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Abstract
Background and purpose: Medicinal plants have received much attention in treatment and
control of many diseases due to rich nutritional values and antioxidant properties. Garlic is one of these
plants that is mentioned in Islamic sources because of its beneficial effects on human health. In traditional
medicine it was used to treat different diseases. This review study aimed at presenting the nutritional
properties of garlic according to Islamic sources and its therapeutic applications in traditional medicine.
Materials and methods: A narrative review study was carried out, searching online databases
including Google Scholar, Scopus, Pub med, Science direct, ISC, Magiran, and SID. Articles published in
1994-2015 were selected. Also, Holy Quran, Islamic narrations and hadith, traditional medicine and
medicinal plants books were studied. The search keywords were Allium stivum, medicinal plant, and
Holy Quran. Data was then categorized and analyzed.
Results : Garlic contains some antioxidant compounds and micronutrients such as selenium and
alicin, diallyl disulfide and diallyl trisulfide that are effective in improving joint diseases. Also, ajoene,
diallyl disulfide and diallyl trisulfide which are found in garlic have proapoptotic activities and reduce
cancer cell growth.
Conclusion: Garlic contains antioxidant compounds such as selenium, allicin and diallyl trisulfid
that have antimicrobial and antitumor activities. Identifying its effective compounds and mechanisms
could help in deciphering the inspiration of holy Quran about some specific plants.
Keywords: Garlic, herbs, nutrients, Quran, antioxidants, selenium, anti-tumor
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چکیده
سابقه و هدف :گیاهان دارویی عالوه بر ارزش غذایی ،به واسطه داشتن ترکیبات مختلف از جمله آنتیاکسیدانها ،از دیر
باز جهت کنترل و درمان بیماریها مورد توجه واقع شدهاند .در این میان سیر از جمله گیاهانی میباشد که هم در منابع اسالمی و
هم در طب سنتی برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .این مقاله مروری با هدف بررسی خواص تغذیه
ای -درمانی سیر از دیدگاه منابع اسالمی و ارزیابی کاربردهای درمانی آن در طب سنتی با یافتههای علمی طب انجام گردید.
مواد و روش ها :در این مطالعه مروری روایتی ( ،)narrativeجستجوی منابع مختلف با استفاده از کلید واژههای سیر،
قرآن ،ترکیبات مغذی و گیاهان دارویی و همچنین واژههای انگلیسی  Medicinal plant ،Allium stivumو Holy Quran
در پایگاه های  Google scholar ،ISC ، Science Direct،Pub med ،Scopus ،SIDو  SIDو  Magiranاز سال  4991تا
 5142انجام گرفت .همچنین قرآن کریم ،تفاسیر قرآن ،کتب حدیث و کتب معتبر طب سنتی و گیاهان دارویی نیز مورد
بررسی قرار گرفت .سپس دادههای استخراج شده دستهبندی و تحلیل گردید.
یافته ها :سیر به علت داشتن ترکیبات مختلف آنتیاکسیدان و همچنین ترکیبات سولفوردار نظیر آلیسین ،فیتوآلکسین،
دی آلیل دی سولفید و تری سولفید در بهبود بیماریهای مفصلی نقش دارد .همچنین آژئونین ،دی آلیل دی– و تری سولفید
دارای اثرات پیش آپوپتوزی بوده و در کاهش رشد سلولهای سرطانی موثر است.
استنتاج:یافتههای اخیر نشان میدهد این گیاه حاوی ترکیبات آنتیاکسیدانی ،ریز مغذیهایی همچون سلنیوم و ترکیباتی
از قبیل آلیسین و دی آلیل تری سولفید است که دارای خاصیت ضد توموری و ضد میکروبی میباشند .شناسایی ترکیبات
موثره در سیر و مکانیسمهای تاثیر آنها میتواند کمک موثری در رمزگشایی الهامات قرآنی به ویژه در توصیه به مصرف
برخی از گیاهان نماید.
واژه های کلیدی :سیر ،گیاهان دارویی ،ترکیبات مغذی ،قرآن ،آنتی اکسیدان ،سلنیوم ،ضد تومور

مقدمه

سیر با نام علمیی ” “Allium stivumاز جملیه میواد
غذایی است کیه از دییر بیاز بیه واسیطه ارزش غیذایی و

اثرات درمانی مورد توجه قرار گرفته است( .)4پییاز سییر
حاوی ترکیباتی از قبیل نشاسته ،موسیالژ ،پروتئین و قند

مولف مسئول :علیرضا رفیعی -ساری :میدان خزر ،کیلومتر  41خزرآباد ،مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ،مرکزتحقیقات بیولوژی سلولی ومولکولی E-mail: rafiei1710.@gmail.com

 .4دانشجوی دکترای بیولوژی سلولی و مولکولی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .5دانشیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد ایمیونولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1استادیار ،گروه طب سنتی ،مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .2دانشیار ،گروه انگل شناسی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .6استاد ،گروه ایمونولوژی ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .7استادیار ،مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1استادیار ،گروه علوم پایه و تغذیه ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
تاریخ تصویب 4392/3/51 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 4392/5/1 :
 تاریخ دریافت 4392/4/31 :
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خواص تغدیه ای -درمانی سیر از دیدگاه طب اسالمی-ایرانی
و طب مدرن ،یک مطالعه مروری

مروری

طهورا موسوی و همکاران

باعث ایجاد طعم و عطر خاص در آن میگیردد( .)5ایین

اطالعییاتی نظیییر ،Pubmed ،Ovid ،Google Scholar

گیاه خواص درمانی فراوانی نظیر تقوییتکننیده سیسیتم

 Medline ،ISIو پایگاههای ایرانی Magiran ،SID ،ISC

ایمنی ،ضد آلرژی و ضد تشنج ،کاهشدهنده کلسترول،

و برکییت هییمچنییین منییابع اسییالمی و طییب سیینتی طییی

ضییید سیییرطان( ،)3درمیییان عفونیییت گلیییو ،آنفیییوانزا،

سالهای  4991-5142جستجو صورت گرفت .اطالعات

سرماخوردگی ،هپاتیت ،یبوسیت ،کنتیرل عفونیت هیای

کتابخانهای در قالب فیشهیای مسیتقل گیردآوری شید.

باکتریایی ،قارچی و مخمرها ،سالمت پوست و میو دارد(.)1

برای نظامبندی دادههای الکترونیک از سامانه EndNote

هیمچنیین مصییرف روزانیه سییر منجییر بیه فیراهم کییردن

استفاده شد.

ویتامین ( Cبرای ترمیم و رشید بافیتهیا) و ویتیامین B6

(مهم در متابولیسم و ایمنی بدن) و همچنین ترکیبیاتی از

سیر در قرآن و احادیث

قبیل سلنیم ،آهن ،کلسییم ،و منگنیز مییگیردد .سییر بیه

یکی از اصول کلی تغذیه در تعالیم آسیمانی قیرآن

صورت پودر ،روغن و عصاره ) (AGEمیورد اسیتفاده قیرار

کریم ،آن است که هر گونه غذای پاک و طیب و مفیید

میگیرد .عصاره ایین گییاه دارای ترکیبیات سیولفوردار

را برای انسان ها حالل و هر نوع غیذای پلیید ،ناپیاک و

(-Sآلییییل سیسیییتئین S- ،آلییییل مرکاپتوسیسیییتئین و ییییا

زیان آور را حرام دانسته اسیت (سیوره اعیراف427 ،7/؛

سییاپونین( ،آنییزیمهییای آلینییاز ،پراکسیییداز و میراسیییناز،

انفال .)56/یکی از گیاهانی کیه خیوردن آن در قیرآن و

کربوهیدرات ،مواد معدنی ،ویتامینهیا ) (A,E,B1,B2و

روایات از آن یاد شده ،سیر است [بقره " .]64/وَ إِذْ قُلْیتُمْ

اسیدهای آمینه از قبیل گلوتیامین ،ایزولوسیین و متییونین

یا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّیکَ یُخْیرِجْ

میییباشیید .خییواص آنتیییاکسیییدانی و وجییود ترکیبییات

لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ

گوگردی و سیستئین دار در سیر ،باعث حذف ترکیبات

بَصَلِها قالَ أَ ت َْسیتَبْدِلُونَ الَّیذی هُیوَ أَدْنیى بِالَّیذی هُیوَ خَیْیرٌ

فعال اکسیژندار و نیتروژن دار میشود .در نتیجه منجر به

اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَکُمْ ما سَأَلْتُمْ " و (نیز به خاطر بیاورید)

حفاظت سلولی در مقابل رادیکالهای آزاد میگردد .بیا

زمانى را که (شما بنیاسرائیل) گفتید« :اى موسى! هرگیز

توجه به ارزش غذایی و اثرات درمانی سیر در منابع طب

حاضر نیستیم به یک نیوع غیذا اکتفیا کنییم! از خیداى

سنتی و اشارات قرآن و روایات اسالمی به این گیاه ،این

خود بخواه که از آن چه زمین مىرویاند ،از سبزیجات و

مطالعه با هدف بررسی خواص طبیی و تغذییه ای سییر و

خیار و سیر و عید

و پییازش ،بیراى میا فیراهم سیازد».

