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ABSTRACT
Introduction: Cerebral ischemia, occurs when a blood clot has occluded a brain artery,
is the third leading cause of mortality in the Western world. The present study was aimed to
investigate the effects of Trichostatin A (TSA), a histone deacetylase inhibitor, on cognitive
deficits and serum Bcl-2 level in an animal model of hypoxia-ischemia rat model (HI).
Materials and Methods: Thirty male Sprague dawley rats were randomly divided into the
healthy control, HI+Saline and HI+TSA groups. The rats were suffered from the right common
carotid artery ligation and 8% oxygen for 5 min to produce HI model. Two days after induction
of ischemia, HI+TSA group received intraperitoneally TSA for 5 days. The Y maze test was
used to assess the working memory. The ELISA test was performed to measure the serum
Bcl-2 level. Results: The results showed amelioration of working memory in HI+TSA group
compared to HI+Saline rats. In addition, a significant difference in the serum level of Bcl-2
was observed between HI+TSA and HI+Saline groups. Conclusion: The data suggested
TSA as a potential treatment for amelioration of cognitive deficits after brain ischemia.
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مقدمه :ایسکمی مغزی سومین عامل مرگ و میر در جهان غرب میباشد که هنگام مسدود شدن شریان
مغز با لختۀ خون رخ میدهد .مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی اثرات تریکوستاتین  ،Aیک مهارکنندۀ هیستون
داستیالزی بر نقصهای شناختی و سطح سرمي  Bcl-2در مدل موش صحرایی ایسکمی هایپوکسیک
انجام شد .مواد و روشها 30 :سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگ داولی به صورت تصادفی به گروههای
کنترل سالم ،ایسکمی  +نرمال سالین و ایسکمی  +تریکوستاتین  Aتقسیم شدند .بهمنظور ایجاد مدل
ایسکمی هایپوکسیک ،موشهای صحرایی متحمل بسته شدن شریان کاروتید مشترک راست و اکسیژن
 8درصد به مدت  5دقیقه شدند .دو روز پس از القاء ایسکمی ،تریکوستاتین  Aبه صورت درون صفاقی به
گروه ایسکمی+تریکوستاتین  Aبه مدت  5روز تزریق گردید .بهمنظور ارزیابی حافظۀ کاری از آزمون ماز Y
استفاده شد .برای اندازهگیری سطح سرمی  Bcl-2روش االیزا انجام شد .یافتهها :نتایج حاکی از بهبود
حافظۀ کاری در گروه ایسکمی +تریکوستاتین  Aدر مقایسه با موشهای صحرایی گروه ایسکمی +نرمال
سالین میباشد .به عالوه ،تفاوت معنیداری در سطح سرمی  Bcl-2بین گروههای ایسکمی  +تریکوستاتین
 Aو ایسکمی  +نرمال سالین مشاهده شد .نتیجهگیری :دادهها نشان داد که تریکوستاتین  Aبهعنوان یک
درمان بالقوه برای بهبود نقصهای شناختی بعد از ایسکمی مغز مؤثر است.
كليد واژهها:
 .1هیپوکسی مغز
 .2ایسکمی
 .3تریکوستاتین A
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اثر تریکوستاتین  Aبر حافظۀ کاری و سطح سرمی  Bcl-2در مدل موش صحرایی ایسکمی هایپوکسیک
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در اصطــاح پزشــکی بــه کاهــش جریــان خــون در ناحی ـهای
از مغــز ايســكمي مغــزي 1گفتــه میشــود .توقــف دايمــي يــا
موقــت جريــان خــون در اثــر انســداد شــرياني ســبب بــروز
ســكتۀ مغــزي ميشــود .ایســکمی باعــث کمبــود اکســیژن
و مــواد مغــذی در بخشهایــی از بــدن میشــود و ایــن امــر
باعــث آســیب بــه بافتهــا یــا ســوء کارکــرد انــدام میگــردد
( .)1ايســكمي گلوبــال 2در اثــر كاهــش شــديد يــا قطــع كامــل
جريــان خــون بــه كل مغــز بــه وجــود ميآيــد (.)2

