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 چکیده

های  آسیب در بافت تواند موجب ايجاد مسمومیت مزمن با سیانید مي

حاضر اثرات مسمومیت مزمن با سیانید  مختلف گردد. در مطالعه

های وضعیت اکسیداتیو و  برخي شاخص بر (KCNپتاسیم )

کنندگي پودر سیر مورد ارزيابي قرار گرفت. در  چنین اثرات تعديلهم

 1سر موش صحرايي نر در  21اين مطالعه تجربي مداخله ای تعداد 

عنوان کنترل در نظر گرفته شد.  به 1 تايي تقسیم شدند.  گروه 1گروه 

( دريافت mg/L KCN555آب آشامیدني حاوی سیانید ) 2 گروه

و جیره  KCN ( mg/L555)ني حاوی آب آشامید 9 نمود. گروه

 غذايي رژيم با 1 گروه % پودر سیردريافت نمود.5غذايي حاوی 

روز  12زمان انجام مطالعه تجربي  .شد تغذيه سیر پودر% 5 حاوی

( در MDAمالون دی آلدهید )بود. سیانید باعث افزايش غلظت 

 لیه،های مورد مطالعه گرديد، البته اين افزايش فقط در ک تمام بافت

های  دار میزان گروه دار بود. همچنین افزايش معني قلب و مغز معني

ها در بافت کبد و کلیه به دنبال مسمومیت با سیانید  کربونیل پروتئین

ی باعث کاهش مؤثربه طور  9مشاهده گرديد. مصرف سیر در گروه 

های کبد و مغز گرديد طوری که میزان اين در بافت MDAمقادير 

داری با گروه کنترل نداشتند. عالوه بر اين  ختالف معنيپارامترها ا

کاهش قابل  9میزان گروههای کربونیل نیز درکبد وکلیه گروه 

داری با  ها اختالف معنيکه میزان اين پارامتر توجهي داشت طوری

دهد که سیر دارای اثر  ن ميگروه کنترل نداشتند. نتايج اين مطالعه نشا

داتیو ناشي از سیانید در موش صحرايي کننده بر آسیب اکسی تعديل

مسمومیت با  کننده در پیشگیری تواند اثرات درماني و است و مي

 .سیانید داشته باشد
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Abstract  

Chronic cyanide intoxication has been shown to 

induce damage in various tissues. In the present 

study the effects of chronic exposure to potassium 

cyanide (KCN) on some oxidative stress-related 

parameters as well as Modulatory effects of garlic 

powder were studied. 18 male wistar rats were 

assigned into three groups, 6 in each group. Group 

1 served as control group. Group 2 received 

cyanide (KCN, 500 mg/L) in drinking water for 42 

days. Rats in Group 3 received water containing 

KCN (500 mg/L in drinking) and also were fed a 

diet containing 5% garlic powder for 42 days. 

Cyanide caused increase in malondialdehyde 

(MDA) concentartins in all studies tissues, 

although the increase was only significant 

(P<0.05) in kidney, heart and brain. Significant 

increase of protein carbonyls was also observed in 

liver and kidney following cyanide poisoning. 

Garlic supplementation in group 3 effectively 

decreased the augmented levels of MDA in kidney 

and brain to the levels that were not significantly 

different from control group. Moreover, values of 

protein carbonyl groups was also decreased 

notably in liver and kidney of group 3 to the levels 

that were not significantly different from control 

group. Results of the present study show that garlic 
has modulatory effect on cyanide-induced 

oxidative stress damage in rat and could have 

therapeutic and prophylactic effects on cyanide 

poisoning. 
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 مقدمه
یک ترکیب سمی قوی و بسیار کشنده است که سیانید 

دارد. بسیاری از مواد طبیعی  ای گستردهانتشار محیطی 
باشند.  و همچنین محصوالت صنعتی حاوی سیانید می