تبین آن با یافته علمی اخیر ،انجام شد.

موسى گفت« :آیا غذاى پستتر را به جیاى غیذاى بهتیر
انتخاب مىکنید؟! (اکنون کیه چنیین اسیت ،بکوشیید از
این بیابان) در شهرى فرود آئید؛ زیرا هیر چیه خواسیتید،

روش بررسی منابع
بییرای بررسییی اثییرات طبییی-تغدیییه ای سیییر و بیییان
مکانیسمهیای احتمیالی بیروز اثیرات درمیانی آن ،منیابع
الکترونیییک (شییامل مقییاات ،کتییب و خالصییه مقییاات
کنگرهها) و چاپی (کتب چیاپی و خطیی) بیا اسیتفاده از
کلیید واژههییای سیییر ،قییرآن ،ترکیبییات مغییذی ،گیاهییان

در آنجا براى شما هست».
در زبان عربی واژه "ثوم" به معنای سیر میباشد که
البته در قرآن برای واژه سیر از کلمه "فوم" تنها یک بار
در آیه  64سوره بقره به کار رفته است .هرچند برخیی از
مفسرین مراد از "فوم" سیر ،گنیدم ،نخیود ،نیان و دیگیر

Anticancer

حبوبات (عد ) که از آن ها نان به دست میآید ،معنى

Garlic ،Phoenix dactyliferal ،Holy Quran،effect

کردهاند( ،)2ولی برخی دیگر در ایین کیه معنیای فیوم را

دارویییی و واژههییای ،Medicinal plant
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میباشد .هیمچنیین وجیود ترکیبیات آلیی گیوگرد دار،

توسط سه نفر به صورت مستقل بررسی شد .پایگیاههیای

خواص تغدیه ای -درماني سير

منظور جمع بیناقوال مختلیف میی تیوان فیوم را واژهای

خلقت است کیه قیرآن کیریم شیفا و درمیان را بیه اراده

کلی به معنای سیر ،گندم ،نخود و مانند آن دانست .اگیر

خداونیید نسییبت داده اسییت :و اذا مرضییت فهییو یشییفین

در آیه شریفه از سیر به معنای غذای پسیت تیر نیام بیرده

(شعرا .)11/

شده ،به معنای بی فایده بودن آن نیست بلکه در مقایسیه
با غذاها و خوراکیهای بهتر و برتر ،که مثالً بوی بد هم

سیر در احادیث طبی

ندارند ،این تعبیر به کار رفته است .به نظر میرسد فوم به

بررسی روایات اسالمی نشان میدهد که نهی شیدن

معنای سیر ارجحیت دارد و شاهد ایین میدعا ایین اسیت

از مصرف سیر ،بیشتر به دلیل بوی زننده آن اسیت کیه

آیه شریفه آن را پستتر دانسته است زیرا تنها سیر است

ممکن است از لحاظ رفتار جامعیه شیناختی و احتیرام بیه

که بوی بد دارد نه گندم؛ پستتر دانستن گندم که قوت

حقوق دیگران حائز اهمیت باشد ،چرا که اغلب احادیث

غالب مردم بوده ،بی معنا و یا ااقل دور از ذهن بیه نظیر

ذکر شده در این باب ،تاکیید بیر عیدم حضیور مصیرف

می آید .نتیجه آن که قرآن کریم از سیر حداقل به عنوان

کننییده سیییر تییازه ،در اجتماعییات نظیییر مسییاجد و غیییره

یکی از مواد غذایی همراه با سایر حبوبات نام برده است

دارد( .)41-51بنابراین اگر بتوان به طریقیی بیوی بید را از

و مفید بیودنش بیه کمیک رواییات اسیتنبا نمییشیود.

سیر جدا کرد ،در شرایط عادی هیچ کیدام از نهییهیای

آگیاهی پیییامبران و امامییان از دانییش پزشییکی و خییواص

روایات شامل آن نمیشیود .رواییات متعیددی از پییامبر

داروها و گیاهان نیز از لحاظ تاریخی اثبات شده است و

(ص) و امامان معصوم (ع) وجود دارد که بیر اسیتفاده از

به عنوان نمونه از گفت و گوی طوانی میان امام صادق

سیر به صورت منفرد و یا در ترکیب با مواد غذایی دیگر

(ع) و طبیب هندی در حضور منصور خلیفیه عباسیی بیه

برای درمان بیماریهای متعدد توصیه شده است(.)54-51

خوبی آشکار شده است( .)7بنابراین در صورت صیحت

بنا براین در مفید بودن و دارویی بودن ایین گییاه از نظیر

سندی و محتوایی رواییات اسیالمی در حیوزه پزشیکی،

طب اسالمی تردیدی نیست.

میتواند از لحیاظ علمیی قابیل اعتمیاد بیوده و بیا دسیت
آوردهای جدیید دانیش پزشیکی و طیب سینتی مقایسیه

سیر در طب ایرانی

گردند .این روایات مییتواننید روزنیههیای جدییدی در

ماهیت و گیاه شناسی

برابر محققان بگشایند تا خواص داوریی برخی گیاهان را

سیر گیاهی اسیت علفیی و دائمیی کیه سیاقه آن تیا

بیشتیر میورد کنکیاش قیرار دهنید و خیواص ناشیناخته

ارتفاع  11سانتی متر نیز می رسد .سیر از خانواده لیلیاسیه

درمانی آنها را با تکیه بر احادیث طبی اسیالمی کشیف

است که قسمت زیرزمینی آن متورم و مرکب از  2تا 45

نمایند .از پیامبر اکرم (ص) نقل شد که فرمیود :خداونید

قطعه و محصور در غشاهای نیازک و ظرییف بیه رنی

برای هر دردی دوایی قرار داده است( ،)1درمان و شفا به

خاکستری مایل به سفید می باشد .برگهای آن بارییک

اراده خدای متعال اسیت و تقیدیر و انیدازهگییری دقیی

و نواری شکل به رن

سبز تیره و گلهای آن کوچیک

خداوند در خلقت بر این قرار گرفته است کیه بیرای هیر

و صورتی رن

گیاه و هر عنصری ،تاثیری خاص قرار داده اسیت و اگیر

ظاهر میشیود .در منیابع طیب ایرانیی ،سییر دارای انیواع

خدا بخواهد ،داروها تاثیر درمانی و شفابخشیی خواهنید

بیابانی ،کوهی و بستانی است که بهتر از همه آن ها ،نوع

داشییت .از طرفییی دیگییر ایشییان میییفرماینیید :درمییان ،از

بستانی بزرگدانه است( .)52به همین منظیور نییز در ایین

تقدیرات خداونید اسیت و ممکین اسیت بیه اذن او نیافع

مقاله بیش تر نوع بستانی سیر مورد توجه است.

532

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

که به صورت یک چتر در انتهای سیاقه

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 931مرداد 9311

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 15:14 +0430 on Wednesday July 18th 2018

گندم بگیرد یا سیر مردد هستند( .)6بیه نظیر مییرسید بیه

باشد( .)9در راسیتای همیین نگیاه فلسیفی و توحییدی بیه

مروری

طبیعت (مزاج)
سیر که با نام «ثوم» در کتب طبی کهین معیروفتیر

طهورا موسوی و همکاران

مغزی همانند سکته ،لقوه (فلج بلز) و رعشه ،بیماریهای
کلیوی همانند سن

کلیه و بیماریهای رحیم دارد(.)52-57

خشک دارد و لذا کسانی که دارای مزاج گرم و خشک

اخوینی در کتاب هدایتهالمتعلمین در میوارد متعیددی از

هستند ،به وییژه در فصیل تابسیتان ،بایید در خیوردن آن

سیر نام برده است و در کاهش اشتها ،ویار بیانوان حاملیه

احتیا نمایند(.)56،52

به گِل خوردن ،اسهال بلغمی ،کم شدن خون قاعدگی و
کک و مک آن را تجویز کرده است(.)59

خواص سیر از منظر طب سنتی
در طب ایرانی ،خواص فراوانی برای این گیاه ذکیر
شده است که از جمله مهمترین خواص آن میتیوان بیه
موارد ذیل اشاره کرد:

مضرات سیر
زیادهروی در مصرف آن و عدم رعایت سن ،فصل
و میزاج در خییوردن آن موجییب سیردرد شییده ،خییون را

 -خوردن آن با رعایت زمان و مقدار مصیرف و بیا

میسوزاند و مضر چشم و ریه و بواسیر است .برای زنیان

در نظر گرفتن نوع مزاج وجب حفظ سیالمتی مییشیود.