درمــان بــا مهارکننــدۀ هیســتون داســتیالز 5بعــد از کمخونــی
موضعــی یــا ایســکمی بــه طــور قابــل توجهــی ســطح بیــان
فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز را افزایــش میدهــد .بعــد
از انســداد شــریان مغــزی ،ســدیمبوتیــرات 6و تریکوســتاتینA
 7از طریــق مهــار هیســتون داســتیالز در مناطــق ایســکمیک
مغــز در موشهــای صحرایــی ســبب ترمیــم بافــت عصبــی
میشــوند ( .)5اثربخشــی تریکوســتاتین  Aبــر ترمیــم
نورونهــا یــا یاختههــای عصبــی مــوش صحرایــی ســبب
رشــد بافــت عصبــی و کاهــش مــرگ نورونــی بعــد از ایســکمی
میشــود ( .)6تریکوســتاتین  Aمیتوانــد بــه طــور قابــل
توجهــی حجــم ناحیــۀ آســیب دیــدۀ مغــز را بعــد از ایســکمی
بــه وســیلۀ فعالســازی مســیر ســیگنالینگP13K/AKT
کاهــش دهــد (.)7
پژوهــش حاضــر بــه بررســی اثــرات حمایــت کننــدۀ عصبــی
تریکوســتاتین  Aبهعنــوان یــک مهارکننــدۀ هیســتون
Histon deacetylase
Sodium butyrate
7
Trichostatin A
8
Hypoxic-ischemic

