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Introduction: Many factors affect memory and learning. One of the most 

important ones is magnesium, which is essential for the proper functioning of our 

memory. Magnesium is the fourth most important cation and the second most 

important intracellular cation after potassium in the body. Magnesium plays an 

important role in neurotransmission. This study aimed to examine magnesium 

oxide nanoparticles' effect on the parameters of oxidative stress to treat memory 

deficit in the rat model of Alzheimer's disease with the help of Amyloid-β. 

Material & Methods: In this experimental study, 54 adult male rats were 

divided randomly into nine groups, such as 1. Healthy control group, 2. 

Alzheimer's control group (rats that underwent stereotactic surgery and 

received 2nmol/µl of Amyloid-β by intracerebroventricular injection [ICVI]), 3. 

Sham group (rats that underwent stereotactic surgery and received saline as an 

Amyloid-β’s solvent), 4, 5, and 6. The healthy experimental groups (healthy 

rats receiving 2.5, 5, and 10 mg/kg body-weight doses of magnesium oxide 

nanoparticles by intraperitoneal injection), 7, 8, and 9. Alzheimer's 

experimental group (Alzheimer's rats receiving 2.5, 5, and 10 mg/kg body-

weight doses of magnesium oxide nanoparticles by intraperitoneal injection). 

The duration of oral treatment of nanoparticles was 30 days. At the end of the 

treatment period (30 days), oxidative stress parameters, including superoxide 

dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), catalase (CAT), and 

malondialdehyde (MDA) were measured in neural (brain tissue), and all data 

were analyzed by one-Factor ANOVA and Tukey post hoc test in SPSS 

software (version 21) considering a significance level of P<0.05. 

(Ethic code: IR.IAU.SRB.REC.1398.126) 

Findings: The results showed that magnesium oxide nanoparticles at 2.5, 5, 

and 10 mg/kg body-weight doses caused a significant reduction in 

malondialdehyde levels in Alzheimer's rats. Moreover, the number of 

antioxidant enzymes including GPX, SOD, and CAT in rats that received 2.5, 

5, and 10 mg/kg body-weight doses of magnesium oxide nanoparticles 

increased significantly. 

Discussion & Conclusion: The effect of oxidative stress on the progression of 

Alzheimer's disease and the antioxidant and inhibitor role of magnesium nano 

oxide in reducing the progression of this disease and on the neurophysiological 

brain functioning were confirmed. Furthermore, pathways involved in memory 

mechanisms are improved by mechanisms associated with Amyloid-β 

disorders. 
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های استرس اکسیداتیو برای بهبود بیماری آلزایمر اکسید منیزیم بر مؤلفه نانوذراتاثر 

 ژاد ویستارهای صحرایی نر بالغ ندر موش

 2، شهربانو عریان2، پژمان مرتضوی*1، اکرم عیدی1زادهاالسالمتارا امین
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است که براي عملکرد  ین این عواملترمهمیکی از  زیممنی .گذاردتأثیر می یادگیري و حافظهبر  متعددي عوامل مقدمه:

 شماربه تاسیمپ از پس سلولی داخل مهم کاتیون و دومین بدن مهم کاتیون چهارمین. منیزیم استطبیعی حافظه ضروري 

یزیم بر نۀ اکسید منانوذرآید. منیزیم در انتقال پیام در دستگاه عصبی نقش مهمی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر می

 .استهاي آلزایمري توسط بتا آمیلویید موش هاي استرس اکسیداتیو براي بهبود حافظه درمؤلفه

 .1:شدندتقسیم ذیل  صورتبه تصادفی گروه 9ر در ن بالغ موش صحرایی 54 ،تجربیۀ مطالع این در :هاو روش  مواد

ا لویید را بفتند و بتا آمیتحت جراحی استریوتکس قرار گریی بودند که هاموش) گروه کنترل آلزایمري .2؛ گروه کنترل سالم

راحی استریوتکس قرار یی بودند که تحت جهاموش. گروه شم )3درون بطنی دریافت کردند(؛  صورتبه nmol/µl 2دوز 

کنندۀ یافتدر )حیوانات سالم و لمگروه تجربی سا .6و  5، 4حالل بتا آمیلویید دریافت کردند(؛  عنوانبهگرفتند و سالین را 

 .9و  8، 7صفاقی(؛ تزریق درون صورتبهگرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی 10 و 5، 5/2 در دوزهاي اکسید منیزیمۀ نانوذر

گرم بر میلی 10 و 5، 5/2 هايدر دوز اکسید منیزیمۀ نانوذرکنندۀ یافتدرو  شدهحیوانات آلزایمري) گروه تجربی آلزایمري