حاملییه و مبتالیییان بییه اسییهال نیییز مضییر اسییت .اخییوینی

سیر یکی از رقی کنندههای خون است و لذا در کسیانی

مصرف سیر را در آب مرواریید چشیم ،بواسییر ،زییادی

که خون غلیظیی دارنید ،مییتیوان از ایین میاده داروییی

خون قاعیدگی و زردی چشیم کیه علیت آن مربیو بیه

اسیتفاده مفییدی بیه عمیل آورد .سییر بیه علیت ایین کییه

یرقان نباشد ،منع نموده است( .)59البته پختن سیر در آب

طبیعتی گرم و خشک دارد ،موجیب پاکسیازی معیده از

با کمی نمک و اضافه نمیودن روغین بیادام و ییا کیره و

رطوبت شده و به همین دلیل در بیماریهای مفصلی کیه

مصییرف آن بییا گشیینیز و سییکنجبین و آب انییار تییرش و

با تورم و رطوبت در مفصل همراه هستند و نییز در سییاتیک

شیرین باعث از بیین رفیتن مضیرات آن در افیراد خیاص

و نقر

مفید است .در قدیم ،از سیر خصوصاً بیا سیرکه

میشود(.)52-57

جهت حذف آلودگیهای آب آشامیدنی استفاده میشده
اسییت .مصییرف سیییر موجییب کییاهش شییدت عالیییم

بخش ها و ترکیبات مختلف سیر

بیمارهای تنفسی همانند آسم و تنگیی نفیس مییگیردد.

سیر از بخشهیا و ترکیبیات متعیدد آلیی ،معیدنی و

سیر در افراد دارای مزاج مرطوب ،موجب تقویت قیوای

ویتامینها تشکیل یافته است .قسمت آلی این گیاه عمدتاً

جنسی شده و تولید منی را افزایش میدهد ،اما بیرعکس

از کربوهیدرات تشکیل یافتیه اسیت در حیالی کیه بییش

در کسانی که دارای مزاج گرم هستند ،موجیب کیاهش

ترین بخش ترکیبات غیر آلی را سولفور تشکیل میدهد

میل جنسی میگردد .استفاده از سیر در غذاهای غلییظ و

که در طعم و بوی این گیاه مشارکت دارد .قسمت اعظم

سنگین موجب لطافت آنها شده و کمک به هضم بهتیر

ترکیبات سولفوری از آلیسین و ترکیبیات دی آلییل دی

این نوع غذاها می کند .مصرف مداوم سیر باعث ریزش

سولفید و دی آلیل تری سولفید تشکیل شیده اسیت کیه

موهای سفید و رویش موهای سیاه میگردد .اسیتفاده از

دارای خاصیت آنتی اکسیدانی و ضید میکروبیی بیوده و

حلوای تهیه شده از سیر پختیه شیده در شییر گوسیفند و

منجر به طعم تنیدی در ایین گییاه مییگیردد .آلیسیین از

بریان شده بیا روغین تیازه گیاو و شییرین شیده بیا عسیل

جمله ترکیبات ناپایدار موجود در سیر است که فرّار میی

طبیعی موجب تقویت و تحریک قوای جنسی به ویژه در

باشد ،به همین دلیل تاکید شده تیا سییر را خیام مصیرف

مردان میشود .سیر اثرات مفیدی در درمان بیماریهیای

نمایند( .)31به عالوه فیتوآلکسین ) (allixinنییز از جملیه
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است ،به عنوان یک غذای دارویی بوده و طبیعتی گرم و

سیر پخته در تسیکین دنیدان درد مفیید اسیت(.)51،56،52

خواص تغدیه ای -درماني سير

ترکیباتی غیرسولفوری و ناپایدار در سیر است که دارای

خواص ضد سرطان

آنتیاکسیدانی و خواص ضد میکروبیی و ضید تومیوری

جهان است و نزدیک به  43درصد از مرگ و میر ساانه

میباشد( .)34برخی ترکیبات موجود در سیر ازجمله لکتینین

را موجب میشود( .)65یکی از گیاهان میثثر در تقوییت

(بیشترین پروتئین موجود در سیر) ،پروستاگالندینهیا،

سیستم ایمنی ،سیر است .شواهد اپیدمیولوژیک متعددی

فروکتان ) ،(fructanپکتیین ،ویتیامینهیای ،E ،C ،B6 ،B1

اثرات سودمند ترکیبات مختلف ارگانوسولفور زیسیت-

بیوتین ،نیکوتیک اسید ،اسیدهای چرب ،گلیکولیپییدها،

فعال سیر از جمله مشتقات آلیل را در برابر انواع مختلف

فسفولیپیدها و اسیدهای آمینه ضروری مورد بررسی قرار

سییرطان نشییان میییدهنیید( .)61،63بسیییاری از مطالعییات

گرفتهانید .اخییراً ترکییب سیاپونینهیا و سیاپوگنینهیای

حیوانی و کشت سلولی اثرات این گییاه را در پیشیگیری

) (sapogeninاسیتروئیدی ) (steroid saponinماننید بتیا

از سییرطان نشییان داده انیید .همچنییین در سییال  4991در

کلییروگنین ) (-chlorogeninمییورد توجییه آنهییا قییرار

انستیتوی ملی سرطان آمریکا به ایین نتیجیه رسییدند کیه

گرفته است .مطالعات نشان میدهد این ترکیبات هماننید

سیر در پیشگیری از سرطان نقش مهمی ایفا میکند(.)62

میوه انگور در فعالیت ضد باکتریایی ،ضد قیارچی ،ضید

مکانیسمهای ضد سرطانی سیر شیامل مهیار رشید سیلول

تومییوری و ضیید سییرطانی نقییش دارنیید( .)33،35ارزش

توموری ،تقویت سم زداییی ،حفاظیت  DNAاز عوامیل

غذایی و ترکیبات موجود در سیر در جداول شیماره  4و

سرطان زا ،مهار رادیکیال آزاد ،اثیرات آنتییاکسییدانی،

 5آورده شده است.

تنظیییم تکثیییر سییلولی ،تنظیییم آپوپتییوز و پاسییخ ایمنییی
میباشد( .)66ترکیبات سیر از طری بلوکه کردن چرخیه
سلولی در فاز  ،G2/Mموجب کیاهش رشید سیلولهیای

جدول شماره  :1ارزش غذایی موجود در  411گرم سیر
مواد غذایی

مقدار

مواد
معدنی

مقدار

ویتامین

مقدار

توموری می شود(.)67

انرژی

 449کیلوکالری

پتاسیم

 116میلی گرم

تیامین)(B1

 1/46میلی گرم

پروتئین

 1/3گرم

فسفر

 431میلی گرم

ریبوفالوین)(B2

 1/15میلی گرم

آژئییونین ( )Ajoeneاز جملییه ترکیبییات موجییود در

رطوبت

 71درصد

منیزیم

 51/4میلی گرم

نیاسین )(B3

 4/15میلی گرم

سیر میباشید کیه از طریی تحرییک تولیید پروکسیید و

کربوهیدرات

 51/3گرم

سدیم

 49میلی گرم

پیریدوکسین)(B6

 1/35میلی گرم

فیبر

 4/5گرم

کلسیم

 47/1میلی گرم

فولیک اسید

 1/1میلی گرم

فعییالسییازی کاسییپاز  3و  1باعییث القییای آپوپتییوز در

چربی

 1/53گرم

آهن

 4/5میلی گرم

آسکوربیک اسید

 41میلی گرم

PH

6/12

روی

 4/4میلی گرم

بتا-کاروتنو ئیدها

 2میکروگرم

سلولهیای لیوکمی و فعالییت ضید تکثییری سیلولهیای

قدرت اسیدی

 1/475درصد

ید

 1/7میکروگرم

ویتامین E

 1/144میکروگرم

آب

 61-65درصد

سلنیوم

 5میکروگرم

ویتامین A

ناچیز

توموری انسانی میشود( .)61آلیسین موجود در سییر نییز

بر گرفته ار رفرانس های ()32 ،31

باعث ممانعت تکثیر سلولهای سرطانی اندومتر ،پستان و
روده گردیده و بیا اثیر سیتوتوکسییک روی سیلولهیای