در ایــن مطالعــه از  30ســر مــوش صحرایــی نــر  2ماهــۀ نــژاد
اســپراگ داولــی ،بــا میانگیــن وزنــی  250 ±10گــرم اســتفاده
شــد .حیوانــات تحــت شــرایط اســتاندارد دمایــی و رطوبــت بــا
چرخــۀ روشــنایی و تاریکــی  12ســاعته نگهــداری شــدند.
کلیــۀ مراحــل کار بــا حیوانــات ،طبــق قوانیــن حمایــت از
حیوانــات آزمایشــگاهی و بــا نظــارت کمیتــۀ اخــاق دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد شــیراز انجــام شــد .حیوانــات در  3گــروه
زیــر تقســیم شــدند -1 :گــروه کنتــرل ســالم (حیوانــات در
ایــن گــروه جراحــی نشــده و بهمنظــور بررســی بــا ســایر
گروههــای مــورد مطالعــه ،مــورد بررســی قــرار گرفتنــد) -2
گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین (حیوانــات ایــن گــروه پــس از
جراحــی تحــت تزریــق حامــل یعنــی نرمــال ســالین بــه صورت
درون صفاقــی و بــه مــدت  5روز قــرار گرفتنــد)  -3ایســکمی +
تریکوســتاتین ( Aحیوانــات ایــن گــروه پــس از عمــل جراحــی
بهمنظــور القــاء ایســکمی مغــزی ،تریکوســتاتین  Aبــا دوز
( 10ميليگرم/كیلوگــرم) را بــه مــدت  5روز دریافــت کردنــد(.
القاء مدل ایسکمی هایپوکسیک
بهمنظــور القــاء ایســکمی ،شــریان کاروتیــد راســت بســته
شــد .بــرای ایــن کار ابتــدا موشهــای صحرایــی بــا تزریــق
درون صفاقــی مخلوطــی از دو داروی کتامیــن هیدروکلرایــد
بــرای بیهــوش کــردن ( 50ميليگرم/كیلوگــرم) و زایالزیــن
بــرای ایجــاد بیحســی ( 5ميليگرم/كیلوگــرم) بیهــوش
شــدند ( .)7در حیــن جراحــی بایــد توجــه کــرد کــه اعصــاب
ســمپاتیک واگ دچــار آســیب نشــود ،شــریان کاروتیــد راســت
بــا ابریشــم جراحــی  0-4مســدود شــد ( .)8ســپس حیوانــات
در محفظــۀ القــاء هایپوکســی کــه حــاوی  8درصــد اکســیژن
بــود بــه مــدت  5دقیقــه قــرار داده شــدند 48 .ســاعت پــس
از القــاء مــدل ،تریکوســتاتین ( Aمحصــول شــرکت ســیگما
آلمــان )T8552 ،بهصــورت درون صفاقــی بــه همــراه حــال آن
(نرمــال ســالین) بــه گــروه ایســکمی  +تریکوســتاتین  Aبــه
مــدت  5روز تزریــق گردیــد.
آزمون ماز  Yشکل :ارزیابی حافظۀ کاری
بــهدنبــال تجویــز تریکوســتاتین  Aو یــک هفتــه پــس از القــاء
مــدل ،آزمــون مــاز  Yشــکل جهــت بررســی میــزان رفتارهــای
تناوبــی صحیــح و ســنجش حافظــۀ کاری مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .بــرای انجــام ایــن آزمــون هــر مــوش صحرایــی در
قســمت انتهایــی یکــی از بازوهــای مــاز  Yشــکل قــرار گرفــت
و امــکان دسترســی آن بــه تمــام نواحــی مــاز در یــک بــازۀ
زمانــی  5دقیقــه فراهــم گردیــد .تعــداد دفعــات ورود حیــوان
Cerebral ischemic
Global
3
Prenatal brain
4
Local anemia
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آســیب مغــزی پریناتــال 3اغلــب بــا التهــاب و کمبــود اکســیژن
در بافــت ،باعــث نقــص کمخونــی موضعــی 4میگــردد .در
الگــوی آســیب مغــزی ،استیالســیون در کاهــش التهــاب،
آســیب و جراحــت مغــزی مؤثــر اســت ( .)1پاتوفیزیولــوژی
نقــص کمخونــی موضعــی مغــزی دارای مکانیســمهای
چندگانــه از جملــه؛ التهــاب وابســته بــه میانجــی عصبــی
فعــال شــده توســط میکروگلیــا و مونوســیتها میباشــد.
صدمــه یــا آســیب مــادۀ ســفید عنصــر مهمــی از پاتولــوژی
ضربــات مغــزی میباشــد ،هرچنــد کــه درمــان مؤثــر آن بــه
طــور کامــل شناســایی نشــده اســت ( .)3ایــن بیمــاران مســتعد
ابتــاء بــه مشــكالت ديگــری ماننــد پنومونــي و عفونــت ادراري
و آمبولــي ريــه و ترومبــوز وريدهــاي عمقــي پــا و زخــم بســتر
ميباشــند کــه ايــن عــوارض ميتواننــد منجــر بــه مــرگ
بيمــار شــوند .ســكتۀ مغــزی بــا ايجــاد ضعــف ،فلــج ،كرختــي و
كاهــش حــس در دســت و پــاي يكطــرف بــدن همــراه اســت.
ناتوانــي در درك و توليــد كالم و اختــال ميــدان بينايــي و
اختــال تعــادل نيــز از نشــانههاي ســكتۀ مغــزي هســتند.
بيمــاران بــا ســكتۀ مغــزي متوســط و شــديد معمــوال در
بيمارســتان بســتري ميشــوند .احتمــال مــرگ در يــك مــاه
نخســت بعــد از ســكته حــدود  50درصــد ميباشــد (.)4

مواد و روشها

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.4.35

مقدمه

داســتیالزی بــر بهبــود اختــاالت شــناختی و ســطح بیــان
فاکتــور آپوپتــوزی  Bcl-2در مــدل حیوانــی ایســکمی
هایپوکســیک ) 8(HIمیپــردازد.
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آزمون بیوشیمیایی سنجش سطح سرمی Bcl-2

آنالیز آماری
تجزيــه و تحليــل آمــاري بيــن گروههــاي مختلــف بــا اســتفاده
از نرمافــزار آمــاري  SPSSویرایــش  22انجــام شــد .دادههــا بــه
صــورت میانگیــن  ±انحــراف معیــار گــزارش داده شــد .بهمنظــور
تعييــن وجــود اختــاف معن ـيدار بيــن گروههــاي مــورد نظــر
از آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه ) (One-Way ANOVAو
آزمــون تعقیبــی توکــی اســتفاده گردیــد .از نظــر آمــاري مقاديــر
( )P>0/05معنـيدار در نظــر گرفتــه شــد.

