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     پژوهشی  
  
  
  ـــــدرانـازنــــکـــــــی مـــــــــــوم پـزشـلــشـــــگاه عـــه دانـلـــــمج

   )17-24   ( 1386   سال فروردین و  اردیبهشت   57دهم    شماره هفدوره 

17  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       لوم پزشکی مازندران                            مجله دانشگاه ع

  های انعقادی آزمون بررسی اثر سیر بر 

  

  (.B.S)**  رضا خجیر یگانه راد         (.M.D) *+ محمدعلی یگانه
 

  چکیده
با مصرف همزمان آن بـا   در رابطه.  متعددی وجود داردیاه در مورد خواص ضد انعقادی سیر گزارش  :و هدف سابقه  

در ایـن تحقیـق سـعی شـده تـأثیر سـیر بـر               .  اسـت  هایی داده شـده   وارفارین و داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی نیز هـشدار       
های انعقادی بررسی گردد تا در صورت اثبات تأثیر سوءِ بر روند انعقاد، بتوان خصوصاً بیماران با مـشکالت انعقـادی                      آزمون

  .را در مورد چگونگی مصرف سیر، بهتر راهنمایی نمود
 دانشجوی داوطلب که بر مبنای 50ای روی  ی از نوع مداخلهپژوهش به روش کارآزمایی تجرب : ها مواد و روش
 -های انعقادی شامل زمان سیالن گرفت و قبل و بعد از خوردن سیر، آزمون صورت ،ای انتخاب شده بودند بررسی پرسشنامه

 و شمارش  تجمع لخته-(Partial-Thromboplastin Time=PTT) زمان ترومبوپالستین نسبی- زمان پروترمبین-زمان انعقاد
، میانگین نتایج در دو مرحله آزمایش با هم t و آزمون SPSSافزار  جویی از نرم سپس با بهره. ها برای آنها انجام شد پالکت

  .دار بودن اختالفات بررسی شد مقایسه و معنی
د مـصرف   سـال نـشان دا  7/21 دانـشجوی پـسر بـا میـانگین سـنی      20 دانشجوی دختر و   30نتایج بررسی روی     : ها  یافته

) P < 05/0. (ها و تجمع لخته تأثیر مهمی ندارد        شمارش پالکت  - زمان پروترمبین  - زمان انعقاد  یاه خوراکی سیر بر آزمایش   
 ساعت بعد از غذای فاقد سیر و حاوی 24های  در مقایسه نمونه(داری افزایش یافت  طور معنیه  بعد از خوردن سیر ب    PTTاما  

صـورت افـزایش ایـن      ه  داری بـ    در مورد زمان سیالن نیز اختالف معنی      ) P = 012/0 ساعته   4 های   و در نمونه   P = 001/0سیر  
های  آزمونداری بین زنان و مردان در مورد          ضمناً اختالف معنی  ) P = 027/0(  ساعت بعد از مصرف سیر دیده شد       24زمان،  

  .فوق وجود نداشت
 ساعت بعد از 24های  داری افزایش یافت که در نمونه  و زمان سیالن به نحو معنیPTTپس از خوردن سیر  :استنتاج

کند  این نتایج گزارش برخی از محققین در رابطه با مهار فعالیت پالکتی توسط سیر را تأیید می. تر بود خوردن سیر مشخص
  .گذارد  نیز تأثیر سوء میPTTنماید که خوردن این گیاه بر روند آزمایش  و مشخص می

  
  PTT ، زمان سیالن،های انعقادی، آزمون رسی :واژه های کلیدی 

  

  مقدمه
 گیاهی Allium sativum با نام علمیGarlicسیر یا 

. )1(باشد  سال می5000دارویی با سابقه مصرف بیش از 
 از جمله خواص مفید و متعدد آن فعالیت ضد میکرو

  ضد التهاب، -ت ضد مسمومی-ضد سرطان -ها ارگانیزم
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس -چالوس :ول ئمولف مس  +             مجتمع علوم پزشکی-دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس) یمرب(عضو هیأت علمی  *
  ، آزمایشگاه دقیق چالوسکارشناس علوم آزمایشگاهی **