 30)تیمار  ۀاز پایان دور پسبود. روز  30مدت تیمار خوراکی نانوذره . صفاقی(تزریق درون ورتصبهکیلوگرم وزن بدن 

و  (CAT)، کاتاالز (GPX)تیون پراکسیداز (، گلوتاSOD) یسموتازدسوپراکسید  ازجمله هاي استرس اکسیداتیومؤلفهروز(، 

 تعقیبی توکی آزمونعاملی و اریانس یکوبه روش آنالیز  هاداده و همۀ گیرياندازه در بافت مغز (MDA)آلدئید مالون دي

 بررسی شدند. P<0.05دار بودن سطح معنی ، باSPSS vol.21افزار در نرم

کاهش  باعث گرم بر کیلوگرم وزن بدنیلیم 10 و 5، 5/2 ۀ اکسید منیزیم در دوزهاينانوذرنتایج نشان داد که  ها:یافته

، SOD ازجملهاکسیدان یآنتهاي ردید؛ همچنین میزان آنزیمگهاي آلزایمري در موش دآلدئیدار میزان مالون ديیمعن

GPX  وCAT دریافت کرده  گرم بر کیلوگرم وزن بدنیلیم 10 و 5، 5/2 ۀ اکسید منیزیم با دوزهاينانوذرهایی که در موش

 داري افزایش یافت.یمعن طوربهبودند، 

نو اکسید نااري مهو  اکسیدانیآنتیبر روند پیشرفت بیماري آلزایمر و نقش اکسیداتیو  استرس یرتأث :یگیرنتیجهبحث و 

 بروز ،حافظه رهايمسی درین همچنمشخص شد؛  مغز نوروفیزیولوژیک بر فرایندهاي واین بیماري کاهش پیشرفت  در منیزیم

 .است بهبوددهنده آمیلویید بتا از ناشی اختالالت با مرتبط هايسازوکار

 

 یمۀ اکسید منیزنانوذر، موش صحراییبیماري آلزایمر، استرس اکسیداتیو، : های کلیدیواژه

 نویسنده مسئول: 

 اکبر عیدي

 ی، دانشگاه آزادشناسستیزگروه 

اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، 
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  مقدمه

