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  چكيده 

تواند انسان را در ناگوني از اين فلز مييكي از فراوانترين فلزات موجود بر روي پوسته زمين آلومينيوم مي باشد و منابع گو
وجود دارد و براثر بارش باران اسيدي در خاك ... آلومينيوم در غذا، آب، تركيبات دارويي و محيط و. معرض آلودگي قرار دهد

ري پاركينسون در بيما و همچنين اختالل اعمال حركتيدر بيماري آلزايمر  )ضايعه مغزي(اختالالتي از قبيل دمانس . گيردقرار مي
اما هنوز بطور يقين ثابت نشده كه آلومينيوم نقش اساسي را در هر . شودمربوط مي به افزايش ميزان آلومينيوم در انسان و حيوان

باعث ايجاد  احتماالً به دليل اهميتي كه آلومينيوم در ايجاد مسموميت فيبرهاي عصبي دارد. كنديك از اين بيماريها بازي مي
اثر تجويز خوراكي و مركزي كلريد آلومينيوم  در اين كار پژوهشي. گرددميدر بيماري پاركينسون حركت و تعادل اختالل در 
. گرفتموش صحرايي نر بالغ با استفاده از دستگاه روتارود مورد بررسي و ارزيابي قرار  هاي حركتي و تعادليروي فعاليت

با توجه به آزمايشات صورت گرفته مشخص . باشندو حفظ تعادل مي معيارهاي مورد نظر در اين آزمايش، مقاومت حركتي
آلومينيوم يك نوروتوكسين . يابدميكلريد آلومينيوم تعادل و هماهنگي موشها كاهش  گرديد كه در تجويز خوراكي و مركزي

هاي دستگاه با مهار آنزيمآلومينيوم . شودبعنوان يك سم سلولي با پپتيدهاي طبيعي موجود در مغز تركيب مي وانتخابي است 
اختالل سيستم عصبي مركزي توسط . شوداي مي روندهعصبي باعث كاهش انرژي سلولهاي مغزي، خستگي و ناتواني پيش

  .كندتركيبات آلومينيوم يك انسفالوپاتي پيشرونده توليد مي

  روتارود، كلريدآلومينيوم، دمانس :واژه هاي كليدي

  mojadam_sh@yahoo.com :  ، پست الكترونيكي09166084562 :تلفننويسنده مسئول، * 

 مقدمه

آلومينيوم عنصر سمي بوده و افرادي را كه در معرض 
كند و براي بافتهايي تركيبات يا پودر آن هستند مسموم مي

  . همچون مغز سمي مي باشد

غلظتهاي متفاوت آلومينيوم كه باعث ايجاد مسموميت در 
گردند، حداقل در چندين مياغلب فرآيندهاي بيوشيميايي 

اند، از جمله نرولوژيكي انسان يافت شدهاز اختالالت  مورد
نتايج . ...بيماري آلزايمر، سندرم داون، پاركينسون و

تحقيقات وسيع نشان داده است كه آلومينيوم با اثر بر 
 –تواند نقصهاي عصبي عملكرد سيستم كولينرژيك بدن مي

عالوه بر ). 12(وجود آورد رفتاري و اختالالت شناختي ب
اختالالت شناختي، يكسري اختالالت بوجود آمده در اثر 
. مسموميت با آلومينيوم در ارتباط با حركت مي باشند

حيواناتي كه در معرض آلومينيوم قرارگرفتند عالئمي مثل 
و عدم تعادل در حركت را بعد از گذشت ) آتاكسيا(لرزش 
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ورد انسان عالئمي از قبيل در م. هفته از خود نشان دادند 2
ناتواني در بيان صحيح كلمات، عدم هماهنگي در حركت 

ها بهمراه از دست دادن احساس حركتي آنها ديده ماهيچه
  ).16(شده است 

از جمله بيماريهاي كه براثر مسموميت با آلومينيوم ايجاد 
گرديده و باعث بروز اختالالت حركتي شده است، بيماري 

اين بيماري با لرزش غيرارادي . اشدب پاركينسون مي
، كندي و كاهش حركت، سفتي و )ترمور(ها ماهيچه

اين بيماري بندرت . گردد ناپايداري وضعيتي، مشخص مي
ويژگي پاتولوژيك . )3(آيد سالگي بوجود مي 40قبل از 

اصلي بيماري پاركينسون، تحليل سلولهاي پيگمانته در 
طبيعي دوپامين را  اين سلولها درحالت. جسم سياه است