گونه گیاهی مقدار چشمگیری  7022بیش از 
گلیکوزیدهای  کنند گلیکوزیدهای سیانوژنیک تولید می

ان در دستگاه گوارش سیانوژن موجود در این گیاه
شوند  می HCNتجزیه شده و منجر به آزاد شدن گاز 

 Rajat et) شود ز مخاطات جذب میکه به راحتی ا

al., 2005 .) سیانید در سنتز مواد شیمیایی و
پالستیکی و فرایندهای مرتبط با استخراج و ذوب 
فلزات کاربرد داردکه به عنوان منابع صنعتی سیانید 

تواند حاوی  د این صنایع میئمواد زا مطرح می باشند و
مقادیر زیادی سیانید باشد.  دسترسی انسان و دام به 

های فراوان آلودگی  محیط زیست آلوده با توجه به راه
باشد. مسمومیت و مرگ ومیر  به سیانید بسیار آسان می

های مختلف حیوانات  ناشی از سیانید در انسان و گونه
 (.Aslani et al., 2004) گزارش گردیده است

سیانید با مهار سیتوکروم اکسیداز باعث توقف 
شود و از  هایپوکسی سیتوکسیک می تنفس سلولی و

این طریق موجب مرگ سلولی سریع در مسمومیت 
عالوه بر مسمومیت حاد، مسمومیت شود.  حاد می

های  در سالدر انسان و حیوانات مزمن باسیانید نیز
رسد طیف  ه نظر میباخیر مکررأ گزارش شده است. 

شناختی سیانید به موجب  از مشکالت سم وسیعی
مسمومیت مزمن با این ترکیب، در اثر در معرض قرار 
گرفتن تدریجی با سیانید از طریق رژیم غذایی، صنایع 

 ,.Mathangi et al) منابع طبیعی باشد مختلف و

های مختلف حیوانی  مطالعات تجربی در گونه. (2000
مواجهه مزمن با سیانید باعث کاهش نشان داده که 

های چشمی و آسیب در سیستم  وزن، گواتر، آسیب
 Kamalu, 1995; Sousa) شود عصبی مرکزی می

et al., 2002) . عالوه بر این مسمومیت مزمن با
سیانید موجب ایجاد اثرات پاتولوژیک در چندین بافت 

 ,.Sousa et al) در انسان و حیوانات گردیده است

2002; Soto-Blanco & Gorniak 2003.)  با
وجود اینکه مکانیسم دقیق ایجاد این اثرات مضر 
بافتی توسط سیانید هنوز نامعلوم است، برخی محققین 

های اکسیداتیو ناشی از سیانید )مانند افزایش  سیبآ
 مهار -های فعال اکسیژن و نیتریک اکساید گونه
ی های آنتی اکسیدان و مهار زنجیره تنفس آنزیم

میتوکندری( را در ایجاد بخشی از اثرات سیتو تو 
 & Okolie) دانند کسیک این ترکیب دخیل می

Iroanya, 2003; Okolie & Asonye, 2004) .
اکسیدانت مثل  های آنتی سیانید با مهار آنزیم

و کاتاالز باعث افزایش  (SOD) سوپراکسیددیسموتاز
ن تولید آنیون سوپراکسید و افزایش پراکسیداسیو

 ;Muller & Krieglstein,1995) شود لیپیدها می

Gunasekar et al., 1996; Daya et al., 2002). 
های  گزارش شده است که تجویز انواعی از ویتامین

کننده در برابر  تواند اثر پیشگیری اکسیدانت می آنتی
 Okolie) های بافتی ناشی از سیانید داشته باشد آسیب

& Iroanya, 2003; Okolie & Asonye, 2004.) 
ها و یا پیشگیری از اثرات  برای درمان مسمومیت 

طبیعی به  أمضر آنها کاربرد ترکیبات مختلف با منش
تعدادزیادی  .صورت روز افزونی در حال گسترش است

های معمول شناخته شده که برای درمان  دوت از آنتی
شوند عوارض جانبی  مسمومیت با سیانید استفاده می