دچار  یگاهگاه ،زندگی خودطول انسان در 

به  این امر شود کههاي روانی میاختالالت و یا ناراحتی

 د. ازانجاممی ويبروز بسیاري از مشکالت در زندگی 

که  را نام برد توان بیماري آلزایمراین اختالالت می میان

ین همچن ؛است علل بروز زوال عقل ترینیعشا ۀازجمل

 رونده و نورودژنراتیو درعنوان یک بیماري مغزي پیشبه

بار  است. نخستین شدهو پیري شناخته سالییاندوران م

 ،1906پزشک آلمانی به نام آلویز آلزایمر در سال روان

ناطق مبیماري آلزایمر (. 1، 2) کردمعرفی را  ین بیماريا

هاي گیجگاهی، هیپوکامپ، بخاصی از مغز مانند لو

از لوب پیشانی  يترز کورتکس و بخش کوچکبخشی ا

بتال به م، تعداد افراد 2010(. در سال 3) ندکرا درگیر می

لیون نفر می 6/35بیماري آلزایمر و افراد مبتال به زوال عقل 

العات فراوان با توجه به مط (.4-6) تخمین زده شد

 نون درمانتاک ،درمان بیماري آلزایمر بارۀشده درانجام

 -زیرا سد خونی ؛صورت نگرفته استراي آن ب يمؤثر

 یريکارگنده در بهعامل بازدار ینترعنوان مهممغزي به

 است.شده یانواع داروها معرف

در  را ياتازه امیدهاي نانو فناوري در نانوذرات تولید

این  .است کرده ایجاد مختلف هايبیماري درمان

 ترراحت بورع بیشتر، هایی مانند حاللیتویژگی نانوذرات

 اخیرا   .(7یري باال دارند )پذواکنشمغزي و  خونی سد از

 در مختلف اهداف فلزي براي اکسیدهاي نانوذرات از

 در محدودي شود؛ اما تحقیقاتمی استفاده پزشکی علم

 صورت بدن در نانوذرات این فیزیولوژیک زمینۀ آثار

 (.8است ) گرفته

یی هاي فیزیکی و شیمیانانوذرات ویژگی

اختصاصی از  طوربهها را ي دارند که آنفردمنحصربه

ذرات با ابعاد میکرو و ماکرو متمایز کرده است. از 

ین خواص نانوذرات، نسبت سطح به حجم باالي ترمهم

بنابراین، این نسبت به همراه اندازه و شکل  ها است؛آن

متفاوت  کامال  هاي تقریبا  یکنواخت، باعث ایجاد ویژگی

در مقایسه با ذرات ماکرو شده است. افزایش  هنانوذر

ي هااتمگردد که یمسبب  نانوذراتنسبت سطح به حجم 

ي درون هااتمواقع در سطح، اثر بسیار بیشتري نسبت به 

حجم ذرات، بر خواص فیزیکی ذرات داشته باشند. این 

افزایش  شدتبهیري نانوذرات را پذواکنشویژگی 

زایش سطح ذرات فشار سطحی بر این، اف عالوهدهد. یم

دهد و به تغییر فاصلۀ میان ذرات یا فاصلۀ میان را تغییر می

(. نانوذرات به علت 9، 10شود )یمي ذرات منجر هااتم

اندازۀ کوچک، توانایی باالیی در نفوذ به غشاهاي سلولی 

توانند از میان یمو سدهاي بیولوژیکی دارند. نانوذرات 

ها قادر به اي عبور کنند. آنیژهوها در مسیرهاي سلول

(. در ده سال گذشته، 11هاي آزاد هستند )یکالرادتولید 

 در جهان رشد کرده است. سرعتبهفناوري نانو 

ها بیانگر آن است که رشد در این زمینۀ پژوهشی بینییشپ

خواهد اي ادامه یندهفزادر آینده با سرعت چشمگیر و 

 (.9، 12) داشت

ۀ اکسید ، نانوذرشدهنانوذرات مطالعهانواع میان در 

هاي ضدباکتري در برابر  فعالیت  (MgO) منیزیم

. سمیت سلولی، نفوذپذیري و داردهاي غذایی پاتوژن

هاي اندوتلیال قلب و در سلول MgO ۀالتهاب نانوذر

آجیت  ،2016در سال  .است شدهعروقی انسان مطالعه 

نسورها براي نانو بیوس ۀو همکاران به مطالع کاوشیک

 مدیریت بیماري آلزایمر منظوربه ،تشخیص بتا آمیلویید

هاي در فناوري ،نشان داد آناننتایج مطالعات  .پرداختند

عنوان یک تواند بهحسگر الکتروشیمیایی بتا آمیلویید می

کننده در میزان یک عامل کنترل حال،ین ع شناساگر و در

همچنین در ؛ (3)شود پیشرفت این بیماري استفاده 

 به ،2016 و همکاران در سال کشماتی یگر،اي دمطالعه

 ۀاکسید منیزیم در حافظ ذرۀاثر اکسید روي و نانو ۀمقایس

هاي نر بالغ پرداختند که نتایج این موش مدتیطوالن

در طول مدت  MgO متفاوتی از نانوذرات و آثاربررسی 

 يهایرندهگ بر MgOو  Zn نگهداري با آثار مختلف

(NMDA) سمی  .درگیر در فرایند یادآوري را نشان داد

از بودن و یا ماندگاري باالي نانوذرات در بدن یکی دیگر 
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 ، درشده تاکنونبا توجه به مطالعات انجام .(13است ) علل

دارویی نانوذرات اکسید  خاصیتۀ این پژوهش مطالع

 ارزیابی بار بیماري آلزایمر براي اولین درمان در منیزیم

 منبع یک عنوانبه تواندمی ییدصورت تأ در که شودیم

از  ناشی وخیم عوارض آلزایمر و درمان برايدسترس قابل

 .گردد استفاده آن

 