كنند كه اصطالحاً نرونهاي بعنوان ناقل عصبي سنتز مي
روند دژنراتيو موجب كاهش قابل . دوپامينرژيك نام دارند

اي در سنتز دوپامين و افت حاصل در غلظت آن مالحظه
) هسته دمدار و پوتامن(در جسم سياه و جسم مخطط 

ل كاهش دوپامين موجب افزايش نسبت استي. گردد مي
-دوپامين در سلولهاي سيستم نايگرواسترياتال مي/ كولين

-شود، زيرا غلظت استيل كولين در اين بيماري تغيير نمي

اين عدم تعادل در اختالالت حركتي موجود در . كند
عالوه براين وجود ). 3(بيماري پاركينسون نقش دارد 

. فلزات سنگين در ايجاد پاركينسون مشخص گرديده است
اي كه پس از مصرف قرصهاي گياهي ساله 72مثالً مرد
اي عالئم پاركينسون را نشان داد مشخص گرديد ناشناخته

برابر  5و  2كه غلظت منگنز سرم و سطح آلومينيوم بترتيب 
طي تحقيقي ديگر كه روي ميمونها انجام ). 13(شده است 

گرفت آنها را در معرض كلريد منگنز قرار دادند و مشاهده 
ادي از آنها عالئم پاركينسون را از خود نشان گرديد كه تعد

منگنز در ابتدا گلوبوس پاليدوس و شبكه هاي جسم . دادند
نايگرواسترياتال مسير  كند و به آراميسياه را مختل مي

تجمع آهن و آلومينيوم . نمايد دوپامينرژيك را مختل مي
). 16(احتمال دارد كه با سميت منگنز در ارتباط باشند 

منگنز در معدنچياني كه در معرض غلظتهاي باالي همچنين 

اند، موجب بيماري پاركينسون شده است اين فلز قرار داشته
هدف از اين كار پژوهشي اين بود كه اثر كلريد ). 3(

آلومينيوم روي روند فعاليت حركتي و تعادل موشهاي مورد 
طبق اثرات زيانبار آلومينيوم انتظار . آزمايش بررسي گردد

باتوجه به . فت تعادل و فعاليتهاي موشها كاهش يابدرمي
شواهد و مدارك فوق در اين كار پژوهشي اثر تجويز 

روي فعاليت حركتي و تعادل  AlCl3خوراكي و مركزي 
موشهاي صحرايي نر بالغ با استفاده از دستگاه روتارود 

  .مورد بررسي قرار گرفت

  مواد و روشها 
ماهه  3وش صحرايي نر سرم 35در اين كار تحقيقي حدود 

از . از انستيتوي رازي حصارك كرج تهيه شد NMRIنژاد 
گرم  170±5نظر وزني همه موشها ميانگين وزني حدود 

غذاي حيوانات از كارخانه خوراك دام و طيور . داشتند
پارس تهران تهيه شده كه بشكل كپسول فشرده در اختيار 

شنايي و ساعت رو 12موشها در شرايط . آنها قرار گرفت
  .ساعت تاريكي قرار گرفتند 12

 600جهت تجويز خوراكي مقدار كلريد آلومينيوم بميزان 
آب  cc25را در ) 1(گرم بركيلوگرم وزن بدن موش ميلي

روز  14حل كرده بمدت ) ساعته براي هرموش 24مصرفي 
محلول . در اختيار موشهاي مورد آزمايش قرار داده شد

 - براي تزريق داخل بطن. دشمورد نظر روزانه تهيه مي
كلريد آلومينيوم را در مقداري ) 11(گرم  8/1مغزي مقدار 

سرم فيزيولوژيك حل كرده و حجم محلول را به 
cc1005هركيلو گرم وزن باال ءرسانده و به ازا ./

ميكروليتر استفاده شد كه از طريق كانولي كه در بطن چپ 
لتون بميزان ، به وسيله سرنگ هاميبود مغز موش تعبيه شده

تجويز  در). 11(ميكروليتر به هر موش تزريق گرديد  5
جهت كانول گذاري از دستگاه  AlCl3مركزي 

  .استريوتاكسي استفاده گرديد
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گرم ميلي 78براي اين منظور با تزريق داخل عضالني مقدار 
گرم رامپون به ميلي 3كتامين به ازاء هركيلوگرم وزن بدن و 

موش را بيهوش نموده، در ) 2(دن ازاء هركيلوگرم وزن ب
مختصات بطنهاي . شددستگاه استريوتاكسي قرار داده مي