از طرفی سیر دارای ترکیبیاتی از قبییل -5وینییل 4 -و 3

سرطانی کولون باعیث القیای آپوپتیوز مییشیود(.)71،69

دیتیئن)-3 ،(2-vinyl-1.3-dithieneوینیل 4.5-دیتیئن3-

تحقیقات نشان دادهاند که مصرف گیاهان غنی از سلنیوم

) ،)vinyl-1.2-dithieneمتان-تیول-3،1-دی متیل تیوفن

از جملییه سیییر موجییب کییاهش ریسییک ابییتال بییه برخییی

) 4 ،(methane-thiol-3,4-dimethylthiopheneو  2هگیییزا

بییدخیمیهییا و ممانعییت از پیشییرفت تومییور کبیید ،روده،

دیآنیییلتییریسییولفید )(1.5-hexadienyl-trisulphide

پروستات ،مثانه ،مری ،ریه ،پوست وشکم میگردد(.)65-61

و پروپییییییییییییل سیسیییییییییییتئین سولفوکسیییییییییییید

دی آلیییلتییری سییولفید ( )DATSنیییز ارگانوسییولفوری

) (propyl cysteine sulphoxideمییی اشیید کییه ضیید

است که از سیر جدا شده و دارای فعالیت ضید سیرطانی

پالکت بوده و دارای خواص فیبرینولیز است(.)64

میباشد( .)74اثرات سلولکشی  DATSمنجر به کاهش
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سییاختار اسییکلتی گامییا پیییرون بییوده و دارای اثییرات

سرطان یکی از علل اصلی میرگ و مییر در سراسیر

مروری

طهورا موسوی و همکاران

جدول شماره  :2نقش ترکیبات مغذی موجود در سیر
عملکرد

رفرانس

آنتی اکسیدان ها

 -افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت از قبیل سوپراکسید دیسموتاز) ،(SODکاتااز،گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش گلوتاتیون در سلول ها و حفاظت

36-31

ترکیبات
ویتامین های  Cو E

علیه استر اکسیداتیو

آنتوسیانین ها
کاروتنوئید ها
تیول
کوئرسیتین

11 ،39

 -کاهش دهنده فشار خون و آنژیوتنسین II

 ممانعت از تجمع پالکتی جلوگیری از بیان زیاد اکسیداز نوتروفیلی )P47(phox -ممانعت از افزایش محصوات سوپراکسید و سنتز NO

کیمفرول ()Kaempferol

 -اثرات ضد سرطانی به واسطه القای آپوپتوز و اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی در حذف ترکیبات کارسینوژنیک

14

پکتین

 -جلوگیری از سنتز کلسترول و کاهش  LDLو تری گلیسرید

15

آلین ))S-allyl-cysteine sulphoxide) (SACS

 -ضد تجمع پالکتی

11 ،13

جلوگیری از بیوسنتز کلسترولتحریک تولید و ترشح انسولین توسط پانکرا و ذخیره انسولینآلیسین )(allicin

12 ،13

آنتی اکسیدان ،ضد تجمع پالکتی ،آنتی میکروبیال
 تحریک تولید انسولین ،کاهش کلسترول خون و لیپیدهای سرم جلوگیری از تکثیر سلول های سرطانی پستان و کولون به واسطه االقا آپوپتوز ،توقف چرخه سلولی و افزایش سطح گلوتاتیون -ممانعت از تولید فاکتورنسخه برداری NF-KBو توقف سنتز آنزیم های التهابی سیکلوکسیژناز و لیپوکسیژناز )(COX ,LOX

آلیل 2-4هگزادی انیل-تری سولفید

-

16

ضد تجمع پالکت

)(allyl-1.5-hexadienyl-trisulphide

-باعث فعالیت آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز) (GTSدر کبد ،روده کوچک و ریه و توقف تشکیل تومور

آژئونین)(ajoene

ضد پالکت ،خواص آنتی بیوتیکی ،ممانعت از فعالیت آفالتوکسین  ،B1بنزوپیرین و -1نیترو 5,4فنیل اندیل آمین

11 ،17

) (4-nitro-1,2-phenylenediamineو جلوگیری از سرطان پوست -فعالیت ضد توموری علیه سلول های سرطانی پستان ،معده ،کولون،کبد ،کولورکتال-

عملکرد سایتوتوکسیک روی سلول های نئوپالستیک ،القای آپوپتوز در سلول های سرطانی خون  ،HL60فعالیت علیه ویرو سایتومگاویرو
دی آلیل سولفید )(diallyl sulphide) (DAS

جلوگیری از بیوسنتز کلسترول ،کاهش سطح هموسیستئین سرمی ،دارای خاصیت ضد توموری ،باعث فعالیت آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز) (GTSدر

19-24

کبد ،اثر روی متابولیسم آفالتوکسین  B1و اتصال با  DNAو ممانعت از تخریب هسته ای سلول های اپیتلیالی کولون ،افزایش فعالیت کوینون
اکسیدوردوکتاز( )NQOکه حدف کننده کوینون بنزوپیرین می باشند ،القا کننده آپوپتوز در سلول های سرطانی از جمله سلول های سرطانی پوست و ریه
ترمیم و حفاظت  DNAتخریب شدهدی آلیل دی سولفید)(diallyl disulphide) (DADS

آنتی اکسیدانی ،ضد پالکت ،خواص آنتی بیوتیکی ،تولید انسولین ،کاهش کلسترول ،کاهش سطح هموسیستئین سرمی ،دارای خاصیت ضد توموری،

25 ،21 ،19

باعث فعالیت آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز ) (GTSدر کبد ،روده کوچک و ریه ،دارای اثرات ضد سرطانی ،جلوگیری کننده فعالیت بنزوپیرین
) (benzo(a)pyreneسلول های توموری شکم و ریوی ،افزایش فعالیت کوینون اکسیدوردوکتاز ( ،)NQOالقا کننده آپوپتوز در سلول های سرطانی-به
واسطه القا ژن های پیش آپوپتوتیک  NAG-1و تغییرات در بیان ژن های  vitronectin ،tenascin R ،aggrecan1و ،cadherin 5ممانعت کننده فعالیت
لیپواکسیژناز )(LOX

23

پروپیل آلیل دی سولفید )(propyl allyl disulphide

کاهش قند خون و افزایش انسولین سرمی

دی پروپیل دی سولفید)(dipropyl disulphide) (DPDS

کاهش سطح هموسیستئین سرم ،القا آپوپتوز به واسطه فعال سازی پروتئین های پیش آپوپتوتیک سلول های سرطانی از جمله سلول های سرطانی پروستات

دی آلیل تری سولفید)(diallyl trisulphide) (DATS

آنتی اکسیدان ،ضد پالکت ،خواص آنتی بیوتیکی ،دارای خاصیت ضد توموری ،باعث فعالیت آنزیم گلوتاتیون-S-ترانسفراز ) (GTSدر کبد ،روده

21 ،19
21

کوچک و ریه ،ممانعت از فعالیت بنزوپیرین ) (benzo(a)pyreneسلول های توموری شکمی و ریوی ،افزایش فعالیت کوینون اکسیدوردوکتاز (،)NQO
ممانعت کننده فعالیت لیپواکسیژناز )(LOX
متیل آلیل تری سولفید )(methyl allyl trisulphide

ضد پالکت ،ممانعت کننده فعالیت لیپواکسیژناز )(LOX

22

-Sآلیل سیستئین ))S-allyl cystein) (SAC

آنتی اکسیدان ،تغییرات سطح گلوتاتیون و جلوگیری از رشد سلول های سرطانی پستان

26

-Sآلیل مرکاپتوسیستئین)(SAMC

آنتی اکسیدان ،تغییرات سطح گلوتاتیون و جلوگیری از رشد سلول های سرطانی پستان و جلوگیری از رشد سلو ل های سرطانی خون و کولون

27

آلیکسین ))Allixin

اثرات ضد پرواکسیدی در کبد،کلیه و قلب ،دارای ترکیبات فنولی بوده که ضد کارسینوژنیک و ممانعت کننده موثر در متابولیسم فسفولیپید می باشد.