 ;Astier & Baud 1996) دجدی دارن

Bhattacharya, 2000) .ها  برای مثال تجویز نیتریت
)آمیل نیتریت، سدیم نیتریت و سدیم تیوسولفات(  

 تواند باعث بروز مشکالت قلبی عروقی گردد می
(Bhattacharya et al., 2009) .سیر در  تأثیر

کاهش برخی تغییرات بیوشیمیایی ناشی ازسیانید 
 ,Ghodsi & Baghshani) گزارش شده است

در ارتباط با ترکیبات سولفوردار تواند  که می (.2013
زدایی  ای برای سم د در سیر باشد که شرایط بهینهموجو

. (Iciek et al., 2007) کند آنزیمی سیانید فراهم می
همجنین ترکیبات ارگانوسولفوره موجود درسیر به علت 

عملکرد  ها و تنظیم کنندگی رادیکال خصوصیت جاروب



 79 ... از یناش ویداتیبر استرس اکس ریپودر س یکنندگلیاثرات تعدباغشنی و قدسی:  

عنوان هتوانند ب اکسیدانی سلولی می های آنتی آنزیم
 ,.Bayan et al) های قوی مطرح باشند اکسیدان آنتی

2014.)  

 با توجه به اهمیت مسمومیت با سیانید، درمطالعه

 های بافتی وضعیت برخی شاخصحاضر تغییر 
اکسیداتیو به دنبال مواجهه تجربی با دز غیر کشنده 

صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت و سیانید در موش 
همچنین اثرات احتمالی سیر در پیشگیری از تغییرات 

 ایجاد شده بررسی گردید.
 

 هاروش مواد و
سر موش  72ای تعداد  در این مطالعه تجربی مداخله

تمام  تایی تقسیم شدند. 1گروه  2صحرایی نر در 

ای مشابه  ها در شرایط محیطی و تغذیه گروه

ترکیب پایه ی جیره غذایی تمام  نگهداری و

به عنوان کنترل در نظر  6 گروهها مشابه بود.  گروه

 آب آشامیدنی حاوی سیانید  7 گرفته شد. گروه
(mg/L KCN 022دریافت نمودند. گروه ) آب 9 

و جیره غذایی  KCN ( mg/L022)حاوی آشامیدنی 

 رژیم با 2 گروه پودر سیردریافت نمودند. %5 حاوی

در پایان دوره  .شدند تغذیه سیر پودر% 0 ویحا غذایی
یه، های کبد، کل گیری از بافت نمونه روز(،27آزمایش )

چربی و ها انجام گرفت.  مغز، ریه و قلب در تمام گروه
سازی ای مربوطه پاکه سایر مواد خارجی از بافت

های بافتی چندین بار با سرم فیزیولوژی  گردید. نمونه
( =Mm20/2 ،2/7 PH) فاتشستشو شده و با بافرفس
مخلوط گردید. نمونه  (W/V)به نسبت یک به ده 

 g 2222)هموژنیزه گردید و پس از سانتریفیوژ  بافتی

 دقیقه(، مایع رویی برای سنجش پارامترها 60به مدت 
 مورد استفاده قرار گرفت. 

 عنوان شاخص( بهMDAمالون دی الدهید )
 ن باپراکسیداسیون لیپیدی برمبنای واکنش آ

 و بر اساس روش (TBARSتیوباربیتوریک اسید )
 Latha & Pari (2003)گزارش شده توسط 

 لکولودو م با MDAگیری شد. در این روش  اندازه
 ترکیبی دهد و ( واکنش میTBAتیوباربیتوریک اسید )

طول موج  کند که در با رنگ متمایل به قرمز ایجاد می
شود.  می نانومتر میزان جذب نوری آن قرائت 097