تا  7/0: جانبي طبق اطلس پاكسينوس و واتسون عبارتنداز
ميليمتر در  1/2تا  6/1خلفي،  -ميليمتر در جهت قدامي 1/1

). 17(ميليمتر بسمت داخل مغز  5/3تا  4/3جهت جانبي و 
د نظر قبل از آنكه كانول وارد آن پس از تعيين نقطه مور

ميليمتري اطراف آن ايجاد  2تا  1گردد، دو سوراخ تقريباً در
عدد پيچ عينك ضدعفوني شده را با پيچ گوشتي  2گرديد و

ظريفي در جمجمه فرو كرده كه اينكار كمك به نگهداري 
سپس با در نظر . كندو حفظ كانول در مدت آزمايش مي

د نظر جهت ورود كانول، با گرفتن مختصات نقطه مور
سوراخي سطحي روي جمجمه  1استفاده از مته شماره 

سپس كانول با استفاده از دستگاه . گرددايجاد مي
با . شداستريوتاكسيك در محل مورد نظر قرار داده مي

استفاده از سيمان دندانپزشكي و محكم شدن كانول راهنما 
يخته و كمي پودر پنيسيلين روي ناحيه جراحي شده ر

-سپس محل جراحي با استفاده از نخ بخيه استريل بخيه مي

موش را به قفس انفرادي منتقل كرده تا به هوش آيد . شود
يك . آيندساعت موشها به هوش مي 4- 5كه حدوداً پس از 

هفته پس از جراحي و به اتمام رسيدن دورة بهبودي، 
AlCl3  هر  ميكروليتر به 5از طريق سرنگ هاميلتون بميزان

ثانيه طول مي 15- 20زمان تزريق . موش تزريق گرديد
دستگاه مورد نياز جهت بررسي اثرات تجويز . كشيد

خوراكي و مركزي روي فعاليت حركتي و تعادل دستگاه 
روتارود بود كه اكنون به شرح مختصري در مورد آن 

  .پرداخته مي شود

جهت  كه روتارود دستگاهي است:  دستگاه روتارود
رود بكار مي زمايشهاي رفتاري و حركتي حيواناتبررسي آ

استفاده از آن مقاومت حركتي و حفظ تعادل حيوانات وبا 
اين دستگاه شامل ). 19و  10و  7و  6( شودسنجيده مي

سرعت چرخيدن آن  rpm 40 -0يك گردونه است كه از 

از زمين فاصله دارد و  cm 20گردونه حدود . باشدمي
گردد قسمت مجزا تقسيم مي 4به هاي مدوري توسط تيغه

البته . موش را همزمان روي گردونه قرار داد 4توان كه مي
در در اين كار پژوهشي براي دقت عمل در انجام آزمايش 

دستگاه . گرفتهر مرحله فقط يك موش مورد مطالعه قرار 
اي دارد كه با جابجا كردن آن مي توان روتارود تسمه

  .ظيم كردسرعت چرخيدن گردونه را تن

 rpm2با شتاب  rpm1 10در اين بررسي سرعت چرخيدن 
. دور در دقيقه بود 10- 11در نظر گرفته شد كه تقريباً  7

 60گرفت بمدت هنگاميكه موش روي گردونه قرار مي
كرد و گردونه شروع به چرخيدن مي) ماكزيمم(ثانيه 

گرديد كه موش تا چه مدت قدرت حفظ تعادل مشاهده مي
زمان مقاومت . حركت روي گردونه را دارد و مقاومت

مرتبه تكرار  3موش ثبت گرديد و اين عمل براي هر موش 
شد و ميانگين بدست آمده در محاسبات آماري مورد 

  ).15(استفاده قرار گرفت 

حيوانات : مراحل انجام آزمايشها و گروه بندي حيوانات 
ماهه  3سرموش صحرايي نربالغ  35مورد نظر متشكل از 

  .تايي تقسيم شده بودند 7گروه  5بودند كه در 

هفته از آب معمولي تغذيه كرده  2اول بمدت  گروه) 1
بودند و هيچگونه آلومينيومي درآب آنها اضافه نشده بود، 
كه بعنوان گروه كنترل تجويز خوراكي آلومينيوم درنظر 

  .گرفته شدند

 / mgهفته از آب آشاميدني حاوي  2دوم بمدت  گروه) 2

kg600 AlCl3  بطور روزانه تغذيه كردند كهAlCl3  با
ساعته  24آب مصرفي  cc25توجه به وزن موشها در 