  6/10/85:        تاریخ تصویب      21/5/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 3/3/85: تاریخ دریافت 
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 سیر و آزمون های انعقادی

  

18  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفد      دوره                                       م پزشکی مازندران                            مجله دانشگاه علو 

 ضد -ک سیستم ایمنیی تحر-کاهنده قند و چربی خون
ضد انعقادی آن  و همچنین اثرات )11-1(آلرژی و گواتر

 وارفارین و داروهای ضد باشد که در این رابطه اثر می
  .)19-12( کند را تقویت میالتهاب غیراستروئیدی 

سولفوره ترکیبات ارگانو مربوط به اصلی سیر خواص
ن ــا و سیستئیــه نــل سیستئیــامیـوتـا گلــی گامــآن یعن

 گروه دوم ،باشد که در این میان سولفوکسیدها می
ین یآلتر هستند و یکی از ترکیبات اصلی این گروه  مهم

(Alliin)آنزیم آلیناز که به حرارت حساس است .  است
ا های آن آزاد شده و آلیین ر با خرد شدن سیر از سلول

دهد و نهایتاً ترکیبی گوگردی با بوی نافذ به نام  تغییر می
آورد که بسیاری از   را به وجود میAllicinآلیسین 

  .)1،19(خواص سیر مربوط به این ترکیب است
آللیل دی  توان به دی از ترکیبات مؤثر دیگر سیر می

 -  آللیل سیستئین- دی آللیل تری سولفید-سولفید
ل ــ آللی-نــل دی تییــ وینی-نــوئل اجــ متی-نــوئــاج

ل ــ آللی-دــری سولفیــل تــل آللیـ متی-مرکاپتوسیستئین
ضد  (Liliin آللیل مرکاپتان و لیلین -پروپیل دی سولفید

نیمه عمر ترکیبات . اشاره نمود) قارچ و ضد ویروس
 ساعت برآورد 10-30ارگانو سولفوره سیر را حدود 

  .)19،20 ،13،17(اند کرده
أثیر یا عدم تأثیر دف از تحقیق مشخص نمودن ته

های رایج انعقادی بود که در این  خوردن سیر بر آزمون
رابطه مطالب ضد و نقیضی وجود دارد و در صورت 

ها، اهمیت و لزوم  آزمونگونه  تأئید تأثیر سیر بر این
کنترل مصرف سیر، به ویژه هم زمان با برخی داروهای 

نجام اعمال جراحی انتخابی و یا ضد انعقادی یا قبل از ا
 و حتوسط افراد مبتال به اختالالت انعقادی کامالً واض

  .گردد آشکار می
  

  مواد و روش ها
   ای تجربی ازنوع مداخله کارآزمایی پژوهش به روش

  

 30 بر روی 1385 تا ابتدای سال 1383بود و از آبان 
 مجتمع علوم پسر دانشجوی 20دانشجوی دختر و 

. شگاه آزاد واحد چالوس و نوشهر انجام شدپزشکی دان
معیار ورود افراد مزبور به تحقیق، بررسی پرسشنامه 

این افراد ظاهراً سالم . تکمیل شده و مصاحبه بوده است
 -  عفونی- انعقادی-و فاقد اختالالت مشخص گوارشی

فشارخون و نامرتبی پریود بوده و دخانیات مصرف 
گیری مجاز  ک به نمونهکردند همچنین در زمان نزدی نمی

  .به مصرف دارو نبودند
انتخاب این افراد عالوه بر داشتن اطالعات و تعهد 
بیشتر نسبت به بسیاری از افراد دیگر، دارای این مزیت 

با میانگین ( سال 18 -25بود که همگی در گروه سنی 
 48 -85بوده و از نظر وزنی نیز در محدوده )  سال7/21

ضمناً . قرار داشتند)  کیلوگرم2/61 با میانگین(کیلوگرم 
اثرات این امکان وجود داشت که به منظور حذف 

احتمالی غذاهای مختلف، همگی با استفاده از سلف 
گیری با غذای یکسانی  سرویس دانشگاه در زمان نمونه
  . تغذیه شوند،که شامل چلومرغ و ماست بود