 ها و روش مواد
ژاد نر ن بالغ موش صحرایی 54 از ،تجربی ۀمطالع این در

 مرکز از شدهیهرم تهگ 200-230 وزنی ۀویستار در محدود

پزشکی ایران  علوم دانشگاه گاهیزمایشآحیوانات  تکثیر

 شرایط با حیوانات مخصوص اتاق در حیوانات .شداستفاده 

 55-60و رطوبت  گرادیسانت ۀدرج 23±2با دماي  استاندارد

 ارينگهد پنج حیوان قفس هر . درگردیدند يداردرصد نگه

 به همراه تاریکی ساعت 12و  نور ساعت 12ۀ چرخ و شد

شد )کد اخالق: رعایت  هاآن براي کافی غذاي و آب

IR.IAU.SRB.REC.1398.126شروع از (. پیش 

 در هاموش گاه،محیط آزمایش با آشنایی منظوربهها، یشآزما

 .گردیدندنگهداري  هفته 1 به مدت و جداگانه يهاقفس

ي صحرایی هاموشبراي القاي مدل آلزایمر، ابتدا 

 گرم بریلیم 80) توسط تزریق داخل صفاقی کتامین

گرم بر کیلوگرم یلیم 15) زینالو زایکیلوگرم وزن بدن( 

در  هاموشیهوشی، سر بشدند. پس از بیهوش وزن بدن( 

ثابت  (Stoelting co. USA)دستگاه استریو تاکسی 

گردید؛ سپس بر اساس اطلس پاکسینوس کانوال راهنما 

 mmو  mm AP2=3.8 ،mm DV1=2.6در موقعیت 

ML=2  (. بتا 14، 15قرار داده شد ) هاموشدر بطن جانبی

 nmol/µlبا غلظت  (1-40) (Sigma CA. USA)آمیلویید 

گرم بتا آمیلویید( با استفاده از سرنگ یلیم 001/0) 2

، درون بطن جانبی حیوانات دوطرفه صورتبههامیلتون 

حالل  عنوانبه(. در این مطالعه از سالین 39) یدگردتزریق 

 1م تیمار در هر کانوال بتا آمیلویید استفاده شد. حج

بود که با  (ترکیب بتا آمیلویید و سالین نرمال) یکرولیترم

 صورتبه شدهمشخصکمک سرنگ همیلتون به ناحیۀ 

 از پایان درون بطنی در دو طرف بطن تزریق گردید. پس

 بتادین با و شد زده بخیه سر حیوان پوست تزریق،

 به ی،ضدعفون عمل از پس گردید. حیوانات یضدعفون

 دریافت کافی غذاي و و آب شدند برگردانده قفس

 10گفتنی است که همۀ مقادیر نانوذرۀ منیزیم در  کردند.

که  آمدهدستبهلیتر سالین حل شد و سوسپانسیون یلیم

دقیقه  20گردید، پیش از تزریق به مدت یمروزانه تهیه 

 (.40شد )در حمام اولتراسونیک سونیکه 

 صورتگروه به 9ات در حیوان پژوهش،در این  

قرار حیوان سر  6در هر گروه تصادفی قرار گرفتند. 

 :داشت

ي و تیمار ندگروه کنترل سالم: حیوانات سالم بود .1

 ؛دریافت نکردند

یی بودند که تحت جراحی هاموششم:  گروه .2

درون بطنی  صورتبهاستریوتکس قرار گرفتند و سالین را 

 دریافت کردند؛ دوطرفهو 

وه کنترل آلزایمري: حیوانات تحت جراحی . گر3

 قرار گرفتند و بتا آمیلویید دریافت کردند؛

گروه تجربی سالم: حیوانات سالمی که . 6و  5، 4

گرم بر میلی 10 و 5، 5/2نانواکسید منیزیم را در دوزهاي 

مر لزایوزن بدن، براي مطالعه و مقایسه با گروه آکیلوگرم 

 ؛دریافت کردند

روه تجربی آلزایمري: حیوانات گ .9و  8، 7

 5، 5/2اي که نانواکسید منیزیم را در دوزهاي شدهآلزایمري

 .(1ریافت کردند )د وزن بدنگرم بر کیلوگرم میلی 10 و

روز بود  30 نانواکسید منیزیممدت تیمار خوراکی 

(. پیش از تزریق دارو و آغاز درمان، ابتدا نانواکسید 16)

درصد  9/0ز سرم فیزیولوژي منیزیم وزن گردید و ا

حالل نانواکسید منیزیم، براي سهولت در تزریق  عنوانبه

بیهوش  حیوانات ،تیمار ۀپس از پایان دوراستفاده شد. 

گردیدند و بافت مغز خارج شد، بافت مغز هموژن گردید 

شامل مالون  هاي استرس اکسیداتیوسنجش مؤلفه و سپس

(، گلوتاتیون Malondialdehyde, MDA) آلدئیددي

(، Glutathione peroxidase, GPXپراکسیداز )
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( Superoxide dismutase, SODسوپراکسید دیسموتاز )

( در بافت مغز بررسی شد. Catalase, CATو کاتاالز )

 دستگاه از یادشده آنزیمی هايسنجش براي است گفتنی

 .گردید استفاده(  UV-2100مدل Unico) اسپکتروفتومتر

 پراکسیداسیون سطح یا  MDAشاخص  شسنج براي

روش  از ،آلدهیديد مالون شاخص از استفاده با لیپید

؛ (17) استفاده شد 1986و همکاران در سال  لدوزیو

 Ranselتجاري  کیت از GPxسنجش  همچنین براي

 ؛ 505کیت شماره انگلستان )با راندوکس شرکت

Cat.No.RS )آنزیم سنجش و براي CAT روش از Goth 

از   SODسنجش یت، براي درنها(. 18) گردید تفادهاس

 راندوکس شرکت ساخت Ransod تجاري کیت

شد استفاده  Cat.No.SD) ؛125 شماره کیت )با انگلستان

 ساخت Alcyon 300اتوآناالیزر  دستگاه کمک با که

 ،روش این . درگرفت یري انجامگاندازه آمریکا کشور

 در ومتراسپکتروفت دستگاه در نوري جذب کاهش

 کرد. ارزیابی را کاهش این میزان ،نانومتر 420 موجطول

 (.S.E ±)عیار انحراف م±صورت میانگیننتایج به همۀ

آنالیز ها توسط تست . تفاوت میان گروهگردیدندارائه 

 افزاردر نرم عقیبی توکیعاملی و تست تواریانس یک

SPSS vol.21  مالک استنتاج آماري  شد.مشخص

P<0.05 د.بو 

 