  .موشها اضافه گرديد

از انجام عمليات جراحي وگذراندن  سوم پس گروه) 3
   mg/kg8/1AlCl 3 هفته با غلظت 1دوره بهبودي بمدت

 5ميلي ليتر سرم فيزيولوژي به ازاء هر موش  100در حجم 
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تعبيه شده تزريق گرديد كه اين  ميكروليتر از طريق كانول
  .گروه بعنوان گروه آزمايش محسوب گرديد

هفته روزانه 1گروه چهارم پس از دوره بهبودي بمدت) 4
ميكروليتر سرم فيزيولوژي از طريق كانول دريافت  5بميزان 

  .كردند كه بعنوان گروه شاهد قرار داشتند

بيهوشي روي آنها انجام گرفت گروه پنجم فقط عمليات ) 5
كه بعنوان گروه كنترل تجويزمركزي آلومينيوم مورد بررسي 
قرار گرفتند و يك هفته بعد آزمونهاي مورد نظر روي آنها 

  .انجام گرفت

در اين قسمت  : AlCl3نتايج حاصل از تجويز خوراكي 
دو گروه موش قرار داشت كه گروه اول با آب معمولي و 

بمدت دو هفته را  آلومينيوم محلول در آبگروه دوم كلريد 
  . مصرف كردند

كه از آب  طبق نتايج بدست آمده معلوم گرديد كه موشهائي
 نسبت به گروهبهتري معمولي استفاده كرده بودند از تعادل 

برخوردار بودند، و مدت زمان استقامت آنها در  كنترل
به ) . 1شكل ( )(P< 0.05 دستگاه روتارود بيشتر بود

در آب بشكل محلول  AlCl3گروهي كه ارت ديگر عب
استفاده كرده بودند، تعادل كمتري داشتند و در مدت زمان 

كمتري توانستند خود را بر روي گردونه دستگاه روتارود 
  .نگهدارند

  
مقايسه فعاليت حركتي با استفاده از دستگاه روتارود در گروه -1شكل 

آلومينيوم محلول در آب هفته كلريد  2كنترل با گروهي كه بمدت 
خوراكي  3AlClتجويز  (n=7).و)* p>0.05(  .مصرف كرده بودند

  .فعاليت حركتي را بطور معني داري كاهش مي دهد
در اين قسمت سه  : AlCl3نتايج حاصل از تجويز مركزي 

گروه موش قرار داشت كه گروه اول كلريد آلومينيوم را 
رده بودند و مغزي دريافت ك - بصورت تزريق داخل بطن

مغزي - گروه دوم سالين را بصورت تزريق داخل بطن
دريافت كرده بودند و گروه سوم فقط عمليات بيهوشي 

  .روي آنها انجام شده بود

  

  
دريافت مغزي -مقايسه فعاليت حركتي با استفاده از دستگاه روتارود در دو گروهي كه كلريد آلومينيوم و سالين را بصورت تزريق داخل بطن - 2شكل 

دريافت كرده بودند  icv AlCl3گروهي كه ) .  n=7( و )  p<0.01**( و )  p<0.05*( كرده بودند با گروهي كه فقط عمليات بيهوشي داشتند 
 .سالين و بيهوشي از تعادل كمتري برخوردار بودند icvنسبت به دو گروه 
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سالين  icvگروهي كه ) .  n=7( و )  p<0.01**( سالين  icvمقايسه فعاليت حركت با استفاده از دستگاه روتارود در دو گروه بيهوشي و )  3شكل 

  .دريافت كرده بودند در مقايسه با گروه بيهوشي تعادل بهتري را از خود نشان دادند

  
گروهي كه تحت ) .  n=7( و )  icv AlCl3  )**p<0.01سالين و  icvگاه روتارود در دو گروه مقايسه فعاليت حركتي با استفاده از دست - 4شكل 

icv AlCl3  قرار داشتند در مقايسه باicv سالين تعادل كمتري از خود نشان دادند .   