21

تتراهیدوربتاکربولین ()Tetrahydro-B-carboline

اثرات ضد پرواکسیدی در کبد،کلیه و قلب

21

ساپونین )(saponin

آنتی اکسیدان ،اثرات ضد پرواکسیدی در کبد،کلیه و قلب

()21

بتاکلروجنین ))B-chlorognin

جلوگیری از تجمع پالکت

11

متین ))s-methyl-l-systein sulphoxide) (methiin

آلین و متین به همراه

))S-allylmercaptocystein

61 ،29

،S-(2-carboxypropyl)glutathione
،Gama-glutamyl-S-allyl-cystein
،Gama-glutamyl-S-(trans-1-propenyl1)-L-cystein
 Gama-glutamyl-S-allyl-mercapto-L-cysteinبیش از  11درصد سولفور موجود در سیر را شامل می شوند.
آنتی اکسیدان ،منجر به القاآنزیم های گلوتاتیون – -sترانسفراز و کوینون ردوکتاز ) ،(QRجلوگیری از چرخه سلولی در سلول های سرطانی و القا آپوپتوز،
ضد دیابت ،ضد سرطان و بیماری قلبی
آلیل متیل تری سولفید)(allyl methyl trisulphide) (AMTS

ضد پالکت ،فعالیت آنزیم گلوتاتیون -Sترانسفراز ) (GSTمعدی،کبدی و ریوی ،ممانعت از فعالیت بنزوپیرین  benzo(a)pyreneو نئوپالزی
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فالونوئیدها

 ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدی و اکسیداسیون LDL -ممانعت از بیوسنتز آنزیم های پیش التهابی از قبیل نیتریک اکسید سنتتاز ) ،(NOSسیکلواکسیژناز ) (COXو لیپواکسیژناز )(LOX

خواص تغدیه ای -درماني سير

تومورها ،کیاهش میتیوز در تومورهیا ،کیاهش داسیتیالز

رسیدهاند که دی آلیل دی سولفید ( )DADSموجود در

هیستونها ،کیاهش مارکرهیای پییش سیرطانی از جملیه

سیر باعث کاهش درصد زنده ماندن سلولهای سیرطانی

(،)survivin, Bcl-2, c-Myc, mTOR, EGFR, VEGF

آدنوکارسینوم معده شده و از طری افیزایش بییان ،FAS

کاهش جهتگیری سلولهای اپیتلییالی بیه سیلولهیای

 CASP3 ,Baxو کییییاهش بیییییان  Bcl2منجییییر بییییه

سرطانی  pc-3میشیود .از طیرف دیگیر باعیث ممانعیت

القای آپوپتوز در رده سلولهای سیرطانی گردییده و در

رشد سلولی سلولهیای مالنومیای انسیانی و سیلولهیای

نتیجه منجیر بیه کیاهش ریسیک ابیتال بیه سیرطان معیده

کارسیینوم بییازال مییشییود .ایین مییاده منجیر بییه افییزایش

میییشییود( .)72،71از طرفییی ا -آلیییل مرکاپتوسیسییتئین

استیالسییون  H3 ,H4و در نتیجیه مهیار پیشیرفت سییکل

( )SAMCموجود در سیر نیز از طری قطعه قطعه کیردن

سلولی میگردد .بهطیور کلیی اجیزای سییر باعیث مهیار

 DNAو فعییالسییازی  CASP3بییا القییای  Baxو  p53بییه

اتصال کوواانسی مواد سیرطانزا بیه  DNAو در نتیجیه

جای  Bcl2و  ،p21باعث ممانعت تکثیر سلول و موجب

افزایش تخریب مواد سرطانزا میشوند .هیم چنیین ایین

آپوپتوز سلولهای سرطانی معده انسان مییشیود( .)76در

ترکیبات دارای ویژگی ضد اکسیداتیو بوده که منجر بیه

بررسی انجام شده روی سلولهای سیرطانی روده انسیان

مهار رادیکالهای آزاد و تنظیم تکثیر سلولی ،آپوپتوز و

مشییاهده شییدکه  DATS ،DASو  DADSبییا کییاهش

پاسخ ایمنی میگردند(.)61

تنظیمیییی بییییان ،PI3K

Ras, MEKK3, MKK7,

بررسیهیا نشیان مییدهید کیه آنتیی اکسییدانهیای

 ERK1/2, JNK1/2, p38و مهیییار  COX2و NFKB

موجود در مییوههیا و سیبزیجات ،توانیایی خنثیی کیردن

موجب توقف تکثیر سلولی میشود( .)77بیه طیوری کیه

رادیکالهای آزاد را دارند .بیه نظیر مییرسید بخشیی از

 DADSبه واسطه کاهش ROSمنجیر بیه توقیف سییکل

اثرات ضد سرطانی سیر نیز به دلیل اثرات آنتیاکسیدانی

سلولی در فاز  G2/Mگردیده و در نتیجیه موجیب مهیار

آن باشد .آنتییاکسییدانهیای موجیود در سییر بیا خنثیی

تکثیر سلولهای سیرطانی روده مییشیود( .)71هیمچنیین

کردن رادیکالهای آزاد قادرند آنها را به مولکولهیای

مطالعات انجام گرفته بر روی سیلولهیای سیرطانی کبید

بیضرر تبدیل کنند و در نتیجه منجیر بیه کیاهش شییوع

نشان داد ترکیب  SACموجود در سییر موجیب کیاهش

تومورها ،کاهش آسیب اکسیداتیو و آپوپتوز گردند(.)75

پروتئینهای ضد آپوپتوزی گردیده و با القای کاسیپاز 3

آلییل سیولفیدها ) ،(SASپیروتئین هیا و

و  9باعث آپوپتوز و نکروز مییشیود و در نتیجیه باعیث

اکسیداتیو حفظ

ممانعت تکثیر و متاستاز سلولهای سرطانی کبید و بیروز

میکنند ،از طرفی مانع متابولیتهای حد واسیط حاصیل

ندول میگیردد .هیمچنیین نشیان داده شیده کیه از مییان

از سییرطانزاهییای شیییمیایی گردیییده و سییبب تحریییک

 DAS ،DATSو  ،DADSترکیب  DATSدارای بیااترین

پاسخهای ایمنی میشوند .اثر سیر در برخی سرطانهیا از

فعالیت بیولوژیکی ضد تکثیری و آپوپتوزی در سیلولهیای

جمله سرطان معده ،کبد و روده بیزرگ میورد مطالعیه و

سرطانی کبد است( .)73هیمچنیین سییر موجیب تقوییت

بررسی قرار گرفته است ،بیه طیوری کیه در سیلولهیای

فعالیت ماکروفاژها و لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسییک در

سرطانی معده ،آلیسین از طری القای فعال شدن آپوپتوز

تومورها میشود و با افزایش فعالیت سیلولهیای  NKبیه

از مسیرهای  FAS-FASLو مسیر میتوکندریایی ،موجب

واسطه اینترلیوکین  5و اینترفیرون گامیا موجیب افیزیش

توقف تکثیر سلولهای توموری میشود( .)73در مطالعیه

تولید لنفوکاینهایی نظیر فاکتور نکروزان تومیور ()TNF-

کارآزمییایی بییالینی انجییام شییده بییر روی اثییر مصییرف

میشود که باعث تخریب تومورها میشود( .)15افیزایش

بهطور کلی ا

لیپیدها را از آسیبهای حاصل از استر
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تییوده تومییوری ،کییاهش تعییداد سییلولهییای میتوتیییک

سبزیجات حاوی آلیوم روی سرطان معده بیه ایین نتیجیه

مروری

طهورا موسوی و همکاران

آزادسیازی فاکتورهیای سیتوتوکسییک ایین سیلولهیا و

آن فعالیت سلولهای  NKبه منظور حمله به سیلولهیای

تخریب سلولهای سرطانی و سلولهای آلوده به ویرو

توموری افزایش مییابد .هیمچنیین ماکروفاژهیای فعیال

میشوند .مکانیسم اثر ضد سرطانی سیر به عوامل بسیاری

شده توسط عصاره سیر نیز ،موجب تولید  NOشیده کیه

از قبیل نوع سرطان و نوع ترکیب مورد استفاده شده بستگی

سبب تحریک بیشتر عملکرد سلولهای  NKمیگردد.

دارد .از آنجایی که پیشگیری بهتر از درمیان مییباشید،

در این عملکرد برخالف افیزایش سیایتوکاینهیای Th1

لذا افزایش مصرف سبزیجات حاوی آلیوم از جمله سییر

( TNF-α ،IFN-و  ،)GM-CSFسایتوکاینهای  Th2از

میتواند در کاهش ابتال به انواع سرطان موثر واقع شود.