M 156,000ضریب جذب مولی 
-1

 cm
برای  1-

 .محاسبه غلظت استفاده گردید
 عنوانها به های کربونیل پروتئین میزان گروه

 ها مورد استفاده قرار شاخصی از اکسیداسیون پروتئین
ها بر پایه واکنش  های کربونیل پروتئین گیرد. گروه می

 Baltacioglu et) دی نیتروفنیل هیدرازین 2 و 7 با

al., 2008)  سنجش گردید. در این روش میزان جذب
شود.  نانومتر قرائت می 972نوری نمونه در طول موج 

M 22,000ضریب جذب مولی 
-1

 cm
 برای 1-

 ,.Baltacioglu et al) غلظت استفاده گردید محاسبه

2008). 
 

 آماری تجزیه و تحلیل
ماری ها از نظر توزیع نرمال با استفاده از آزمون آ داده

Kolmogorov-Smirnov گرفتند. مورد ارزیابی قرار 
 ANOVA ها آزمون برای تجزیه وتحلیل آماری داده

 جهت Bonferroniای  آزمون مقایسه همراه با
ها مورد استفاده قرار  مقایسه نتایج حاصل در گروه

 در نظر >20/2p دقت داری با سطح معنی گرفت.
 گرفته شد. 

 

 نتایج
 میانگینستاندارد ا خطایمیانگین و 

(Mean±SEM) پارامترهای مورد سنجش در 
مواجهه . نشان داده شده است 2و  1های  جدول

مالون دی آلدهید  در باعث افزایش غلظت  سیانید با

های مورد مطالعه گردید، البته این افزایش  تمام بافت

(. 1دار بود )جدول  قلب و مغز معنی فقط در کلیه،

های کربونیل  ار میزان گروهد همچنین افزایش معنی
ها در بافت کبد و کلیه به دنبال مسمومیت با  پروتئین
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(. مصرف سیر در گروه 2 سیانید مشاهده گردید )جدول

در  MDAی باعث کاهش مقادیر مؤثرطور  به 3

طوری که میزان این های کبد و مغز گردید  بافت
 داری با گروه کنترل نداشتند ها اختالف معنیپارامتر

های کربونیل نیز  (. عالوه بر این میزان گروه6دول )ج
ی داشت کاهش قابل توجه 9کلیه گروه  کبد و در

داری با  ها اختالف معنیکه میزان این پارامتر طوری
 (.7 )جدول گروه کنترل نداشتند

 
در هر گروه(. بیان  n=6ت آزمایش )های تح های مختلف گروه )نانو مول بر گرم وزن بافت( در بافت مالون دی آلدهید میزان  .1جدول 

 ( است.>20/2p) دار دهنده اختالف معنی هست. حروف غیر مشابه در هر بافت نشان MeanSEMها به صورت  داده
Brain Lung Heart Liver Kidney Group 

34.34 ±8.04 a 17.46±3.62 16.97±4.58285 a 42.27±9.27 28.1183±1.90 a Control 
64.50±5.18 b 27.34±4.812 42.00±3.13 b 69.97±7.06 43.24±4.61 b Cyanide 
44.95±5.49 a,b 22.62 ±4.82 36.80±3.57 b 51.42±6.50 24.53±4.04 a Cyanide+Garlic 
30.25±7.37 a 23.48±1.07 28.60±5.48 a,b 47.10±5.70 27.70±1.55 a Garlic 

 
 (در هر گروه n =1های تحت آزمایش ) های مختلف گروه ( در بافتوزن بافت گرمهای کربونیل )نانو مول بر  میزان گروه .2جدول 

Brain Lung Heart Liver Kidney Group 

262.70±70.92 377.75±50.30 312.37±57.40 462.50±121.85 a 504.48±110.47 a Control 

186.76±42.82 397.84±98.94 305.29±67.53 1311.22±235.04 b 1010.45±85.58 b Cyanide 

308.97±52.83 343.99±96.16 313.79±62.33 1092.02±273.33 a,b 726.39±109.97 a,b Cyanide+Garlic 