نمــودار  -1مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار رفتارهــای تناوبــی صحیــح.
بیــن گــروه کنتــرل ســالم و گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین ،اختــاف
معن ـیداری در ســطح ( )***P>0/001مشــاهده شــد ،بررس ـیها نشــان داد کــه
بیــن موشهــای صحرایــی گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین و گــروه ایســکمی +
تریکوســتاتین  Aنیــز اختــاف معنـیداری در ســطح ( )+++P>0/001وجــود دارد.

بیان سرمی پروتئین Bcl-2

نتایــج نشــان داد کــه القــاء ایســکمی موجــب افزایــش
معنــیداری در ســطح ســرمی  Bcl-2میگــردد .بــه گونــهای
کــه میــزان ایــن فاکتــور در ســرم موشهــای صحرایــی گــروه
ایســکمی  +نرمــالســالین ( 3/452 ± 0/35پیکوگــرم بــر
میلیلیتــر) بــه میــزان قابــل توجهــی بیشــتر از گــروه کنتــرل
ســالم ( 1/87 ± 0/21پیکوگــرم بــر میلیلیتــر) میباشــد
( .)P>0/001بیــن گــروه کنتــرل ســالم و گــروه ایســکمی +
تریکوســتاتین  1/884 ± 0/25( Aپیکوگــرم بــر میلیلیتــر)
اختــاف معنــیداری مشــاهده نشــد .درحالیکــه ســطح
ل ســالین و گــروه
ســرمی  Bcl-2در گــروه ایســکمی  +نرمــا 
کنتــرل ســالم اختــاف معنــیداری در ســطح ()P>0/001
مشــاهده شــد (نمــودار.)2

یافتهها

آزمون ارزیابی حافظۀ کاری

نتایــج حاصــل از بررســی میــزان رفتارهــای تناوبــی و ســنجش
حافظــة کاری نشــان داد کــه افزایــش میــزان رفتارهــای
تکــراری (انتخــاب بــازوی غیرتکــراری در بیــن  3بــازو) در
حیواناتــی کــه در دورة ایجاد ایســکمی در معرض تریکوســتاتین
 Aقــرار گرفتهانــد افزایــش داشــته اســت ،بــه گونــهاي کــه
بیــن گــروه کنتــرل ســالم ( 103/406 ± 17/8درصــد) و گــروه
ایســکمی  +نرمــالســالین ( 25/118 ± 7/6درصــد) اختــاف
معنـیداری در ســطح ( )P>0/001وجــود دارد (نمــودار  .)1در
بیــن گــروه کنتــرل ســالم و گــروه ایســکمی  +تریکوســتاتین
 91/ 936±13 /4( Aدرصــد) اختــاف معنــیداری مشــاهده
نشــده اســت .در بیــن موشهــای صحرایــی گــروه ایســکمی +

نمــودار  -2مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار ســطح ســرمی
پروتئیــن  .Bcl-2بیــن گــروه کنتــرل ســالم بــا گــروه ایســکمی  +نرمــال
ســالین اختــاف معنــیداری در ســطح ( )***P>0/001وجــود دارد .بیــن
موشهــای صحرایــی گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین و موشهــای
صحرایــی گــروه ایســکمی  +تریکوســتاتین  Aاختــاف معنـیداری در ســطح
( )+++P>0/001مشــاهده شــد.