 یافته ها

تحقیق حاضر نشان داد که میزان مالون  نتایج

 صورتبهدر حیوانات کنترل آلزایمري  آلدئیددي

ي گروه کنترل سالم هاموشي، نسبت به داریمعن

(. تیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم P<0.001است ) افتهیشیافزا

بر  گرمیلیم 10و  5، 5/2به حیوانات سالم در دوزهاي 

ي در میزان مالون داریمعنوزن بدن، تغییر کیلوگرم 

نسبت به گروه کنترل سالم ایجاد نکرده است.  آلدئیددي

تیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم به حیوانات آلزایمري در 

بر کیلوگرم وزن بدن موجب  گرمیلیم 10و  5دوزهاي 

نسبت به  آلدئیدي در میزان مالون ديداریمعنکاهش 

 (.1مري شده است )نمودار شمارۀ گروه کنترل آلزای

تحقیق حاضر نشان داد که میزان آنزیم  نتایج

گلوتاتیون پراکسیداز در حیوانات کنترل آلزایمري 

ي گروه کنترل هاموشي، نسبت به داریمعن صورتبه

ید تیمار نانوذرۀ اکس (.P<0.001است ) افتهیکاهشسالم 

 10و  5، 5/2منیزیم به حیوانات سالم در دوزهاي 

ي در میزان داریمعنبر کیلوگرم وزن بدن تغییر  گرمیلیم

اد گلوتاتیون پراکسیداز نسبت به گروه کنترل سالم ایج

ت نکرده است. تیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم به حیوانا

زن بر کیلوگرم و گرمیلیم 10و  5آلزایمري در دوزهاي 

ي در میزان گلوتاتیون داریمعنبدن موجب افزایش 

داز نسبت به گروه کنترل آلزایمري شده است پراکسی

 (.2)نمودار شمارۀ 

ر ز دتحقیق حاضر نشان داد که میزان آنزیم کاتاال نتایج

ي، نسبت به داریمعن صورتبهحیوانات کنترل آلزایمري 

 (.P<0.001است ) افتهیکاهشي گروه کنترل سالم هاموش

 ،5/2 هايدوزتیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم به حیوانات سالم در 

ي در داریمعنبر کیلوگرم وزن بدن تغییر  گرمیلیم 10و  5

ست. ه امیزان کاتاالز نسبت به گروه کنترل سالم ایجاد نکرد

 وزهاير دتیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم به حیوانات آلزایمري د

بر کیلوگرم وزن بدن موجب افزایش  گرمیلیم 10و  5

ري زایمبه گروه کنترل آل ي در میزان کاتاالز نسبتداریمعن

 (.3شده است )نمودار شمارۀ 

تحقیق حاضر نشان داد که میزان آنزیم سوپراکسید  نتایج

 صورتبهدیسموتاز در حیوانات کنترل آلزایمري 

 افتهیکاهشي گروه کنترل سالم هاموشي، نسبت به داریمعن

تیمار نانوذرۀ اکسید منیزیم به حیوانات  (.P<0.001است )

بر کیلوگرم وزن  گرمیلیم 10و  5، 5/2در دوزهاي سالم 

ي در میزان سوپراکسید دیسموتاز نسبت به داریمعنبدن تغییر 

گروه کنترل سالم ایجاد نکرده است. تیمار نانوذرۀ اکسید 

بر  گرمیلیم 10و  5منیزیم به حیوانات آلزایمري در دوزهاي 

ن ي در میزاداریمعنکیلوگرم وزن بدن موجب افزایش 

سوپراکسید دیسموتاز نسبت به گروه کنترل آلزایمري شده 

 (.4است )نمودار شمارۀ 



83 
ت
ا
ر
ذ
و
ن
ا
ن

 
ه
ف
ل
ؤ
م
 
ر
ب
 
م
ی
ز
ی
ن
م
 
د
ی
س
ک
ا

 
س
ر
ت
س
ا
 
ی
ا
ه

و
ی
ت
ا
د
ی
س
ک
ا

 

 

 

 
هاي در بافت مغز موش MDAن گرم بر کیلوگرم وزن بدن بر میزامیلی 10و  5، 5/2اثر تیمار نانوذرات اکسید منیزیم با دوزهاي  .1شمارۀ  نمودار