277.67±69.78 293.15±64.08 245.79±46.93 696.06±133.46 a,b 506.85±84.88 a Garlic 

 دار است. الف معنیدهنده اخت هست. حروف غیر مشابه در هر بافت نشان MeanSEMها به صورت بیان داده

 

 گیریو نتیجه بحث
 های آزاد به عنوان یکی از رادیکالبا توجه به نقش 

بسیاری از ترکیبات  زایی آسیبهای مهم در فاکتور
سمی، تحقیق به منظور یافتن ترکیبات طبیعی دارای 

 یخواص آنتی اکسیدانی برای پیشگیری از آسیب بافت
 باشد. دی میناشی از سموم مختلف دارای اهمیت زیا

های اکسیژن  تواند با افزایش گونه سیانید می
های سوپراکسید،  آنیون نظیر (ROS) پذیر واکنش
... در  های هیدروکسیل، هیدروژن پراکسید و رادیکال

های اکسیداتیو گردد و از  ها موجب بروز آسیب سلول
ها، غیر فعال  این طریق باعث دژنره شدن پروتئین

مرگ  یداسیون لیپیدها و نهایتاًها، پراکس شدن آنزیم
 Gunasekar et al., 1996; Okolie) ها گردد سلول

& Iroanya, 2003; Okolie & Asonye, 2004).  

بیشتر ترکیبات عملکردی و ساختاری موجود در 
های اکسیداتیو قرار  توانند هدف آسیب سلول می

مواد  مستقیماًهای آزمایشگاهی  بگیرند. برخی روش
های اکسیداتیو را اندازه  در نتیجه آسیب ایجاد شده

توانند به   داسیون میگیرند. این محصوالت اکسی می

های ارزیابی نتیجه غیر قابل برگشت  عنوان شاخص
های اکسیداتیو، در بافت یا پالسما استفاده شوند.  آسیب

نظور به م (MDA)برای مثال مالون دی آلدئید 
های کربونیل به  وهگر ها وارزیابی پراکسیداسیون لیپید

طور  هبها  منظور ارزیابی اکسیداسیون پروتئین
عنوان  های در علوم بیولوژیک و پزشکی ب گسترده

 Dean, 1997) دارندکاربرد  آسیب اکسیداتیوبیومارکر 

& Katoch, 2002) .دهنده  نتایج مطالعه حاضر نشان
های  بافت دار غلظت مالون دی آلدهید در افزایش معنی

باشد.  ب و مغز به دنبال مواجهه با سیانید میکلیه،قل
دار میزان  همچنین سیانید موجب افزایش معنی

ها در بافت کبد و کلیه  پروتئین های کربونیل گروه
 گردید.

های تحقیق حاضر،  در شباهت با یافته 
Mathangi et al. (2011)  گزارش نمودند تجویز

رایی روز در موش های صح 32سیانید پتاسیم به مدت 
پالسما و  MDAباعث افزایش معنی دار غلظت 

همچنین باعث آسیب اکسیداتیو همراه با افزایش 
 پراکسیداسیون لیپیدها در مغز و کبد شده است
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(Mathangi et al., 2011). Jensen et al. 
 نیز گزارش نمودند تجویز دز تحت حاد (1987)

موش  سیانید باعث پراکسیداسیون لیپید ها در مغز
شود. آنها بیان کردند که این عمل، به دلیل فعال  می

 ROSشدن آنزیم گزانتین اکسیداز، در نتیجه افزایش 
 .است ها چنین تغییر تعادل کلسیم در نورونو هم

های حاضر، افزایش  همچنین در توافق با یافته
پراکسیداسیون لیپیدها در مغز و کلیه به دنبال تجویز 

 ,.Ardelt et al) تسیانید پتاسیم گزارش شده اس

1994) .Tulsawani et al. (2005)  افزایش
بافت مغز و کاهش غلظت  MADدار غلظت  معنی

GSH  بافت مغز را پس از تجویزKCN  مشاهده
کردند، اما این نتایج در بافت کبد مشاهده نگردید و 
پیشنهاد نمودند که مغز در مقایسه با کبد حساسیت 

شده توسط  یو ایجادهای اکسیدات بیشتری به استرس
سیتوتوکسیتی ایجاد شده توسط سیانید با سیانید دارد. 