Xiphoid
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پــس از پایــان مطالعــات رفتــاری (هفتــۀ دوم پــس از القــاء
مــدل) جهــت تهیــۀ نمونــۀ ســرم خــون ،حیوانــات بــا تزریــق
درون صفاقــی مخلوطــي از دو داروي کتاميــن هيدروکلرايــد
( 50ميليگرم/كیلوگــرم) و زايالزيــن ( 5ميليگرم/كیلوگــرم)
بيهــوش شــدند .پــس ا ز بیهوشــی ،قفســۀ ســينه را از محــل
زایــدۀ گزیفوئیــد 9اســتخوان جنــاغ و بــا بــرش دیافراگــم
شــکافته ،ســپس بــه طــور مســتقیم میــزان  2ســی ســی خــون
از قلــب گرفته شــد .پــس از ســانتریفیوژ بــا دور rpm 4000و به
مــدت  5دقیقــه ،از نمونــۀ ســرمهای آمــاده شــده در ســنجش
میــزان پروتئیــن  Bcl-2اســتفاده شــد .ســنجش مقــدار ســرمی
 Bcl-2بــه روش االیــزا بــه کمــک کیــت االیــزا ســاخت کمپانی
بوســتر چیــن ( )NO.22341انجــام گرديــد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.4.4.35

بــه هــر بــازو بــا مشــاهده ثبــت گردیــد .ورود هــر حیــوان بــه
بــازو زمانــی اســت کــه پاهــای عقبــی حیــوان بــه طــور کامــل
در داخــل بــازو قرارگیرنــد .رفتــار تنــاوب بهعنــوان ورودهــای
موفــق و پشــت ســرهم (ســریال) بــه داخــل همــۀ بازوهــا در
مجموعههــای  3تایــی همپوشــانی کننــده در نظــر گرفتــه
شــد (.)9

نرمــال ســالین و گــروه ایســکمی  +تریکوســتاتین  Aاختــاف
معنـیداری در ســطح ( )P>0/001مشــاهده شــد (نمــودار .)1

مقــاله پـــــژوهشي
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ایســکمی یکــی از علــل معلولیتهــای بلندمــدت میباشــد.
عــوارض ناشــی از ایــن بیمــاری طیــف وســیعی از مشــکالت
و ناتوانیهــا را بــرای بیمــار بــه ارمغــان آورده و فــرد را از
چرخــۀ فعالیــت و بهــرهوری اجتماعــی خــارج میکنــد (.)10
ایســکمی مغــزي میتوانــد منجــر بــه اختــاالت حرکتــی،
نقایــص حســی ،نقایــص مربــوط بــه بینایــی و اختــال در تکلــم
ی عملکــرد رفتارهــای تناوبــی طــی آزمــون
گــردد ( .)11ارزیابـ 
مــاز  Yنشــان میدهــد کــه ایســکمی مغــزی موجــب اختــال
در حافظــۀ کاری موشهــاي صحرايــي میشــود (.)12

نتايــج مطالعــۀ حاضــر نشــان داد کــه القــاء ایســکمی ســبب
اختــال حافظــۀ کاری میگــردد زیــرا القــاء ایســکمی
در موشهــای صحرایــی منجــر بــه کاهــش رفتارهــای
تناوبــی و بهبــود حافظــۀ کاری در گــروه ســالم نســبت بــه
گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین گردیــده اســت .هیســتون
داســتیالزها نقــش کلیــدی در هموســتاز پروتئیــن اســتیله در
هیســتونها و دیگــر پروتئینهــا و در تنظیــم فعالیتهــای
اساســی ســلول ماننــد رونویســی بــازی میکننــد .طیــف
گســتردهای از اختــاالت مغــزی بــا عــدم تعــادل در ســطح
پروتئیــن اســتیله و اختــاالت رونویســی همــراه اســت .درمــان