 ،چهار و بیست و چهار ساعت پس از صرف غذا
لبان به آزمایشگاه دقیق چالوس مراجعه و برای کلیه داوط

 -(Bleeding time = BT)آنها آزمایشات زمان سیالن 
 - شمارش پالکت-)cloting time = CT (زمان انعقاد 
 کنترل تجمع پالکتی در (clot Retraction)تجمع لخته 

 زمان پروترمبین -اسمیررنگ شده به روش گیمسا
(Prothrombin time = PT) و A-PTTانجام شد  .
عده غذایی موصوف و وضمناً حداقل فاصله بین دو 

.  روز درنظر گرفته شد3 متعاقب آن یاه انجام آزمایش
 از دو هفته خواسته شد کلیه داوطلبان ازدر این مطالعه 

 2از  و ایندـات آن را استفاده ننمـرین و مشتقـ آسپی،قبل
  به عالوه.روز قبل از آزمایش، سیر مصرف نکنند

 سیکل 15 -25ها فقط در روزهای  گیری از خانم نمونه
ماهانه صورت گرفت و به خاطر حذف تأثیر احتمالی 
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   و همکارمحمدعلی یگانه                               پژوهشی  
  

 

19  1386فروردین و اردیبهشت  ، 57هم ، شماره هفدوره       د                                      مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                             

گیری دو روز قبل از امتحانات  استرس از انجام نمونه
  .اری شددخود

های  به طریق موصوف، داوطلبان سه بار از وعده
غذایی نهار استفاده نموده و شش بار مورد آزمایش قرار 

ا به عنوان نتایج پایه جهت ه  معدل این آزمایش.گرفتند
  .بعدی مورد استفاده قرار گرفتهای  گیری نتیجه

چلومرغ (در مرحله دوم طرح در برنامه غذایی نهار 
میزان سیر خورده شده با . ، سیر نیز داده شد)و ماست

 و تقریباً به تناسب )17 ،14 ،9 ،7(استناد به برخی تحقیقات
 به این معنی که به ؛انتخاب گردیدوزن بدن داوطلبان 

با وزن ( کیلوگرم دو حبه سیر 65تر از  افراد با وزن کم
 65و به افراد با وزن بدن بیش از )  گرم6کلی حدود 

داده )  گرم9با وزن کلی حدود (کیلوگرم سه حبه سیر 
شد تا هنگام صرف غذا میل نمایند و پس از چهار و 

 قبلی از آنها های  مشابه آزمایش،بیست و چهار ساعت
این نحوه آزمایش چهار بار . گیری به عمل آمد نمونه

) گیری در این مرحله  بار خون8در مجموع (تکرار شد 
 این مرحله نیز به دست آمد و با نتایج های معدل آزمایش

و تجزیه و شد  قبل از خوردن سیر مقایسه های آزمایش
  .تحلیل آماری به عمل آمد
ر مورد استفاده، محصول تازه قابل ذکر است که سی

ناحیه شرق مازندران بوده که به صورت یکجا خریداری 
و برای جلوگیری از کاهش رطوبت و احتماالً تجزیه 

های در بسته  برخی از ترکیبات موثره آن، در پالستیک
  .در یخچال نگاهداری شده بود

 به CT و آزمایش Duke به روش BTآزمایش 
ها به کمک  ارش پالکت و شمLee and whiteروش 

)  درصد7/1 حدود CVبا  ( JTسل کانتر کولتر مدل 
 نیز به منظور افزایش PTT و PTهای  معرف. انجام شد

دقت، همگی از شرکت بیومریو فرانسه خریداری و 
و تأثیر احتمالی (تأمین گردید و به علت شروع امتحانات 

ان و فرا رسیدن فصل تابست) های مزبور  آزموناسترس بر 

و تأثیر احتمالی گرما بر برخی (و تعطیلی دانشگاه 
عمالً از پانزده خرداد تا پانزده مهرماه نیز ) ها  آزمون
ها و   بنابراین تنوع معرف.گیری صورت نگرفت نمونه

مواد مصرفی به طور کامل حذف شد و تغییرات دما هم 
گر عمالً بیش از   احتمالی مداخلهعاملبه عنوان یک 