جمله  IL-4در سلولهای طحال کاهش مییابد(.)11
 IL-4سییایتوکاینی اسییت کییه موجییب فعییال شییدن

تقویت سیستم ایمنی

لنفوسیتهای  Bتولیدکننیده آنتییبیادی  IgEدر محییط

سییر از طریی تقوییت سیسیتم ایمنیی بیدن موجییب

بدن شده که این آنتی بادی باعث عالیم آلرژی میشود.

اثرات ضد تومیوری و تحرییک پاسیخ ایمنیی مییشیود.

مطالعات نشان داده است ،در بیماران مبتال به آلرژی کیه

عنصر سییییلنیوم موجییود در سیییییر در عملکییییرد سیسییییتم

به طور منظم سیر دریافت میکنند ،کاهش عالئم بیالینی

ایمنییی نقش دارد که میزان آن در این گییاه بسیتگی بیه

مشیاهده شییده اسیت( .)14تجییویز سیییر در میوشهییای بییا

میزان سلنیم در خاک دارد .در مطالعه ای که روی میدل

سلولهای سرطانی ،به طور چشمگیری منجر به کاهش و

موشیی صیورت گرفتیه اسییت ،سییر موجیب اثرات ضد

تخریب توده توموری گردیده که این امر متناسب با طیول

توموری شده و پاسیخ حساسییت تیاخیری که شاخصی از

مدت و دوز تجویز بوده است( .)13مصرف سیر در بیماران

ایمنی سلولی است را افزایش میدهد( .)79عصییاره سیییر

مبتال به ایدز منجر به القا و افیزایش  NKCFو هیمچنیین

سیاه که با حرارت دادن سیر تازه معمیولی در دمیای-11

افزایش ایمنی لنفوسییتهیا مییگیردد؛ در واقیع تقوییت

 62درجه سیانتیگیراد بیه میدت  31-11روز در رطوبیت

سیستم ایمنی سیر به دلییل ) SAC (S-allyl-L-Cysteineو

 71-11درصد ،طی واکنش میالرد (قهیوهای شیدن غییر

سلنیوم موجود در آن میباشد ،بهطوری که در بررسیها

آنزیمی) تشکیل میشود ،دارای فعالیت آنتی اکسییدانی

نشییان داده شییده کییه سیییرهای غنییی از  SACاز طرییی

میباشد که میتواند رادیکالهای آزاد آسیب زننیده بیه

سییرکوب تکثیییر سییلولهییای تومییوری مییانع تومییورزایی

 DNAرا ،تخریب نماید .چرا که مطالعات انجام شده بیر

میشوند(.)13

روی سلولهای سیرطانی کبید نشیان مییدهید کیه سییر
دارای خاصیت آنتیاکسیدانی مییباشید و اجیزای سییر

خواص ضد میکروبی

باعییث حافظییت  DNAدر برابییر آسیییب میییشییود(.)79

مطالعات نشان میدهد برخیی مییوههیا و گیاهیان از

امروزه توجه زیادی به غذاهای فراسودمند ( Functional

قبیل انگور ،خرما و سییر دارای خیواص ضید میکروبیی

 )Foodمیشود که نقیش بیهسیزایی در بهبیود و تقوییت

باشند( .)11آلیسیین موجیود در سییر بیه دلییل دارا بیودن

سالمتی دارند ،سیر سیاه و عصیاره سییر سییاه نییز از ایین

ترکیبیات DADS, ajoene

 DAS,و تیوسیولفینات ،دارای

ویژگی مستثنی نمییباشیند .در حقیقیت مطالعیات نشیان

خواص آنتی بیوتیکی و ضد میکروبی قویتیر از برخیی

دادهاند که فعالیتهای بالقوه آنتیاکسیدانی عصاره سییر

آنتی بیوتیکها (نظیر پنیسییلین ،آمپییسییلین ،داکسیی

سیاه به طور قابل توجهی نسبت به سیر تازه بیشتر است.

سلین ،استرپتومایسیین و سفالکسیین) علییه بیاکتریهیای

این ترکیب با تحرییک لنفوسییتهیای  Tو ماکروفاژهیا

گییرم مثبییت و گییرم منفییی از قبیییل اسییتافیلوکوکو ،
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فعالیت سلولهای  NKتحت تیاثیر سییر موجیب سینتز و

سبب آزادسازی سایتوکاینهایی میگردد کیه بیه دنبیال

خواص تغدیه ای -درماني سير

ولگیییاریس،

و تجربی نشان میدهد که سیر و مشیتقات آن بیر طییف

کلبسیال ،اکتوباسیلو ها ،بروسال ،سالمونال ،باسیلو ،

وسیعی از قارچها و مخمرها از جمله کاندیدا ،تریکوفیتیون،

مایکوباکتریومها ،کلستریدیوم ،میکروکوکو  ،باسیلو

تورولوبیس ،رودوتروا ،کریپتوکوکیو  ،آسیپرژیلو

و همچنین قارچهایی نظیر آسپرژیلو  ،هیستوپالسیما و

و تریکوسپورون موثرند .کیفیت فعالیت ضد قارچی سیر

کاندیدیا می باشد و میتواند در درمان بیماری تیفوئید و

در شییرایط آزمایشییگاهی نزدیییک بییه آمفوتریسییین B

مننژیت مورد استفاده قرار گیرد .خیواص آنتییباکترییال

میباشد( .)19عصاره سییر بییشتیر ،اثیرات ضید قیارچی

سیر بیشتر به دلیل تغییرات عملکردی تیول-دی سولفید

روی طیف وسیعی از مخمرها دارد و روغن سیر از رشد

بییین ترکیبییات سییولفور و گییروه تیییول در آنییزیمهییای

درماتوفیتها جلوگیری میکند .فعالییت ترکیبیات سییر

باکتریایی از قبیل  RNAو  DNAپلی مراز ،تیرودوکسیین

باعث تخریب دیواره سیلولی قیارچ ،جلیوگیری از سینتز

ردوکتاز و تریپسین میباشد که این اختالل میتوانید در

دیییواره سییلولی ،کییاهش انتقییال اکسیییژن ،کییاهش رشیید

متابولیسم سلولی و ویروانس آن تاثیرگذار باشد(.)12

سلول ،جلوگیری از سنتز لیپید ،پروتئین ،اسید نوکلئییک

ویبرییییوکلرآ ،سیییودومونا  ،پروتئییییو

عصاره این گیاه از تشکیل انتروتوکسینهیای B ،A

و  C1در اسییتافیلوکوکو

و تغییر در ساختار لیپیدی غشا ،میشوند(.)91

ممانعییت میییکنیید .کییاوالیتو

از طرفی عصاره این گیاه به دلیل دارا بودن ترکیبات

اولین فردی بیود کیه نشیان داد عملکیرد ضید میکروبیی

 ajjoene ،DATS ،DADS ،DASدارای خیییواص قیییوی

عصاره سیر مربو به آلیسیین موجیود در آن اسیت(.)16

ضد قارچی است .بهطوری که دارای  31درصد آلیسین،

مطالعات نشان میدهند که برخیی گونیههیای باکترییایی

 11درصییید تیوسیییولفینات و  51درصییید وی نیلیییدیتین

مقاوم به آنتیبیوتیکها از قبییل اسیتافیلوکوک مقیام بیه

) (vinyldithiinsبوده و دارای خواص ضد قارچی علییه

متیسیلین و گونههای انتروتوکسینوژنیک اشرشیا کلیی،

قارچها خصوصاً قارچ هیای کریپتوکوکیو  ،کاندییدا،

مقاوم به ونکومایسین و شیگال ،به آلیسیین

رودوتییروا و تریکوسییپورا ،آسییپرژیلو  ،هیستوپالسییما

هستند .همچنین آلیسین ،آلیل متیل و متیل آلییل

کپسییواتوم و پنیسییلیوم میییباشیید .در اییین گونییههییا نیییز

تیوسولفینات جدا شده از عصاره گیاه سییر ماننید ،DAS

آلیسین بیا ییون کلسییم کیه دارای فعالییت ضید قیارچی

 DADSازسرطان معده یجادشده توسط هلیکوبیاکترپیلوری

است ،اثرات هم افزایی دارد و به واسطه القای کمپلکس

جلوگیری میکند .از طرفی برخی گونههیای باکترییایی

کلسیم با پروتئین غشا پالسمایی علیه گونیههیای قیارچی

انتروکوکو
حسا

از قبییییل سیییودومونا
بتاهمولیتیکو

آئروجینیییوزا ،اسیییترپتوکوکو

و انتروکوکو

فاسیوم نییز وجیود دارد

فعالیت میکند و از تکثیر اسپورها و رشد هایف ممانعت
میکند( .)95،94همچنین گزارشات نشان میدهد عصیاره

