريتتة التتل منتتا ق الضتترر .وكتتذل حصتتوب أنترتتاخ

وأاتتار] .[13قتتي الضتترر ممك ت أ يصتتيي النقيقتتات الكمويتتة والكقيقتتات

لمخنيتتا الكقديتتة التتذ قتتد يعتتود التتل حصتتوب خمتتب فتتا الغاتتا القنزمتتا

األخرا وعزا ستقي ذلت التل

ميديتتاى التتل دختتوب الم تواد قاتتدة أو خروجيتتا وقالتتتالا تضتتخم الخميتتة أو

جري تتا ال تتدم ف تتا الكمي تتة وف تتر

نكماات تتيا حست تتي أتجت تتا الخمت تتب فت تتا الت ت تواز قت تتي العناصت تتر الموجت تتودة

يتتيد التتل ضتتع

عمل حد سوا نتيجة التسمم أو األم ار
ن تت

الترا تتيح الكقيق تتا نتيج تتة نخر تتا

الضتتغ قستتقي ضتترر األوعيتتة الدمويتتة وأ األذا الكقيقتتا يتتيد التتل

وأمنحيا و ذا ييرر فا التراكيي الخموية الداخمية مما يتسقي فتا مترور

تستتري كريتتات التتدم الحمتتر والتتتا تظيتتر فتتا األدرار عنتتد وجتتود أرتاتتاح

الخمية قمراحب الموت المقرمج]. [16

كقيقا حاد كما يحدث فا قع

أاكاب التياي الكقيقات الكموية.
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ويظي تتر الا تتكب ل4

متحممة ,أمتا قالنستقة لمجرعتة  10ممتك  5 + MTXممغتم  RTXفستققت

المعامم تتة قالع تتاري  MTXو  RTXتتس تتقي

فا أضرار عمل ال متي فتا نتاث الرات ار الحوامتب وريتر الحوامتب ويكتو
التتتيرير معتمتتدا عمتتل الجرعتتة ,ذ
زادت م ت ت كرافت تتة األليت تتا
مت مصتتة و نتتا

ف تدا األليتا

المعاممتتة قالجرعتتة  5ممغ تم MTX

رير الحامب ,أما قالنسقة ل مي الرتيرة الحامتب المعاممتة قالجرعتة المتذكورة

واألنويت تتة وأرمت تتي األنويت تتة صت تتغيرة الحجت تتم أو

فينت تتا تت تتنكس فت تتا حت تتزم العضت تتنت ال مقيت تتة ذ أ الحزمت تتة تكت تتو ريت تتر

رتاتتاح خنيتتا التتدم القتتي

مستمرة كالحالة السوية واألنوية تكو صغيرة فتا قعت

األلتياقيتتة .أظيتتر الرح ت

النس تجا ل متتي الرا ت ار الغيتتر حامتتب المعاممتتة قالجرعتتة  10ممغتتم RTX
عدم وضتوح األليتا
لمحامتتب فتكتتو األليتتا

لترتيقيتتا واألنويتة فتا م ارحتتب مختمرتة مت التحمتتب فتا قمتتي

تم ت

وأمتتازت قكرافتة األنويتة الكقيترة الحجتم ,أمتا قالنستقة

األمتاك قستقي

العضتتنت ال مقيتتة ذ تتجم ت الخنيتتا العضتتمية والتتتا تكتتو موزعتتة

عم تتل تتوب أا تتر ة العض تتنت ال مقي تتة ف تتا الحال تتة ال قيعي تتة ول تتم تج تتد
دراسات نسجية ع تيرير الع اري عمل ال مي لعرضيا.