  .گردیدپیش کنترل 
  

  یافته ها
با ( سال 18 -25طیف سنی افراد مورد بررسی 

با ( کیلوگرم 48 -85و طیف وزنی )  سال7/21میانگین 
نتایج به دست آمده . بود)  کیلوگرم2/61میانگین 

ا قبل و بعد از خوردن ه ونبندی شده و میانگین آزم جمع
 و هر فرد به طور جداگانه محاسبه آزمونسیر برای هر 

 و در آزمونس میانگین کل تمامی افراد برای هر  سپ.شد
های قبل و بعد از مصرف سیر تعیین گردید و  مورد نمونه

کارگیری ه ها و میانگین نتایج، با ب با اتکا براین یافته
 در دو جامعه مورد تحقیق t و آزمون SPSSافزار  نرم

، تجزیه و تحلیل آماری انجام )قبل و بعد از خوردن سیر(
دار بودن یا نبودن اختالفات از نظر آماری  نیشد و مع

  .مورد بررسی قرار گرفت
های  آزموندهد که  جدول شماره یک نشان می

زنان مورد در مقایسه با مردان مربوط به مختلف انعقادی 
داری  آزمایش، در دو مرحله تحقیق، از اختالف معنی

  .برخوردار نبوده است
های    آزمونارمعی ، میانگین و انحراف2جدول شماره

نشان )  نفر50(انعقادی مورد بررسی را در بین کل افراد 
دهد و بر مبنای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از طرح،  می

مشخص گردید مصرف خوراکی سیر به میزان و روشی 
های  که در این طرح پژوهشی استفاده شد، بر آزمایش

 - ها  شمارش پالکت-پروترمبینزمان  -زمان انعقاد
که از  طوری  لخته تأثیر مهم ومحسوسی نداشته و بهتجمع

جداول ارائه شده مشخص است، از نظر آماری اختالف 
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 سیر و آزمون های انعقادی
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های فوق قبل و بعد از خوردن سیر  بین میانگین آزمایش
البته زمان پروترمبین پس از ). <05/0P(نبود دار معنی

مصرف سیر، کمی افزایش یافته ولی اختالف در حد 
 4های  ست که در زمان او جالبدار نبوده است  معنی

ساعت پس از خوردن غذای حاوی و فاقد سیر اختالف 
 = 057/0به ترتیب ( ساعته است 24های  تر از زمان بیش

P 082/0 و = P(.  
  
های مورد بررسی در  نتایج آزمون مقایسه مشخصه  :1  شمارهجدول

  بین مردان و زنان
  دار سطح معنی  زمان  مشخصه

A-P.T.T. 4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  ساعت بعد از نهار فاقد سیر 24

   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

08/0 
839/0 
181/0 
236/0  

BT  4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  ساعت بعد از نهار فاقد سیر 24

   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

38/0 
623/0 
246/0 
534/0  

Clot Retraction  4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  ساعت بعد از نهار فاقد سیر 24

   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

255/0 
176/0 
812/0 
796/0  

CT  4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  ساعت بعد از نهار فاقد سیر 24

  یر از نهار حاوی س ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

72/0 
067/0 
105/0 
151/0  

Platelet  4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  ساعت بعد از نهار فاقد سیر 24

   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

078/0 
084/0 
065/0 
075/0  

PT  4 بعد از نهار فاقد سیر ساعت  
  اقد سیرساعت بعد از نهار ف 24

   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4
  از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

068/0 
332/0 
784/0 
698/0  

  
 مقایسه نتایج مربوط به A-PTTاما در مورد آزمایش

دار بودن  ها حاکی از معنی کل افراد مورد مطالعه، آزمون
 .)P > 05/0( باشد اختالفات قبل و بعد ازمصرف سیر می

 در رابطه با آزمون در مورد این ترین اختالف و بیش
 ساعت 24 ساعت بعد از غذای فاقد سیر و 24های  نمونه

های  اما در نمونه) P=001/0(بعد از غذای همراه سیر بوده
 ساعت بعد از خوردن غذای حاوی سیر 24و   ساعت4