Bcl-2 associated X protein
Bcl-2 associated death promoter

در مطالعــۀ حاضــر ،بررســی ســطوح ســرمی  Bcl-2در گــروه
ایســکمی  +نرمــال ســالین منجــر بــه افزایــش معنــیدار
ســطح ســرمی  Bcl-2در مقایســه بــا گــروه ســالم شــد کــه
میتوانــد دلیلــی بــر بــروز آپوپتــوز و التهــاب عصبــی در
گــروه ایســکمی  +نرمــال ســالین در مقایســه بــا گــروه ســالم
باشــد .بنابرایــن نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه
ایســکمی هایپوکســیک منجــر بــه کاهــش رفتارهــای تناوبــی
و حافظــۀ کاری در موشهــای صحرایــی میگــردد .همچنیــن
باعــث افزایــش ســطح ســرمی  Bcl-2در مغــز موشهــای
صحرایــی میگــردد .از طــرف دیگــر تیمــار کوتاهمــدت بــا
تریکوســتاتین  Aدر موشهــای صحرایــی مــدل ایســکمی
هایپوکســیک ســبب بهبــود حافظــۀ کاری بــه همــراه کاهــش
بیــان ســرمی  Bcl-2میشــود .ایــن پروتئیــن نشــانهای از بــروز
آســیب در سیســتم عصبــی اســت کــه میتوانــد بــه راه اندازنــدة
مســیرهای ضــد آپوپتــوزی باشــد .امــا بــه مــرور زمــان و بــه
دنبــال بهبــودی ســطح ایــن فاکتــور کاهــش یافــت .در واقــع
کاهــش ایــن پروتئیــن بــه طــور غیرمســتقیم نشــانۀ بهبــود
اختــال اســت کــه در مطالعــۀ حاضــر دیــده شــده اســت.

Hypoxic–ischemic/lipopolysaccharide
Strategy
12
B-cell lymphoma extra large
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تریکوســتاتین  Aیادگیــری را در دوران بزرگســالی بهبــود
میبخشــد امــا محافظــت بلندمــدت اعمــال نمیکنــد،
چندیــن بررســی از جملــه بررســی حاضــر ،اثــرات حفاظــت
کننــدۀ عصبــی کوتاهمدتــی را بــرای مهارکننــدۀ هیســتون
داســتیالزی پــس از کمخونــی موضعــی مغــزی یافتهانــد .امــا
اثــرات بلندمــدت در ارزیابیهــای آسیبشناســی عصبــی و
کارکــردی وجــود نــدارد .بــرای ارزیابــی اثــرات بلندمــدت
تريكوســتاتين  Aبــر رفتــار ،یادگیــری و آسیبشناســی
عصبــی پــس از ( 10HI/LPSایســکمی هایپوکســیک/لیپو
پلیســاکارید) آســیب مغــزی بررســی شــده اســت ،رفتــار و
یادگیــری پــس از  HIنــوزادی در تســت شرطیســازی تــرس
کاهــش مییابــد ،ایــن تســتهای رفتــاری بــرای بررســی
اثــرات بلندمــدت تريكوســتاتين  Aپــس از  HI/LPSانتخــاب
شــدند (.)13

 Bcl-2پروتئیــن ســازندۀ غشــاء خارجــی میتوکنــدری اســت.
بیــان بیــش از حــد  Bcl-2نشــانۀ آپوپتــوز در پاســخ بــه
ن کــه ســیتوکروم C
محرکهــای گوناگــون اســت .همچنــا 
ســیتوزولی بــرای شــروع آپوپتــوز الزم اســت ،بیــان بیــش از حــد
 Bcl-2ســبب ممانعــت از انتشــار بــه خــارج ســیتوکروم  Cاز
میتوکنــدری میشــود ( .)13آپوپتــوز نقــش مهمــی در از بیــن
رفتــن انتخابــی نورونهــا دارد ،آپوپتــوز تحــت تأثیــر ژنهــای
خانــوادۀ ) Bcl-2کــه شــامل  13Bax ،12Bcl-xL ،Bcl-2و  (14Badو
خانــوادۀ کاســپاز میباشــد ،صــورت میگیــرد (.)13
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بحث و نتیجهگیری

بــا مهارکنندههــای هیســتون داســتیالزی میتوانــد ایــن
کمبودهــا را اصــاح کنــد و بهعنــوان یــک راهبــرد 11جدیــد
و امیدوارکننــده بــرای درمــان بیماریهــای عصبــی باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن مهارکنندههــای هیســتون داســتیالزی کــه
دارای خــواص حفاظتــی ،نوروتروفیــک و ضــد التهــاب بــوده و در
بهبــود عملکــرد حافظــه و یادگیــری مؤثــر اســت بــرای درمــان
برخــی اختــاالت عصبــی نیــز موثرهســتند (.)11
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