های اپیتلیوم  های اکسیداتیو در سلول واسطه آسیب
 Hariharakrishnan) کلیه میمون گزارش شده است

et al., 2009) سیانید با  شده استگزارش . همچنین
و کاتاالز باعث ایجاد آسیب  SODهای  مهار آنزیم

و در چشم خرگوش و در نتیجه کدر شدن اکسیداتی
 (Okolie & Osobase, 2005) عدسی شده است

نتایج تحقیقی دیگر نشان داده است که همچنین 
و کاتاالز و  SOD قابل توجهسیانید باعث کاهش 

در عدسی خرگوش  MAD غلظت دار معنیافزایش 
 . (Okolie & Asonye, 2004) شده است

خوراکی و  یک مادهسیر از گذشته دور به عنوان 
دارویی کاربرد داشته است. سیر دارای خواص فراوانی 
است که از جمله ی آنها می توان به خواص ضد 
باکتریایی، ضد قارچی، ضد سرطانی، ضد دیابتی، 

 تأثیرگزارشاتی مبنی بر... اشاره کرد.  اکسیدانی و آنتی
مفید سیر در پیشگیری از اسیب بافتی ناشی از مواجهه 

 Bayan et) خی ترکیبات سمی نیز وجود داردبا بر

al., 2014; Zhai et al., 2015) . گزارشات 
مورد اثرات سیر در تقویت سیستم دفاع  متعددی در

های  های گونه ها و بافت اکسیدانی در سلول انتی
تواند نشان از توانایی این  مختلف وجود دارد که می

های  بآسی ترکیب مفید گیاهی در محافظت بدن علیه
 ,.Banerjee et al) های آزاد باشد از رادیکالناشی 

2002; Chen et al., 2003).  چندین مطالعه اثرات
 لیپیدها در انسان کاهنده سیر را بر پراکسیداسیون

(Durak et al., 2004; Jabbari et al., 2005; 

Duda et al., 2008) و حیوانات (Vidyashankar 

et al., 2010; Nahdi et al., 2010)  گزارش
گزارش نمودند  Banerjee et al. (2001)اند.  نموده

که تجویز سیر در موش صحرایی باعث افزایش 
های داخلی و کاهش میزان  اکسیدانت آنتی

. (Banerjee et al., 2001) گردد آلدهید می دی مالون
Imai et al. (1994)  گزارش نمودند عصاره سیر

یتوریک اسید را در بافت کبد پذیر با تیوبارب مواد واکنش
مصرف سیر در گروه در مطالعه حاضر،  .دهد کاهش می

در  MDAی باعث کاهش مقادیر مؤثربه طور  9
های  گروه بافتهای کبد و مغزو همچنین مقادیر

که میزان این  طوریگردید، کربونیل درکبد وکلیه 
 داری با گروه کنترل نداشتند. پارامتر ها اختالف معنی

 Maldonado etهای حاضر،  افق با یافتهدر تو 

al. (2003)  نمودند تجویز سیر از افزایش گزارش
ها در کلیه در اثر مصرف  های کربونیل پروتئین گروه

تواند در  کند که این اثر می جنتامایسین، پیشگیری می
 اکسیداتیو سیر باشد ارتباط با ویژگی آنتی

(Maldonado et al., 2003)شده  گزارش . همچنین
اکسیدانت )مخلوطی از  های آنتی تجویز ویتامین است

تواند مقادیر افزایش یافته  ( میC و A ،Eهای  ویتامین
MDA ناشی از مسمومیت با سیانید را کاهش دهد 