 در مورد .)P = 012/0(دار بوده است نیز اختالف معنی
 4غذای فاقد سیر و  ساعت بعد از خوردن 4های  نمونه

  ساعت بعد از خوردن غذای حاوی سیر نیز اختالف اگر 
باشد  دار می سطح معنی هم در  باز،تر است چه کم

)046/0 = P (ساعت 24 و 4های  ولی در رابطه با نمونه 
داری در  بعد از صرف غذای فاقد سیر، اختالف معنی

  .)P = 059/0(این مورد مشاهده نشد
  
های مورد بررسی  یانگین و انحراف معیار مشخصهم  :2شماره جدول 

  ) نفر50(در بین کل افراد 
  میانگین  زمان  مشخصه

A-P.T.T. 4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیر ساعت قب24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

24/3 ± 92/33  
45/3 ± 69/34  
53/2 ± 08/33 
19/4 ± 92/33  

BT  4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیر ساعت قب24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

639/0 ± 04/2 
52/0 ± 99/1  

527/0 ± 97/1 
568/0 ± 12/2  

Clot Retraction  4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیرعت قب سا24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

089/0 ± 547/0  
086/0 ± 535/0 
72/0 ± 531/0  

082/0 ± 519/0  

CT  4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیر ساعت قب24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

8998/0 ± 08/6  
873/0 ± 98/5   

804/0 ± 2/6 
9008/0 ± 18/6 

Platelet  4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیر ساعت قب24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

  

227077 ± 227077  
6914 ± 228827 
6728 ± 233306  
6903 ± 233551  

PT  4از نهار فاقد سیر ساعت قبل   
  هار حاوی سیر از ن ساعت بعد4

  ل از نهار فاقد سیر ساعت قب24
   از نهار حاوی سیر ساعت بعد24

526/0 ± 67/12  
519/0 ± 72/12 

498/0 ± 6/12  
579/0 ± 72/12  

  
نیز مشخص است،  3به طوری که از جدول شماره 

 ساعت بعد ازصرف 24های آزمایش زمان سیالن درنمونه
به را داری  نهار فاقد سیر و حاوی سیر نیز اختالف معنی
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 در .)P = 027/0(دهد صورت افزایش این زمان نشان می
  .شود ها مشاهده نمی که این اختالف در سایر نمونه حالی

  
نتایج آزمون مقایسه میانگین در ساعات قبل و بعد   :3  شمارهجدول

  ) نفر50(از خوردن سیر در بین کل افراد 
  دار سطح معنی  زمان  مشخصه

A-P.T.T. 4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

  

* 046/0  
** 001/0  

059/0 
*021/0  

BT  4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

  

447/0 
* 027/0  

174/0 
066/0  

Clot Retraction  4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

  

347/0 
809/0 
057/0 
379/0  

CT  4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

  

36/0 
846/0 
076/0 
064/0  

Platelet  4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

  

767/0 
946/0 

2/0 
139/0  

PT  4ساعت بعد4 - ساعت قبل   
   ساعت بعد24 - ساعت قبل24
   ساعت قبل24 - ساعت قبل4
   ساعت بعد24 - ساعت بعد4

057/0 
082/0 
348/0 
961/0  

  

  دار  خیلی معنی **
  دار معنی *

  ساعت قبل، قبل از خوردن سیر و درحقیقت بعد ازخوردن ...منظور از: توضیح اینکه
  .ساعت بعد، بعد از خوردن غذای حاوی سیر می باشد ... سیر و منظور ازغذای فاقد 

  

 پالکتی به طوری که تجمعدر رابطه با آزمایش 
 Platelet Aggregatorفقدان دستگاه مطرح شد، باتوجه به

بررسی دقیقی در این مورد صورت نگرفت و اگر چه 
، جایگزین مناسبی برای دستگاه فوق  محیطی خوننمونه
 رنگ آمیزی شده داوطلبان از نمونهرحال  هبه، نیست

نظر تجمع پالکتی بررسی شد که تفاوت محسوسی بین 
  .اسمیرهای قبل و بعد از مصرف سیر وجود نداشت

  