که به آلیسین مقیاوم هسیتند و هنیوز دلییل آن مشیخ

گیاه سیر مانع از سنتز لیپید ،پروتئینها و نوکلئییک اسیید

نیست ،اما گفته میشود که شاید ایههای موکوئییدی و

در گونه کاندیدا آلبیکن میشود .ترکیبات موثر موجیود در

یا کپسولهای هیدروفیلیک مانع از نفوذ آلیسین در ایین

سیر مانع از عملکرد سوکسینات دهییدروژناز گردییده و در

دسته از باکتریها میگردد(.)11،17

نتیجه منجر به تخریب دیواره سلولی قارچ ها میگردد(.)93

خواص ضد قارچی

خواص ضد انگلی

خواص ضد قارچی سیر نخستین بار در سیال 4963

بررسیها نشان داده که تریپانوزومیازیس ،آمیبیازیس

توسییییط  Sehmidtو marguardtبییییا مطالعییییه کشییییت

و ژیاردیازیس از جمله خطرهیای جیدی در کشیورهای
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اسییترپتوکوکو  ،اشرشیییا کلییی ،هلیکوبییاکترپیلوری،

اپیدرموفیتون بنا نهاده شد .نتایج تحقیقات آزمایشیگاهی

مروری

طهورا موسوی و همکاران

خاصیت و نقش سیر و اجیزا سیازنده آن بیر روی تیک

ایفا میکند( .)96به نظر میرسد که فعالیت ضد ویروسی

یاختههای انگلی تنها گزارشات محیدودی وجیود دارد،

این مواد تجاری به فرایند تولیید بسیتگی دارد و هیر چیه

امییا بعضییی از اییین گییزارشهییا حییاکی از آن اسییت کییه

سییطح آلیسیییین و دیگیییر تیوسییولیناتهیییا و خصوصیییاً

محصییوات سیییر روی انتاموبییا هیسییتولیتیکا ،تریپییانوزم

 DATS ،DADSو  Ajoeneبیشتر باشید ،فعالییت ضید

بروسئی ،بالنتیدیوم انتوزون ،اشکال لپتومونیایی لیشیمانیا

ویروسی آن ها بیشتیر خواهید بیود( .)97بیه طیور کلیی

موثرند .نتیایج حاصیل از مطالعیات بیالینی حیاکی از آن

میییتییوان گفییت بیوفالونوئیییدهایی از قبیییل سیییانیدین و

است که سیر برای درمان بیماری ژییاردیوز میوثر اسیت.

همچنین دی آلیل دی سولفید ،دی آلیل تری سیولفید و

در چین  DATSکه یک ترکییب جیدا شیده از آلیسیین

دی آلیل تترا سولفید موجود در سیر دارای فعالیت ضید

می باشد و بسیار پایدارتر از آلیسین فرار اسیت ،بیه طیور

میکروبی قوی میباشید و مییتوانید در جلیوگیری و ییا

است و Dasuansu

تجاری همانند یک فراورده در دستر

درمان عفونتهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد(.)5

نامیده میشود و به منظیور درمیان ژیاردییا و عفونیت بیا
آنتاموبا هیستولیتیکا و تریکومونا

واژینالیس تجویز می

بیماری قلبی-عروقی

شود .آلیسین ،آژئونین و دیگر ترکیبات ارگانوسولفورها

سیییر بییه دلیییل دارا بییودن منییابع فیتوکمیکییالهییا

دارای اثرات ضید تیک یاختیه مییباشیند( .)91از طرفیی

) (phytochemicalsمیییتوانیید در درمییان بیمییاری قلبییی

میتوان گفت که آلیسین موجود در سیر دارای خیواص

عروقی ،کیاهش فشیارخون ،کیاهش کلسیترول خیون و

ضد انگلی علیه ژیاردیا ،تریپونوزوما ،لیشیمانیا ،آنتوموبیا

تریگلیسیرید و کاهش تجمیع پالکیت نقیش بیهسیزایی

و کریتیدیا مییباشید؛ چنیانچیه

داشته باشد .به طوری که منجر به مهار آنزیم هایکلیدی

یکی از راههای درمیانی میورد اسیتفاده در بیمیاریهیای

سنتز کلسترول و اسیدهایچرب مانند هیدروکسییمتییل

رودهای در چییین اسییتفاده از آلیسییین موجییود در سیییر

گلوتاریلکوآنزیم ) (HMG-COAو اسیتیلکیوآنزیم A

میباشد ،بهطوری که انگل روده ای آنتوموبا هیستولیتیکا

کربوکسیالز میگردد ،در نتیجه موجیب کیاهش مییزان

بوده و مصرف  31میلییگیرم از رشید آن

 LDL ،VLDLو افزایش میزان  HDLمیگردد .همچنیین

هیستولیتیکا ،لپتومونا

به آن حسا

مصرف آن در  11درصد بیمارانی که از فشار خیون بیاا

ممانعت میکند(.)92

رنج میبرند ،موثر بوده است .سیر به سبب تیاثیرات شیبه

خواص ضد ویروسی

پروستاگالندین ،منجر به کاهش مقاومت شریان گردیده

اثرات ضد ویروسیی تولییدات تجیاری سییر متنیوع

و موجییب طبیعییی شییدن فشییارخون میییشییود( .)99،،91از

است از جمله :قرص ،پیودر سییر و کپسیول سییر و سییر

طرفی سییر ییک آنتییاکسییدان قیوی اسیت کیه برخیی

خیسانیده شده چرب ،روغن سیر فیلتر شدهی بخیار داده

خییواص آن دارای اثییرات بازدارنییده بییر تصییلب شییریان

شده ،سیر مانده درون الکل و چربی (سیر تخمییر شیده)

میباشد .همچنین با توجه بیهایین کیه انیرژی میورد نییاز

که به دلییل دارا بیودن ترکیبیات آلیسیین ،آژئیوین ،دی

جهییت سیینتز لیپیییدی از طرییی هیییدروژن موجییود در

آلیل تری سولفات ( ،)DATSآلیل متییل تیوسیولفات و

 NADPHتامین میگردد ،لذا ترکیبات موثر موجیود در

متیل آلیل تیوسولفات دارای فعالیت ضد ویروسی بوده و

سیر از جمله اژئیونین ،آلیسیین-s ،آلییل سیسیتئین و دی

میتواند نقش مهمی در درمان آنفوانزا ،هرپس ویرو

آلیییل دی سییولفید منجییر بییه اکسیداسیییون  NADPHبییه

تیییی

 4و  ،5وییییرو هیییای پیییاراآنفلوانزا تیییی
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آفریقایی ،امریکای جنیوبی و آسییا مییباشید .در میورد