 .شده استارائهانحراف معیار ±میانگین صورتبهیید. نتایج با بتا آمیلو القاشدههاي آلزایمري سالم و موش

P<0.001 ***  اختالف از گروه کنترل سالم وP<0.001 +++  دهد.یماختالف از گروه کنترل آلزایمري را نشان 

 

شکل 

در بافت مغز  GPXالیت آنزیم بر میزان فعگرم/کیلوگرم وزن بدن میلی 10و  5، 5/2اثر تیمار نانوذرات اکسید منیزیم با دوزهاي  .2شمارۀ  نمودار

 .شده استارائهانحراف معیار ±میانگین صورتبهبا بتا آمیلویید. نتایج  القاشدههاي آلزایمري هاي سالم و موشموش

P<0.001 ***  اختالف از گروه کنترل سالم وP<0.01 ++  دهد.یماختالف از گروه کنترل آلزایمري را نشان 
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در بافت مغز  CATعالیت آنزیم گرم/کیلوگرم وزن بدن بر میزان فمیلی 10و  5، 5/2اثر تیمار نانوذرات اکسید منیزیم با دوزهاي  .3رۀ شما نمودار

 .شده استارائهانحراف معیار ±میانگین صورتبهبا بتا آمیلویید. نتایج  القاشدههاي آلزایمري هاي سالم و موشموش

P<0.001 ***  وP<0.05 *  اختالف از گروه کنترل سالم وP<0.001 +++  دهد.یماختالف از گروه کنترل آلزایمري را نشان 

 

 
در بافت مغز  SODگرم/کیلوگرم وزن بدن بر میزان فعالیت آنزیم میلی 10و  5، 5/2اثر تیمار نانوذرات اکسید منیزیم با دوزهاي  .4شمارۀ  نمودار

 .شده استارائهانحراف معیار ±میانگین صورتبهبا بتا آمیلویید. نتایج  القاشده هاي آلزایمريهاي سالم و موشموش

P<0.001 ***  اختالف از گروه کنترل سالم وP<0.001 +++  دهد.یماختالف از گروه کنترل آلزایمري را نشان 
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 گیرینتیجه و بحث
در بیماري آلزایمر، دستگاه عصبی تحلیل و 

رود. هاي شناختی از بین مییج حافظه و مهارتتدربه

هاي بتا آمیلویید در مغز عامل مهمی در تجمع پالک

هاي اصلی ایجاد بیماري آلزایمر است. یکی از نشانه

 هاياز شاخص(. 2) استبالینی، سنجش بتا آمیلویید 

 وسیع آلزایمر، تجمع بیماري نوروپاتولوژیک

تجمع  ي،رنوروفیبریال هايکالفه در tauهاي فیالمان

 وسیع تخریب و بتا آمیلویید هايپالک ۀگسترد

 تعداد کاهش موجب بیماري این .(8) است هانورون

 یپوکامپه یادگیري و حافظه ۀمنطق در هانورون

ید توسط در بیماري آلزایمر، بتا آمیلوی .(19) شودمی

گردد که به تولید هاي میکروگلیا جذب میسلول

شود؛ منجر می (ROS) دهندهکنشواهاي اکسیژن گونه

اکسیدانی و یآنتیجه، تعادل میان سامانۀ درنت

یب خورد که سبب آسهم میهاي اکسیداتیو بهاسترس

 .(20گردد )ها و پیشرفت بیماري آلزایمر مینورون

 پیشبرد در مهمی بسیار نقش هاي اکسیداتیواسترس

 که ه استداد نشان هابررسیآلزایمر دارند.  بیماري

 اکسیداتیو، استرس افزایش راه از آمیلویید بتا پپتید

 عوامل پس؛ دهدمی افزایش را هاآپوپتوز نورون

هاي اکسیداتیو توانند با مهار استرسمی اکسیدانیآنت

 ۀفرضی .(21) باشند مؤثر آلزایمر بیماريدر بهبود 

 این که است دهه چند از بیش آمیلویید آبشاري بتا

و  داندمی آلزایمر بیماري اصلی عامل را لمولکو

 بیماري خانوادگی نوع با مرتبط هايژن در جهش

 آن دنبال به کند.می ییدتأ را فرضیه این نیز آلزایمر

 از بیش با و شد مطرح آمیلویید بتا الیگومرهاي، فرضیه

 هايپیشرفت ،زمینه این در تحقیقات دهه چندین

 و سیناپس تخریب هايسازوکار فهم بارۀدر چشمگیري

 اساس بر .است شدهحاصل آن با مرتبط نورونی مرگ

 اثر در آمیلوییدي هايپالک، شدهانجام مطالعات

 یلۀوسبه ،آمیلویید سازپیش پروتئین ناقص پردازش

 شوند تشکیل بتاسکرتاز ویژهبه آنزیمی سکرتاز ۀخانواد

(23 ،22.) 