  بحث
دار بودن اختالف قبل و بعد  ژوهش حاضر معنیدر پ

به  (A-PTTاز مصرف سیر در رابطه با نتایج آزمایش 
نتیجه بسیار جالبی بود )  ساعته24های  خصوص در نمونه

 مؤثر عواملکه اوالً  تواند نشاندهنده این باشد و می
گذارند  موجود در سیر که بر روند انعقاد تأثیر سوء می

 ساعت پس از خوردن سیر در 24های حدود  در زمان
گذارند که با مطالعات محققینی که  بدن بهتر تأثیر می

 ساعت 10-30نیمه عمر ترکیبات مؤثر سیر را حدود 
) 17 و Lee-moffitt) 13 و IZZOاند مثل  برآورد کرده

 عاملهماهنگی دارد و ثانیاً سیر احتماالً بر یک یا چند 
-lXه فاکتورهای  از جملPTT آزمونهومورال مؤثر در 

Vlll یا Xllکه نهایتاً موجب افزایش ،گذارد  تأثیر می 
  .شود  میA-PTTزمان 

این موضوع اگرچه با ادعای بسیاری از محققین در 
رابطه با فعالیت ضد انعقادی سیر، به صورت عام منطبق 

 به نوبه خود ادعای جدیدی است که امید) 20 تا1(است 
تر این موضوع را  بیش مطالعات بعدی با جزئیات است

  .مورد بررسی قرار دهند
 نیز 3به طوری که ذکر شد و از جدول شماره 

 PTT آزمونترین اختالف در مورد  مشخص است بیش
 ساعت بعد از غذای 24های مربوط به  در رابطه با نمونه

 ساعت بعد از غذای همراه سیر بوده 24فاقد سیر و 
)P=0.001 (ت بعد از خوردن ساع24 و4های  اما درنمونه

) P=0.0/2(غذای حاوی سیر نیز اختالف معنی دار بوده 
های  ر بهتر سیر در زمانـده تاثیـد نشان دهنـتوان که می
 لــعواماالً ــ و احتمPTT آزمایش اعت برـس 4 بیش از

  .ذیربط باشد
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 سیر و آزمون های انعقادی
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 ساعت بعد از خوردن غذای 4در مورد نمونه های 
ی حاوی سیر نیز  ساعت بعد از خوردن غذا4فاقد سیر و 

داری   باز هم در سطح معنی،تر است اختالف اگر چه کم
 24 و 4 های ونهمولی در رابطه با ن) P=0.046(می باشد

داری  ساعت بعد از صرف غذای فاقد سیر اختالف معنی
  .)P=0.059(در این مورد مشاهده نشد

های   درنمونهBTدار آزمایش مورد اختالف معنی در
دهنده  تواند نشان ن سیر، این امر میقبل و بعد از خورد
تواند  که این موضوع می  اول آن:دو نکته مهم باشد

 و فعالیت تجمع سیر بر گیتأئیدی باشد بر تأثیر مهارکنند
 نقش محوری را به عهده دارد BTپالکتی که در آزمون 

که تأثیر سیر در رابطه با مهار روند انعقاد، در  و دوم این
 ساعت پس از 4تر از  ساعت بیش 24های حدود  زمان

خوردن آن است و این موضوع با مدت زمان نیمه عمر 
  .)18،4(تطابق دارد)  ساعت10-30حدود(ترکیبات سیر 
حدود 

5
 مطالعات تأئیدکننده تأثیر سیر بر مهار 4

 ضد انعقادیطورکلی فعالیت   پالکتی و بهتجمعفعالیت و
 -درتحقیق خود وجودمهار ١ موفیتلی .)16(باشند آن می
 فسفودی استراز cAMPن دآمیناز و ـای آدنوزیـه کننده

 و یضد انعقادرا در سیر یکی از دالیل مهم خواص 
همچنین ترکیب . )17(داند گیاه می کننده عروقی این عتسم

اجوئن موجود در سیر، یک ماده ضد پالکتی قوی است 
را به صورت  پالکتی تجمعکه به صورت برگشت پذیر 