العضتتمية ال مقيتتة فاقتتدة لمترتيتتي واألنويتتة أرمقيتتا
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الشكل ( )4مقط نسجي لمقمب  .1 -Dالياف  .2 F.نواة (400X( H & E Nu.
ويق تتي الات تتكب ل 5تت تتيرير المعاممت تتة قالع تتاري عمت تتل ال حت تتاب ذ ست تتققت

. deposition of hemosidrinوالع تتار  RTXستتقي وجتتود نتتز

الجرعت تتة  10ممغت تتم  MTXكرافت تتة فت تتا الخنيت تتا ووجت تتود النت تتز الت تتدمو

دم تتو ف تتا عم تتوم النس تتيج وانتا تتار واست ت لمخني تتا الممري تتة والقمعمي تتة مت ت

والخنيت تتا القمعميت تتة منتا ت ترة فت تتا عمت تتوم النست تتيج وتترت تتق ت تتذ النتت تتااج م ت ت

وج ت تتود تحمت ت تتب لمخنيت ت تتا ف ت تتا نست ت تتيج ال حت ت تتاب الن ت تتاث الرا ت ت ت ار المعاممت ت تتة

ماتوص تتب لي تته ] .[17ذ الح تتظ وج تتود األحت تتا وتض تتخم لم ح تتاب عن تتد

وتظيرالمعاممتتة قالع تتاري ستتويةى نتاتتار نتتز دمتتو فتتا عمتتوم النستتيج

المعاممة م  MTXم وجتود تتدرجات مت تتراكم صتقغة الييموستيدري

وكررة وجود الخنيا القمعمية العمنقة.
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الشكل ( (5مقط نسجي لمطحال  .1خاليا بمعمية  .2 M.كريات الدم الحم ار .3 R.B.Cs. .ارتشاح الخاليا الممفية  .4 ILالحويج ات .5.T
المب ا حمر.)400X( H & E R.P

كما يظير الاكب ) (6التيريرات الناتجة عت المعاممتة قالع تاري MTX

ال ص ت تتيقات اليوااي ت تتة مت ت ت تس ت تتم ج ت تتد ار الحويص ت تتنت اليوااي ت تتة وعن ت تتد

و  RTXف تتا انس تتجة الرا تتة الن تتاث الرات ت ار الحوام تتب ذ ظيت تر الرحت ت

المعاممت تتة قالع ت تتاري ست تتوية تكت تتو أحجت تتام أرمت تتي الحويصت تتنت اليواايت تتة
قيعيت تتة م ت ت قع ت ت

النس ت ت تجا لرات ت تتة فت ت تتيرة معاممت ت تتة ي  5ممغت ت تتم  MTXزيت ت تتادة فت ت تتا ست ت تتم

األست تتترنا ات م ت ت تم ت ت

فت تتا جت تتد ار الحويصت تتنت

الحويص تتنت اليوااي تتة وقم تتة أع تتداد ا والخني تتا ف تتا ج تتد ار الحويص تتنت

اليواايتتة و نتتا أنتاتتار لكريتتات التتدم الحمتتر والخنيتتا الممريتتة فتتا عمتتوم

تعانا مت النختر الستايتوقنزما والتحمتب النتوو ووجتود ق تة رقي تة مت

النستتيج الخنلتتا لمراتتة م ت وجتتود ق تتة خريرتتة م ت المتتادة المخا يتتة فتتا

المتتادة المخا يتتة فتتا ق انتتة قستتم م ت الحويصتتنت اليواايتتة م ت انتاتتار

ق انة الحويصنت اليوااية مت وجتود قستم مت الخنيتا الحويصتمية التتا

الن تتز ف تتا نس تتيج الرا تتة المتمر تتب قوج تتود كري تتات ال تتدم الحم تتر و الخني تتا

يظير فييا النخر السايتوقنزما والتحمب النتوو  ,أمتا ال صتيقات اليواايتة

الممريتتة فتتا جتتد ار الحويصتتنت اليواايتتة وكتتذل حتتدوث رتاتتاح لمخنيتتا

فتظيتتر فييتتا المتتادة المخا يتتة قكرافتتة ميديتتة التتل انستتداد كمتتا أو جزاتتا