 پپتید کردن ضافها مطالعات گذشته نشان دادند که

 مرگ باعث عصبی هايسلول به کشت آمیلویید بتا

براي  آمیلویید بتا(؛ همچنین از 24گردد )می هاآن

 ،25هاي حیوانی آلزایمر استفاده کردند )ایجاد مدل

د دا (. نتایج ما همسو با نتایج مطالعات پیشین نشان16

در  یدآلدئسبب افزایش میزان مالون دي آمیلویید بتاکه 

مطالعــات متعــددي هاي صحرایی شده است. موش

د بتـا آمیلویی هايپالککــه ایجــاد  دادندنشــان 

 عصبــی دستگاهموجـب القـاي اسـترس اکسـیداتیو در 

نشانگرهاي  لزایمر،آان مبتال به شــود. در بیمارمی

در  آلدئیداســترس اکســیداتیو ازجمله مالــون دي

لم ایــن بیمــاران نســبت بــه افــراد ســاخــون 

العه نیز (. نتایج این مط26) دارد داريیافزایــش معن

 ،لزایمريآهاي صحرایی مدل نشان داد که در موش

هاي گروه سالم نسبت به موش آلدئیدمیزان مالون دي

 پیشیناست که مطالعات  یافتهیشافزا داريیطور معنبه

هاي مهار استرس ،کند؛ بنابراینمی یدینتایج ما را تأ

 آلدئیداکسیداتیو یا جلوگیري از تولید مالون دي

 لذا .باشد مفید آلزایمر بیماري درمان در تواندمی

 درمانی راهکار یک عنوانبه اکسیدانییترکیبات آنت

 بتا پپتید یلۀوسبه شدهاالق سمیت عصبی درمان در

 آلزایمر بیماري در نتایج عصبی بهبود و آمیلویید

(. منیزیم نقش مهمی در 27 ،28) است شدهیمعرف

 و ترانسمیترهانور يها عصبی و آزادسازفعالیت

نقش اصلی منیزیم در  ها دارد.پذیري نورونتحریک

  NMDA يهامغز، تعدیل بلوک وابسته به ولتاژ گیرنده

 (.29) است

 اندتومی سلولی خارج مایع منیزیم غلظت افزایش 

 یپوکامپه هاينورون سیناپسی یريپذانعطاف

 هایشآزما ،آن متعاقب و دهد افزایش را شدهکشت

 منیزیم افزایش بدن در طبیعی شرایط در که داد نشان

 بلندمدت تقویت و مدتکوتاه سیناپسی تسهیل مغزي،

 .(30دهد)می افزایششده یبتخر حافظهدر  یخوببه را
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 کانال در جایگاه خود به صالات با تواندمی منیزیم