(Okolie & Asonye, 2004) همچنین با وجود .
اکسیدانت اثری بر فعالیت  های آنتی اینکه ویتامین

در کبد، کلیه و ریه  SODکاهش یافته کاتاالز و 
شناسی نشان  ها نداشتند اما آزمایشات بافت خرگوش

اکسیدانت و  های آنتی هایی که ویتامین خرگوش داد
هایی که  اند در مقایسه با خرگوش سیانید دریافت کرده
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اند تغییرات دژنراتیو  سیانید دریافت کرده صرفاً
 & Okolie) اند تری در سطح بافت داشته مالیم

Iroanya, 2003.) 
بسیاری از اثرات مفید درمانی سیر به ترکیبات 

 Aslani) گردد ارگانوسولفوره موجود در آن مربوط می

et al., 2006) . اثرات بهبوددهنده سیر در تعدیل
با توجه  آسیب اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با سیانید

به خواص قوی انتی اکسیدانی ترکیبات ان قابل توجیه 
سولفید  تری آلیل دی سولفید و دی آلیل دی آلیسین، است. 

 شوند سیر محسوب می ناکسیدا از ترکیبات اصلی آنتی
(Bayan et al., 2014) . همچنین مکانیسم احتمالی

دیگری که در توجیه خواص مفید سیر در مسمومیت 
، نقش احتمالی ترکیبات با سیانید متصور است

مورد نیاز  سولفوری ارگانوسولفوره سیر در تأمین منابع
تبدیل آنزیمی سیانید باشد.  زدایی سیانید می برای سم

زدایی سیانید در بدن  به تیوسیانات که مسیر اصلی سم
باشد، نیاز به منبع سولفان سولفور دارد که معموأل  می
ها یا سایر ترکیبات بیولوژیکی  وسیله تیوسولفات ب

نات، حاوی سولفان سولفور مثل پلی تیونات، تیوسولفو
 Bhattacharya) گردد پرسولفیدها و غیره تأمین می

et al., 2000)های سولفور به  . عدم وجود دهنده
های  تواند دلیل ظرفیت محدود سیستم میزان کافی می

 زدایی سیانید محسوب گردد آنزیمی مسوول سم
(Bhatt, 1987; Tewe, 1989; Baskin 1997) .

نظیر  های سولفور دهنده تجویزشده است که  گزارش
تواند نقش محافظتی  ها می تیوسولفات سدیم در موش

 Baskin) با سیانید داشته باشدتجربی در مسمومیت 

et al., 1999) . نتیجه یک مطالعه تجربی نشان داد
سولفید سیر سطح سولفان سولفور کبد  آلیل دی که دی

دهد و همچنین فعالیت برخی  موش را افزایش می
 ایی سیانید نظیر زد در سم های دخیلانزیم

γ-cystathionase  مرکاپتوپیروات سولفوترانسفراز -9و
 . (Iciek et al., 2007) دهد را افزایش می

دهد که سیر دارای اثر  نتایج مطالعه حاضر نشان می
کننده بر آسیب اکسیداتیو ناشی از سیانید در موش  تعدیل

کننده  پیشگیری تواند اثرات درمانی و صحرایی است و می
در مسمومیت با سیانید داشته باشد. مصرف مکمل 

صورت  ههایی که ب تواند برای جمعیت خوراکی سیر می
و مشاغل در  معمول از طریق عادات رفتاری، رژیم غذایی

 گیرند، اثرات مفیدی داشته باشد. معرض سیانید قرار می
شده سیر یا ترکیبات  استفاده از سایر ترکیبات فراوری

سیر با دز، روش تجویز و مدت زمان شده از  استخراج
 شود.  متفاوت در مطالعات بعدی پیشنهاد می

 

 سپاسگزاری

از حوزه محترم معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی 
تشکر و  ،مین مالی این تحقیقأمشهد به خاطر ت

 د. ردگقدردانی می
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