طبق نتايج حاصل مشخص گرديد كه موشهائيكه تزريق 
ي اند از تعادل باالترمغزي سالين را داشته -داخل بطن

اند نسبت به گروهي كه كلريد آلومينيوم دريافت كرده
و مدت زمان ). 4شكل ( )(P< 0.01 برخوردار بودند 

. اندبيشتري را بر روي گردونه دستگاه روتارود سپري كرده
توان نتيجه گرفت كه سالين در كاهش تعادل نقشي پس مي
 موشهائيكه كلريد آلومينيوم دريافت كرده بودند روند. ندارد

رفتاري آنها بسيار كاهش يافته بود و از تعادل كمتري 
همچنين با مقايسه ). 2شكل( )(P< 0.05برخوردار بودند 

دو گروه بيهوشي و گروهي كه سالين را به صورت تزريق 

داخل بطني در يافت كرده بودند مشاهده گرديد كه عامل 
 >P بيهوشي منجر به كاهش فعاليت حركتي شده بود

داروهاي بيهوشي احتماالً با مهار پيامهاي ). 3شكل( )(0.01
عصبي آوران دريافت درد و كاهش فعاليت نخاع اثر خود 

  . را اعمال مي كنند

   بحث
بيماريهاي نورودژنراتيو وابسته به سن در انسان بعنوان يك 

مشاهده گرديده كه . مشكل اجتماعي و پزشكي مي باشد
رودژنراتيو در حالت غيرمشابه از بيماريهاي نو 3ظاهراً 
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 - بيماري عصبي: دهد از جملهانسان به وفور رخ مي
). 9و 5(حركتي، بيماري پاركينسون و دمانس شبه آلزايمر 

مسموميت با آلومينيوم بهمراه كمبود منيزيوم و كلسيم مدل 
مناسبي جهت بررسي آسيب شناسي بيماريهاي 

حال ارزيابي بهر ).8(باشد نورودژنراتيو و رفتاري مي
مانس مي بايست بعد از حدود يك سال جهت اطمينان از د

  ).20(صحت تشخيص بيماري تكرار گردد

طبق نتايج حاصل از تجويز خوراكي، گروهي كه از آب 
آشاميدني حاوي كلريد آلومينيوم استفاده كرده بودند در 
مقايسه با گروه كنترل كه آب معمولي مصرف نموده بودند 

ن كمتري را روي گردونه تعادل كمتري داشتند و زما
اين نشان داد كه كلريد . دستگاه روتارود سپري كردند

مقايسه بين . آلومينيوم باعث كاهش تعادل در موشها گرديد
مغزي سالين  -گروه شاهد كه بشكل تزريق داخل بطن

دريافت كرده بودند و گروه كنترل كه فقط عمليات بيهوشي 
بين اين دو گروه روي آنها انجام شده بود نشان داد كه 

اين نتيجه نشان داد كه سالين . داري وجود داردتفاوت معني
با مقايسه گروه آزمايش كه . در كاهش تعادل نقشي ندارد

مغزي كلريد آلومينيوم دريافت  - بشكل تزريق داخل بطن
كرده بودند و گروه شاهد كه به همان حجم سالين دريافت 

كلريد آلومينيوم كرده بودند نشان داد كه موشهايي كه 
دريافت كرده بودند از تعادل كمتري برخوردار بودند و 

دهنده داري با گروه شاهد داشتند كه باز نشاناختالف معني
همه اين نتايج اثر  .نقش آلومينيوم در كاهش تعادل است

كلريد آلومينيوم را روي فعاليت حركتي وتعادل موشها به 
انجام اين كار خوبي نشان داد كه مبين هدف ما از 

  .تحقيقاتي بود

در گزارشي كه اثر آلومينيوم و استرس را مورد ارزيابي قرار 
داده است نشان داده كه هرچه مصرف خوراكي كلريد 
آلومينيوم در موشها بيشتر باشد اختالل حركتي افزايش 
-يافته و زمان سپري شده روي دستگاه روتارود كاهش مي

 .دراين كار تحقيقي است يابد كه مؤيد نتايج بدست آمده

مشخص گرديد كه اگر درحين آزمايش عالوه بر تجويز 
زا استفاده گردد، اغلب كلريد آلومينيوم از عامل استرس

تغييرات فيزيولوژيكي و رفتاري در ارتباط با افزايش 
غلظت افزايش . باشدغلظت پالسمايي كورتيكوسترون مي

ري آلومينيوم القاء تواند اثرات رفتايافته كورتيكوسترون مي
اين عمل با باال بردن ضريب آسيب . شده را افزايش دهد

پذيري نورونها و نيز افزايش آلومينيوم ناشي از تجزيه 
  ).15(استخوانها صورت مي گيرد 

طبق نتايج بدست آمده همچنين گزارش شده است كه 
موشهاي باردار كه از طريق تزريق داخل صفاقي كلريد 

گرم بركيلوگرم در طي روزهاي ميلي 75ن آلومينيوم بميزا
روز  30بارداري بطور روزانه دريافت كردند پس از 6- 15