 در گیرنده این مهار سبب NMDA ۀگیرند کاتیونی

 ،این گیرنده گفت توانمی که شود استراحت پتانسیل

 یعنی سلولی، پتانسیل از کوتاهی زمانمدت در تنها

 با و دگردمی بلوکه منیزیم توسط ،استراحت پتانسیل

 هارم این سریعا  ،سیناپسی پس سلول دپالریزه شدن

 رهاسازي گلوتامات افزایش با منیزیم شود.می برداشته

 هاگیرنده این شدن فعال سبب تواندمی عصبی ۀپایان از

و  هاآن طریق از سدیم و کلسیم ورود و

گردد  سلول شدن فعال و سیناپسی پس دپوالریزاسیون

(. 31مدت نقش دارد )یطوالنکه در نگهداري حافظۀ 

 درازمدتم باعث بهبود حافظه ۀ اکسید منیزینانوذر

داري در جلوگیري از فراموشی یمعنو اثر  شودمی

(. همسو با مطالعات پیشین، 32) حاصل از مورفین دارد

ۀ اکسید نانوذرنتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 

هاي داري بر افزایش آنزیمیمعنمنیزیم آثار 

، گلوتاتیون سوپراکسید دیسموتاز ازجملهاکسیدان یآنت

پراکسیداز و کاتاالز در مدل موش صحرایی آلزایمري 

هاي موش صحرایی دارد و در بهبود حافظۀ مدل

 شدهمشاهده بهبودي نتایجبوده است.  مؤثرآلزایمري 

 از نانوذره عبور با بسیار احتمالبه نیز حاضر تحقیق در

 از ،حافظه در مسیرهاي دخالت و مغزي-خونی سد

 بتا از ناشی اختالالت با مرتبط هايسازوکار بروز

 .ندکمی پیشگیري آمیلویید

 هاياسترس هايواکنش مخرب ۀجنب یک معموال  

 هايرادیکال شامل که است ROSتولید  اکسیداتیو،

افزایش  سبب هاآن کاهش و شودمی پراکسیدها و آزاد

ازجمله محصوالت حاصل  ROSد. گردمی عمر طول

هاي هوازي است و اکسیژن در ارگانیسماز متابولیسم 

هاي نقش فیزیولوژیکی بسیار مهمی را در انتقال پیام

اند که تحقیقات نشان داده (.33) سلولی بر عهده دارد

ها به ایجاد اکسیدانو آنتی ROS میانتعادل  نبودِ

به  یجه،شود که درنتاسترس اکسیداتیو منجر می

هاي زیستی لکولتغییرات اکسیداتیو ماکرومو

به این صورت  ROSعمل  سازوکار(. 34د )انجاممی

 اکسید را لیپیدها و حمله سلول غشاي است که به

 یپیدل، MDAکند و باعث به وجود آمدن می

 TBARSها و پراکسیدها، ایزوپروستان هیدروکسی

 و کندمی حمله هاپروتئین به ROS یتدرنها .شودمی

 و گرددمی هاي پروتئیننیلکربو یريگشکل سبب

  .(53) شودمی هاآن عملکرد رفتن بین از موجب

 است موسلنی حاوي آنزیم یک گلوتاتیون پراکسیداز

 پروکسیدهاي و هیدروپروکسیدازها حذف با که

هاي آزاد رادیکال برابر در ها راسلول نیز لیپیدي

آنزیم سوپر اکسید همچنین  ؛کندمحافظت می

هاي مانع از آپوپتوز القاشده توسط رادیکال دیسموتاز

 .(36)گردد میها در نورون

کند که افزایش مداوم در می دییمطالعات اخیر تأ

جمعیت سالمندان تا سال  براي بیماري آلزایمر شیوع

هاي داروها و درمان برابر خواهد بود. 3بیش از  2050

 (FDA) از مواد غذایی و داروي دشدهییموجود و تأ

را نیز  بیماري آلزایمر بسیار مؤثر نیستند و حتی پیشرفت

براي جدید  راهبردهاي ،بنابراین ؛دهندکاهش نمی

براي  فراوانیاز اهمیت  پیشگیري و درمان آلزایمر

برخوردار  AD تشخیص، اهمیت درمانی و مدیریت

ۀ اکسید منیزیم نانوذر(. در این تحقیق از 37، 38) است

 وتحلیلیهتجز از آمدهدستبه ایجنت استفاده شد که

، میزان مالون دهدحاضر نشان می ۀآماري مطالع

مغز  آلزایمر در بیماري يالقا در آلدئیددي

باعث کاهش  نانواکسید منیزیم .است یافتهیشافزا

هاي صحرایی مدل موش در آلدئیدمقدار مالون دي

ي هامقادیر آنزیم ،و در مقابلآلزایمري شده است 

 سوپراکسید دیسموتاز، کاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز

گیري کرد یجهنتتوان ی میطورکلبه است.یافته یشافزا

باعث کاهش میزان  اکسید منیزیمۀ تزریق نانوذر که

هاي آنزیم فعالیت یزانو افزایش م آلدئیدمالون دي

 داريیمعن طوربههاي آلزایمري اکسیدان در گروهآنتی

 توان گفت کهنتایج میبا توجه  بنابراین، ده است؛ش
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توانند می نانوذرات فلزي ازجمله نانو اکسید منیزیم

هاي اکسیداتیو را مهار کنند و مانع آثار استرس

بر اساس نتایج این  شوند. پیشرفت بیماري آلزایمر

در مواردي خاصیت  ۀ اکسید منیزیمنانوذرتحقیق، 

بیماري بهبود  درتواند میو  دارداکسیدانی آنتی

 .باشد مؤثر آلزایمر

ۀ اکسید نانوذر نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که

ی داشته باشد؛ دانیاکسیآنتتواند نقش منیزیم می

در مدل  MDAهمچنین مشاهده شد که میزان 

هاي صحرایی آلزایمر که نانوذره دریافت کرده موش

وذرۀ اکسید بنابراین، نان؛ است افتهیکاهشبودند، 

تواند نقش مؤثر منیزیم در بهبود بیماري آلزایمر می

ۀ اکسید منیزیم باعث نانوذربر این، عالوه  داشته باشد.

افزایش میزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، آنزیم 

هایی کاتاالز و آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گروه

به تواند آلزایمري شده است و افزایش این آنزیم می

هاي مدل آلزایمري کمک کند. نتایج نشان بهبود موش

هاي مدل ۀ اکسید منیزیم در موشنانوذردهد که یم

آلزایمري از طریق مهار فرایندهاي استرس اکسیداتیو 

 باشد. مؤثرها تواند در بهبود حافظه در این موشمی
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