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Abstract
Considering the anti-atherogenic effects of dietary compounds, development of antiatherosclerotic therapy on the basis of natural products has been promoted. Garlic has been used
as a therapeutic agent for many illnesses over centuries as evidenced from various studies;
however, its role in prevention or regression of atherosclerosis in CAD patients is still
questionable. We reviewed all English or face trial studies from 1995 to 2015 on the subject by
using from Cochrane, Pubmed, Science direct, Web of Science, Magiran, Scopus, IranMedex,
SID. After reading the title and abstract of articles by tow person, 6 trials on the effect of garlic
on artery intima-media thickness, was included. Studies have shown that daily intake of 300 900 mg garlic may have beneficial effects on the intima-media thickness in coronary artery
disease patients and also in healthy people. Possible mechanisms include inhibiting the
progression of vascular smooth muscle cell proliferation, reduction of intracellular cholesterol
esters and increasing reverse cholesterol transport in macrophages. Treatment with garlic-based
drugs can be an effective treatment for intima-media thickness regression in coronary artery
disease patients and may be considered as a safe adjunct treatment. Further clinical studies
require.
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امروزه با مشخص شدن اثرات ضد آتروژنیک فرآوردههای غذایی ،تمایل افراد برای استفاده از محصوالت طبیعی جهت
درمان بیماریها گسترش پیدا کرده است .در بسیاری از کشورها ،سیر بهعنوان یک گیاه دارویی جهت درمان بیماریها
مورد استفاده قرار میگیرد ،با این وجود نقش سیر در پیشگیری و یا کاهش پالکهای آترواسکلروز عروق هنوز مورد
سؤال میباشد .کلیه مطالعات صورت گرفته بهصورت کارآزمایی بالینی و تجربی با کلمات کلیدی چون :سیر،
آترواسکلروز و ضخامت الیه انتیما به مدیا ،از سال  0992-5102منابع اطالعاتی ،Science direct ،Pubmed ،Cochrane
 Medex Iran ،Scopus ،Magiran ،Web of Science ،Googleو  SIDبه زبان فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار
گرفت .بعد از بررسی عنوان و خالصه مقاالت بهوسیله دو نفر بهطور جداگانه ،تعداد  6مطالعه کارآزمایی بالینی که تأثیر
سیر را روی ضخامت الیه انتیما به مدیا بررسی کرده بودند ،انتخاب شد .بررسی کارآزماییهای انجام شده نشان میدهد که
مصرف سیر از  011-911میلیگرم روزانه موجب کاهش ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق در بیماران و تتی کاهش
ضخامت پالکهای آترواسکلروتیک در افراد بدون عالمت میشود .مهار تکثیر سلولهای عضله صاف عروق ،کاهش
محتوای داخل سلولی استرهای کلسترول ،افزایش انتقال معکوس کلسترول در ماکروفاژها مکانیسمهای اتتمالی تأثیر سیر
میباشد؛ بنابراین تجویز سیر میتواند بهعنوان یک روش درمانی مؤثر برای کاهش فرایند آترواسکلروز پیشنهاد گردد .با
توجه به محدود بودن مطالعات صورت گرفته در این زمینه ،انجام مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتر جهت تائید قطعی نتایج
تاصله ،مورد نیاز است.
واژههای کليدی :آترواسکلروز ،بیماری کرونر قلب ،سیر ،کاروتید ،کارآزمایی بالینی.

مقدمه
بیماریهای قلبی عروقی بهعنوان یک مشکل اصلی

داده است بهطوریکه  52درصد مرگهای ناشی از

بهداشت عمومی در جهان و کشورهای درتالتوسعه

بیماری قلبی در جهان ناشی از بیماری کرونر قلب

مطرح هستند و بیشترین تعداد مرگومیر در نتیجه

میباشد( .)5یکی از مهمترین عوامل بروز بیماری

آمار

کرونر ،آترواسکلروز عروق است که عوامل خطرساز

کرونر

مختلفی در ارتباط با آن شناسایی شدهاند که از جمله

قلب( )Coronary Artery Diseaseبیشترین علت مرگ

عوامل اصلی که قابل تعدیل هستند میتوان به

ناشی از بیماریهای قلبی در جهان را به خود اختصاص

هایپرلیپیدمی و هایپرتانسیون اشاره کرد(.)5،0

بیماریهای
سازمان

قلبی
بهداشت

میباشد(.)0
جهانی،

براساس
بیماری
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چكيده

مروری

نیک سرشت و همکاران

چسب زدن و  Hardnessبه معنی سختی گرفته شده است.

