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الملخص
يمثل اضطراب طيف التوحد ( )ASDاضطرابًا في النمو العصبي ويتميز بضعف التواصل االجتماعي وأنماط أو اهتمامات سلوكية مقيدة
أو متكررة ،ويلعب الهستامين و األسيتيل كولين دوراً حاسما ً في الوظائف اإلدراكية .وبامعان النظر  ،فقد تم فحص آثار المعالجة شبه
المزمنة لدى مثبطات مستقبل الهستامين  ، 10 ،5 DL77) H3Rأو  15ملغ  /كلغ) على المعامالت السلوكية الشبيهة بالتوحد  ،واإلجهاد
التأكسدي  ،والتهاب األعصاب في ذكور فئران ) Tuck-Ordinary (TOو  ، )C57( C57BL/6التي تعرضت قبل الوالدة لحمض
فالبرويك (  500 ،VPAملغم  /كغم)  .كما ايضا تم اختبار وتقييم  ، 10 ،5) E100أو  15مجم  /كجم) ثنائي الفعالية كمثبطات مستقبل
الهستامين  H3Rوكذلك مثبط االستيل كولينيستراز على االعراَض المرتبطة بالتوحد على فئران  C57الذكور و كذلك فئران BTBR
ضا كبي ًرا في التواصل االجتماعي وتفضيل الوحدة
) .T+tf/j (BTBRوقد أكدت النتائج أن الفئران المعالجه بـ  VPAقد أظهرت انخفا ً
االجتماعية مقارنة بفئران  TOو  C57المعرضة لـ  VPAو المعالجة بـ  10 ( DL77مجم  /كجم) أو ( 15مجم  /كجم) على التوالي.
عالوة على ذلك  ،فإن نفس جرعات  DL77أدت إلى إنخفاض في السلوكيات المتكررة  /القهريّة لكلتا الساللتين  ،دون آثار ملحوظة على
القلق المضطرب وفرط النشاط عند مقارنتها بالعقار المرجعي دونيبزيل ( 1مغ  /كغ) .وقد رافق التحسن في األنماط الظاهرية الشبيهة
بالتوحد بواسطة  DL77باستعادة اإلجهاد التأكسدي عن طريق زيادة ال glutathioneوانخفاض مستويات ، malondialdehyde
وتخفيف السيتوكينات الموالية لاللتهابات  interleukin -6 ،interleukin-1βو  Tumor necrosis factor-αعلى أنسجة المخ
لدى الفئران التي تعرضت قبل الوالدة ل  .VPAبمقارنة النتائج التي لوحظت في  ، DL77أظهر المركب  E100ثنائي الفعالية ( 10مغ
 /كغ) تحسنا أعلى بكثير في التغيرات السلوكية التوحدية في فئران  C57المعرضة لـ  ، VPAومستويات القلق المضطربة بشكل ملحوظ.
باإلضافة إلى ذلك  ،خفف  E100العديد من السيتوكينات المؤيدة لاللتهابات و وسطاء االلتهابات من خالل قمع إشارة  NF-κBالمنتظمة.
ضا كبي ًرا في زيادة التعبير مهيء رابط الكالسيوم األيوني الجزئ ١-في فئران C57
أظهر ) )Immunofluorescence analysisانخفا ً
ضا
المعرضة لـ  ، VPAمما يدل على اثار  E100في توهين الخاليا المجهرية المنشطة .وبالمثل  ،تم تخفيف حالة اإلجهاد التأكسدي أي ً
عن طريق  E100في أنسجة المخ .وتم فهم و تقييم اآلثار الواعدة لـ  E100على ميزات التوحد في الفئران  C57مع النتائج التي لوحظت
مع 5) E100مجم  /كجم) في الفئران  BTBRكنموذج مجهول السبب من  .ASDتوفر هذه النتائج ً
دليال على أن التعديل المتزامن
للناقالت العصبية الهيستامينية والكولينينية في الدماغ قد يكون له فعالية عالجية لألعراض األساسية لـ  .ASDولكن ،ال تزال هناك حاجة
للمزيد من التجارب والدراسات قبل السريرية لتأكيد وتطوير هذه النتائج التي تم الحصول عليها.
كلمات البحث الرئيسية ، ASD :نماذج الفأر  ،مثبطات مستقبالت الهستامين  ، H3السلوكيات الشبيهة بالتوحد  ،االلتهاب العصبي ،
اإلجهاد التأكسدي.