Invitroرحال بر روند  هکند و به  مهار میBT تأثیر 
 )2001( و همکارانش 2 الوریک- نی-داحم. گذارد می

اند  نیز بر تأثیر سوء سیر بر فعالیت پالکتی تأکید نموده
و ) 2005( اریــ جبهـن از جملـاری از محققیـه بسیـالبت
خص نمایند برای تأثیر مش  تأکید می)2005 (١٣اندهاگ

نیاز ...  چربی و - پالکتی مهار تجمع-سیر بر فشار خون
. )16،15(باشد  ماه می2-3به مصرف مرتب آن به مدت 

تر مصرف سیر، تأثیری متفاوت  های طوالنی شاید زمان
                                                 
1. Lee-moffitt 
2. Ahmed-Ni-Laveric 
3. Hagdon 

از نتایج به دست آمده در این تحقیق داشته باشد که 
  .نیازمند مطالعه مستقل دیگری است

) 2005( 4اندهاگ همچنین برخی محققین از جمله
پالکتی به صورت تأثیر سوءِ عصاره سیر را بر تجمع 

Invivo و exvivoکه در مطالعه )16(اند  بیان نموده 
بر تجمع لخته تأئید نشد حاضر، انعکاس این موضوع 

   .)شاید به علت مصرف کوتاه مدت سیر(
 مختلف منابعترین مسائلی که در  یکی از مهم

زمان سیر با  ه شده مصرف هم به آن اشار)18،17،14،12(
داروهای ضدانعقادی نظیر وارفارین و یا داروهای 

باشد که سیر  ضدالتهابی غیراستروئیدی نظیر آسپرین می
تواند تأثیر آنها را تشدید نموده و منجر به خونریزی  می

 اگر چه در این طرح از افرادی که به علت .گردد
رین مصرف ا انعقادی، وارفای عروقی -اختالالت قلبی

 ، استفاده نشد و بررسی از این نظر صورت نگرفت،دنکن
، نتایج A-PTTدار سیر بر آزمایش  با توجه به تأثیر معنی
تواند تا حدی بیانگر تأثیر سیر بر  این تحقیق نیز می

 انعقادی مربوط به کنترل مصرف وارفارین هایونآزم
که جهت بررسی و تعیین میزان  رغم این علی. (باشد
ان ـزمایش ـای آزمـرمبنـارین، اغلب بـرف وارفـمص

  .)شود گیری می پروترمبین تصمیم
هوشی  به عالوه این تحقیق نیز تأکید متخصصین بی

ال ـل از اعمـر، قبـرف سیـدم مصـو برخی محققان بر ع
د ـزی را تائیـر خونریـزایش خطـر افـی، به خاطـجراح
  .)14،17تا12(دینما می

لبی که خوردن سیر بر آزمایش با توجه به تأثیر جا
PTTشود که این   داشته به محققین دیگر نیز توصیه می

گیری نموده و در صورت امکان و اخذ  ا را پیه آزمایش
که سیر روی کدام  نتایج مشابه، جزئیات امر از جمله این

 هومورال انعقادی مؤثر در مسیر داخلی عواملیک از 
  ثیر مهارکننده دارد، تأ) PTTمربوطه به آزمایش (انعقاد 
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کنند و همچنین امکان تسریع کاتابولیسم این  را بررسی

 متعدد منابعدر خاتمه با توجه به .  را مطالعه نمایندعوامل
ی به همه یگیاه مفید دارو  این،مورد استفاده، مصرف سیر

ندارند،  را کسانی که محدودیتی برای استفاده از آن
 خرد نمودن شود میه تأکید  و در این رابطشود میتوصیه 

آن قبل از استفاده یا حداقل جویدن آن را در مقایسه با 
  .)15،16(بلعیدن، ارجح بدانند

  سپاسگزاری
ولین محترم دانشگاه ووسیله از همکاری مس بدین

آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس که بودجه این طرح 
 و اند و بویژه حوزه معاونت پژوهشی را تأمین نموده

کاران آزمایشگاه دقیق چالوس ومجتمع علوم پزشکی هم
  .شود  صمیمانه تشکر میدانشگاه آزاد نوشهر و چالوس
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