كه آزمون حركتي با استفاده از روتارود بعمل آمد مشخص 
گرديد كه زمان سپري شده بر روي گردونه دستگاه 
روتارود كاهش يافته و موشها از تعادل كمتري برخوردار 

بدست آمده در اين كار پژوهشي  كه با نتايج) 14(بودند 
  . مطابقت دارد

طبق نتايج بدست آمده از اين كار تحقيقي مشخص گرديد 
كه اثر تجويز مركزي كلريد آلومينيوم سريعتر از تجويز 

+3باشد و احتماالً خوراكي آن مي
AL  با رقابت كردن با

3+
Fe مغزي عبور كرده و اثرات  - تواند از سدخونيمي

تجويز خوراكي با  در طي). 18(مال كند مخرب خود را اع
عبور آلومينيوم در مسير لوله گوارش و بعد از آن خون، 
امكان تركيب شدن اين فلز با ساير تركيبات وجود دارد كه 
برخي اثرات مخرب آلومينيوم را افزايش و برخي كاهش 

در طي تجويز خوراكي طبق تحقيقاتي كه . مي دهند
طريق غذا وارد خون و پس از  صورت گرفته آلومينيوم از

شود كه آن با عبور از سدخوني و مغز وارد بافت مغزي مي
اغلب بطور مؤثر توسط فاكتورهاي محيطي مثل جيوه يا 

گردد كه اين اثر امكان كاهش مشتقات شيميايي تضعيف مي
همچنين تجويز  ).18(اثرات زيانبار آلومينيوم را بدنبال دارد 

آسيب اكسيداتيو در مغز را كه  Eطوالني مدت ويتامين 
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همانطور كه . شودايجاد شده است را مانع مي AL+3بعلت 
برسلولهاي مغزي اثر محافظتي دارد وبه  Eدانيم ويتامين مي

اي است كه از ايجاد راديكالهاي آزاد در مغز عنوان ماده
  ).4(گردد كند و مانع زوال حافظه ميجلوگيري مي

تمام آلومينيوم جذب شده از بدن  در شرايط طبيعي تقريباً
به  احتماالً گردد و در طي تحقيق انجام شده شايددفع مي

نحوي مقداري از آلومينيوم جذب شده در بدن موشها از 
اي و كليوي دفع گرديده و نسبت به طريق سيستم روده

  .تجويز مركزي اثرات كمتري را نشان داده باشد

گردد و در وارد مغز مي آلومينيوم با عبور از سدخون و مغز
اغلب موارد پپتيدهاي طبيعي موجود در مغز مثل 
بتااندورفين، عمالً با فلزات سنگين تركيب شده و سمي 

داروهاي بيهوشي هم احتماالً با مهار پيامهاي . گردندمي
عصبي آوران، دريافت درد و كاهش فعاليت نخاع، اثرات 

صبي با حضور آنزيمهاي سيستم ع. كنندخود را اعمال مي
آلومينيوم و ديگر فلزات سنگين مهار شده و در نتيجه 
همگي باعث كاهش انرژي سلولهاي مغزي، خستگي و 

  ). 17(ناتواني پيش رونده اي مي شوند 
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Abstract 

One of the most abundant metal in the earth crust is Aluminum. Different sources of 
this metal can have a great affect on humans body. Food , water , compounds of medi-
cine and environment are main sources of Aluminum. It also could be found in the soil 
and that’s because of acid rain. Increasing the amount of Aluminum in our body could 
caused disorders like Dementia (lesion of the brain) in Alzheimer and movement disor-
der in Parkinson in both human and animals. Its not completely proved that Aluminum 
plays the main role in these disorders . Because of the most significant role of Alumi-
num in neurofibers toxicity, it seems that Aluminum is the main cause of movement and 
coordination disorders in Parkinson. In this research, the effect of oral and central ad-
ministration of AlCl3 on movement and coordination in adult male NMRI rats has been 
observed with Rota-Rod Apparatus. Observing motor resistance and coordination was 
the main purpose of this test. Achievements of these tests have showed that oral and 
central administration of AlCl3 decreased coordination and balance movement in rats. 
Aluminum is sort of selected neurotoxin and as a toxic, it compounds to natural  pep-
tides which are existed in the brain. Controlling the nerve system enzymes, Aluminum 
decreases brain cells energy, tiredness and developing disabilities. Central nervous sys-
tem disorder which caused by Aluminum compounds, finally ends to a developing en-
cephalopathy .   

Key words: Rota rod, Aluminum Chloride, Dementia 

  