سایتومگاویرو  ،رینوویرو تی  HIV ،5و روتیاویرو

خواص تغدیه ای -درماني سير

نشییان میییدهیید کییه سیییر بییه دلیییل دارا بییودن خاصیییت

دارای خاصیت شل کنندگی عضالت میباشد و با توجه

فیبرینولیتیک منجر به کاهش غلظت فیبرینوژن و افزایش

به این که سیر منجر به کاهش فشار خون مییگیردد ،در

فعالیت فیبرینولیتیک سرمی در افراد مبتال به انفیارکتو

نتیجه میتواند اثرات آرامبخش مستقیم روی ماهیچیههیا

میوکییاردی میییشییود .مصییرف سیییر از رسییوب کلسیییم

بگذارد .نتایج بررسی داروی جدیید فشیار خیون بیه نیام

) (Ca+2و ترومبوکسیییان  A2در شیییریانهیییا جلیییوگیری

آلیل مرکاپتوپریل ) (CPSSAمعرفی شیده اسیت کیه بیر

میکند .ترکیبات گیوگرددار سییر میانع اتصیال گیرنیده

مبنای عملکرد توامیان کاپتوپرییل و آلیسیین اسیت .ایین

 GPIIb/IIIaسطح پالکتها به فیبرینوژن گشیته و منجیر

محصول عملکرد بهتری در کاهش فشار خیون دارد ،بیه

به افزایش  cAMPمی شود .در نتیجه تجمع پالکت ها را

طییوری کییه کاپتوپریییل قییادر بییه جلییوگیری از عملکییرد

کاهش میدهید( .)414،411مطالعیات نشیان مییدهید کیه

آنزیم مبدل آنژیوتانسین بیوده و آلیسیین باعیث کیاهش

آلکنیییل تیوسییولفات سییدیم -5پروپنیییل تیوسییولفات

سطح کلسترول و تری گلیسریدهای سرمی میشیود(.)417

) (2PTSموجود در سیر از تجمع پالکتهیا و در نتیجیه

امروزه افزایش هموسیستئین بیه عنیوان یکیی از ریسیک

بیماری قلبی جلوگیری میکند( .)415فشارخون از جملیه

فاکتورهای بیماریهای قلبی -عروقی عالوه بیر سییگار،

ریسک فاکتورهایی است که مییتوانید در بیمیاریهیای

افزایش لیپید سیرم ،افیزایش فشیارخون و دیابیت مطیر

مختلییف از جملییه آترواسییکلروز و بیمییاریهییای قلبییی-

میباشد .هموسیستئین از اسیدهای آمینه سیولفوردار ،در

عروقییی نقییش داشییته باشیید .سیییر بییه عنییوان ی یک روش

متابولیسییم متیییونین بییه وجییود میییآییید و هییمچنییین از

درمانی موثر مییتوانید در افیراد دارای فشیار خیون بیاا

اسیییدآمینههییای موجییود در رژیییم غییذایی نیییز دریافییت

نقش ایفا کند .مطالعات نشان میدهد که نیتریک اکسید

میشود .شایعترین علیت افیزایش سیسیتئین بیه صیورت

نقش مهمیی در گشیاد شیدن رگهیا ایفیا مییکنید کیه

اکتسابی به علت کیاهش فیوات و ویتیامین هیای  B6و

میتواند عملکردهای فیزیولوژیکی سیستم قلبی -عروقی

 B12است که این کاهش میتواند با مصرف داروهیایی

را کنترل کند .آنزیم نیتریک اکسیید سینتتاز ) (NOSدر

کییه بییا اییین ویتییامینهییا تییداخل دارنیید ،ایجییاد شییود .از

بیوسنتز نیتریک اکسید ) (NOدخیل است .مصیرف سییر

آنجیایی کیه سییر حیاوی ویتیامینهیای  B6و  B12بیه

به واسیطه جلیوگیری از سینتز نیترییک اکسیید ) (NOاز

صورت ترکیبات آمینواسیدی  ،SAMS ،DASدی اتییل

افییزایش فشییار خییون جلیوگیری میییکنیید( .)96از طرفییی

دی سولفاید و دی پروپیل دی سیولفاید اسیت ،مصیرف

دیگر برخی مطالعات نشان میدهند که ممکن است سیر

آن میتوانید در کیاهش سیطح پالسیمایی هموسیسیتئین

منجر به القیا  NOو سینتز سیولفید هییدروژن گیردد کیه

مثثر باشد(.)417،416

میتواند اثرات غییر مسیتقیمی در گشیاد کیردن رگهیا
داشییته باشیید( .)416بنییابراین سیییر یییک تعییدیل کننییده و
تنظیمکننده فشار خون است.

دیابت
دیابت یک بیماری اختالل متابولیک اسیت کیه در

عصیییاره گییییاه سییییر دارای مقیییادیر فراوانیییی از

این حالت بدن قادر به تولید انسولین نمیباشد .یافتیه هیا

سولفوهیدریلهای همراه با آمینواسیدهایی مانند سیستئین

نشان می دهید کیه گییاه سییر دارای ترکیبیات آلیسیین،

و هییمچنییین مشییتقات  S-alk(en)ylماننیید SEC ،SAC

ترکیبییات سییولفور ،آلیییل دی سییولفید ،دی آلیییل تییری

(-Sاتیل سیستئین) و -S( SPCپروپیل سیستئین) میباشد.

سولفید ،دیآلیل سیستئین سولفوکسید ،آلیل پروپیل ،s-

بییه عییالوه اییین گیییاه دارای ترکیییب دیگییری از جملییه

سیییولفید دی سیییولفید دی-5پروپنییییل دی سیییولفید،
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اثرات ضید آترواسیکلروتیک مییگیردد( .)13مطالعیات

آدنوزین ) (Adenosineمیباشد که ضد اسپاسم بیوده و

مروری

طهورا موسوی و همکاران

-5پروپنیییل پروپیییل دی سییولفید بییوده و بییه طییور قابییل

 HDLو فعالییییییییت فیبرینیییییییولیتیکی را افیییییییزایش

تیییوجهی دارای خیییواص کیییاهشدهنیییدگی لیپییییدها،

میدهد(.)419،411،59

هیپوگالیسمی و آنتیی اکسییدانی مییباشید کیه گلیوکز
 ALT، ASTرا کاهش میدهید .در حیالی کیه انسیولین
سرم را افزایش میدهد( .)413یافتهها نشیان مییدهید کیه
اثرات هیپولپیدمیک سیر میتواند به دلییل جلیوگیری از
فعالیییت آنییزیمهییایی از قبیییل  -3هیدروکسیییل  -3متیییل
گلوتاریل  COAردوکتاز باشید کیه در سینتز کلسیترول
شرکت میکننید و بیدین طریی پراکسیداسییون لیپییدی
کاهش یافته و منجر به جلوگیری از سنتز اسیید چیرب و
کاهش تری اسیل گلیسرول گردد .عصاره سیر بیه دلییل
دارا بودن ترکیب -Sآلیل سیستئین سولفوکسیید ،باعیث
کییاهش فعالیییت آنییزیم  6فسییفاتاز کبییدی و افییزایش
هگزوکیناز کبدی میشود که همین امیر میانع از جیذب
رودهای گلییوکز ،افییزایش مصییرف گلییوکز و کییاهش
سطح گلوکز سرم میگیردد( .)411اسیتر

اکسییداتیو و

رادیکییالهییای آزاد اکسیییژن نقییش مهمییی در تخریبییات
متابولیکی ،واسطه های اکسیداتیو و بیماری دیابیت ایفیا
می کند .به احتمال قوی اسیتر

اکسییداتیو بیا افیزایش

سییطح گلییوکز خییون نقییش مهمییی در اخییتالل عملکییرد
سلولهای بتا و مقاومت به انسولین ایفا میکند .بررسیها
نشان مییدهید کیه پوسیت و عصیاره پییاز سییر اسیتر
اکسیییداتیو را کییاهش میییدهیید( .)412بنییابراین سیییر و
ترکیبات آن به صورت قرص ،روغن و یا پودر میتوانید
به عنوان اهداف درمانی مورد استفاده قیرار گییرد و قنید
خون را کاهش دهد .برخی مطالعات نشان میدهنید کیه
مصرف مواد غذایی به همراه  2درصد پودر سیر ،به طور
قابل توجهی گلوکز سرمی و کلسترول تام را در بیماران
دیییابتی تیی

 5کییاهش میییدهیید و در مقابییل کلسییترول

عمل اصلی پالکتها ،حفظ هموستاز عروق خیونی
و بند آمدن خون بعید از آسییب دییدگی عیروق خیونی
اسییت .سیییر از تجمییع پالکییتهییا در شییرایط بییرونتنییی
جلوگیری میکند .در تحقیقات انجام شده روی خاصییت
آنتی ترومبوتیک ،این نتیجه به دسیت آمید کیه عصیاره
آبی سیر دارای ترکیبات غیرسولفوری مانند کوئرسییتین و
بتا کلروژنین بوده که از تشیکیل ترومبوکسیان جلیوگیری
میکند و میتواند مانع تجمع پالکتها گردد(.)419-445
در پایییان میییتییوان نتیجییهگیییری کییرد کییه گیاهییان
دارویی از جمله سیر به دلییل دارا بیودن ترکیبیات فعیال
زیسیتی از جملییه آنتیی اکسیییدان هیا ،رییز مغیذی هییایی
همچون سلنیوم و ترکیبات مهار کننده رشد سیلولهیای
سرطانی نظیر آلیسین و دی آلیل تری سولفید اسیت کیه
نقش مهم ضد توموری و ضد میکروبی دارند و میتواند
منبع بیالقوه ای جهیت سیاخت ترکیبیات داروییی میورد
استفاده قرار گرفته و در درمان بسیاری بیماری هیا میوثر
باشند .با توجه به گسترش علوم خصوصیاً علیوم نیوین و
راهکارهای جدید جهت درمان بیماریها ،راز بسیاری از
موارد که در قرآن مجید آمده است ،بیرای بشیر شیفاف
میگردد ،به طوری کیه بیا کمیال شیگفتی هیزاران سیال
پیییش در طییباسییالمی و سیینتی ذکییر شییده اسییت کییه
نشاندهنده اعجاز در این گنجینیههیای نفییس مییباشید.
شناسایی ترکیبات موثره در سییر و مکانیسیم هیای تیاثیر
آنها میتوانید کمیک میوثری در رمزگشیایی الهامیات
قرآنی به وییژه در توصییه بیه مصیرف برخیی از گیاهیان
نماید.
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