الممرية .أما فا الرات ار المعاممتة ي  RTXفتكتو الحويصتنت اليواايتة

لم صتتيقات م ت وجتتود الرج توات وفتتا أمتتاك أختترا يظيتتر تتترخ لجتتدار

س تتميكة الج تتد ار ويوج تتد ن تتز ا تتديد ومنتا تتر ف تتا عم تتوم نس تتيج الرا تتة,

الحويص تتنت اليوااي تتة نتيج تتة أنتر تتاخ الخني تتا المتكون تتة مت ت الس تتايتوقنزم

وكذل وجود المادة المخا يتة  Mucous substanceفتا النستيج وفتا

والنواة.
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. مادة مخاطية. 4 IL. إرتشاح الخاليا الممفية. 3 . Cong.  إحتقان.2 Alv.  الحويصالت الهوائية. 1 ) مقط نسجي لمرئة6( الشكل
(400X) H & E D.  تحمل نووي.8 . T.W.  جدار متسمك.7 R.B.Cs.  كريات دم حم ار.8 .. Alv. W.  جدار الحويصمة. 5 M.S
م التيرير الستما التورارا ليمتا لكنته

وجود ما سوية ي ود الل التخري

ستتنتجت الد ارستتة الحاليتة ا لمع تتاري تتتاري ار منرتتردا أدا التتل االجيتتا

يت تتر ت تتيريرات س تتمية خموي تتة ت تتود ال تتل تا تتو ات خم ي تتة أ ا تيرير م تتا

قينمت ت تتا أدا تيرير مت ت تتا المات ت تتتر الت ت تتل تات ت تتو ات نست ت تتجية فت ت تتا االميت ت تتات

.الماتر يكو تيراتوجينا

تذا يمكت ا

وتاو ات خم ية فا االجنة الناميتة لنميتات الحوامتب وا

الس تتمية الوراري تتة والس تتمية الخموي تتة لمع تتاري وا

يع تتزا ال تتل الخص تتاا
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The Study of Teratogenic and Histological effects of treatment with
Methotrexate and Rituximab in Swiss White Mice
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Abstract
The present study was conducted to evaluate teratogenic and histopathological effects of two drugs Methotrexate
(MTX) and Rituximab (RTX) ) in Swiss white mice Mus musculus by intra-peritoneal injectioning at 9 day after
gestation, sacrificing of pregnant females at 18 day of pregnancy to study features abnormalities of embryos.
(Liver, Kidney and Heart) of pregnant and non pregnant females of mice (Lungs and spleen) of pregnant females
used in Histopathological study. The results showed that abortion caused by MTX at 5, 10 mg/kg bw., RTX at
10 mg/kg bw., and 5 mg/kg bw MTX +5 mg/kg bw RTX. The treatment with RTX at 5 mg/kg bw. induces
features of skeletal abnormalities in embryos of treated pregnant females. When the pregnant females treated
with the both drugs embryos of treated females showed abnormalities in neck, lumbar vertebrae, skull bones and
tail vertebrae. Histopathological effects, represented as desquamation in epithelium of kidney tubules,
hemorrhage, congestions, infiltration of lymphocytes, necrosis and apoptosis of cells in liver, kidney, spleen, and
lungs, damage of alveolar wall, enlargement of heart cells and increasing of nuclei, in treated pregnant females
was more than that of non pregnant females. The current study suggest that MTX and RTX had genotoxic and
cytotoxic effects, based on indication that 5, and 10 mg/kg.b.wt of MTX, 10 mg/kg b.wt. of RTX and 5 mg/kg
bw MTX +5 mg/kg bw RTX caused abortion, 5 mg/kg b.wt. of RTX caused teratogenic features. Treatment with
the two drugs simultaneously has less impact on development of embryos as we found no abortion but it caused
histopathological effects and congenital abnormalities.
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