عوامل خطر قلبی عروقی انجام شده است ،مصرف سیر در

پدیده آترواسکلروز که نوعی سخت شدن عروق است از

بهبود لیپیدهای سرم در افراد سالم و در بیماران

دوران کودکی شروع میشود ،در دوران نوجوانی ادامه

قلبی( ،)05،00کنترل فشارخون( )02و کاهش تجمع

مییابد و در سنین میانسالی عالمتدار میشود .تجمع

پالکتی( )06مورد بررسی قرار گرفته است .از آنجایی که

لیپوپروتئینها ،آسیب اندوتلیوم و التهاب از جمله

در مبتالیان به بیماری کرونر قلب ،کنترل و درمان

فرآیندهای متعددی هستند که در شروع و پیشرفت

دیسلیپیدمی ،پرفشاری خون و کاهش روند انعقاد خون

آترواسکلروز سهیم میباشند(.)2-7

با هدف جلوگیری از ترومبوز جزء مهمترین اهداف

از آنجایی که اندوتلیوم از طریق تولید مواد گشادکننده

درمانی بهتساب میآید ،استفاده از مواد غذایی مانند سیر

عروق نظیر پروستاسایکلین و اکسیدنیتریک در کنترل

که دارای اثرات چندگانه بر لیپیدها ،فشارخون و انعقاد

کشش عروق دخالت دارد ،آسیب سلول اندوتلیوم باعث

خون است میتواند مناسب باشد.

اختالل در گشادشدن عروق میشود .پالکتهای در

از هزاران سال پیش تاکنون سیر هم بهعنوان ماده غذایی و

گردش با چسبیدن به محل آسیب اندوتلیوم و آزادسازی

هم بهعنوان دارو در جوامع مختلف مورد استفاده قرار

فاکتورهای رشد ،باعث تحریک مهاجرت و تکثیر

گرفته است و چندین سال است که سیر در لیست

سلولهای عضالت صاف و فیبروبالستهای موجود در

داروی گیاهی پرفروش جهان قرار دارد(.)08،07

الیه مدیای عروق میشوند که این امر باعث تشکیل یک

در طول تاریخ ،گیاه سیر برای درمان گوشدرد ،جذام،

کالهک فیبری بر روی هسته پر از چربی میگردد(.)8

ناشنوایی ،اسهال شدید ،یبوست ،تسکین درد معده و

اغلب تغییرات مراتل ابتدایی بیماری آترواسکلروز،

عفونتهای انگلی استفاده شده است .در طب سنتی چین،

بهصورت اختالل در اندوتلیال و افزایش ضخامت الیه

سیر برای کاهش فشارخون ،مشکالت روده بزرگ ،طحال

انتیما نسبت به الیه مدیا در بستر عروق دیده میشود.

و معده ،درمان تومورها ،عفونتهای انگلی ،مسمومیت

بهطور کلی اگر فرایند بروز آترواسکلروز به پنج مرتله

غذایی و بهعنوان یک ضد انعقاد ضعیف استفاده میگردد.

تقسیم گردد افزایش ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا در

گیاه شناسان اسالمی از سیر برای درمان درد معده ،اسهال،

مراتل یک و دو از این تقسیمبندی قرار میگیرد(.)9

دیابت ،عفونتهای چشمی و شوره سر استفاده

بهمنظور کند کردن یا متوقف ساختن روند پیشرفت

میکنند(.)09-50گیاه شناسان آفریقایی گیاه سیر را برای

آترواسکلروز و بیماریهای مرتبط با آن ،اصالح عوامل

درمان عفونتهای دستگاه تنفسی و عفونتهای انگلی،

خطر از طریق تغییر رژیم غذایی و دارودرمانی توصیهشده

نفخ شکم ،زخم معده و دردهای کولیکی مورد استفاده

است( .)5در دستورالعملهای ارائهشده از طرف

قرار میدهند( .)55در کنار استفاده سنتی از سیر در درمان

انجمنهای علمی مختلف ،کاهش مقدار اسیدهای چرب

بیماریها ،محققان نیز بسیاری از جنبههای درمانی گیاه

اشباع ،اسیدهای چرب ترانس و کلسترول در رژیم

سیر را از نظر علمی مورد بررسی قرار دادهاند .برخی از

غذایی ،افزایش دریافت فیبر ،بهویژه فیبر محلول و دریافت

خواص درمانی سیر که مطالعات علمی به بررسی آن

روزانه اسیدهای چرب امگا  0از طریق مواد غذایی یا

پرداختهاند عبارتاند از :کاهش چربی خون( ،)50تنظیم

مکمل توصیهشده است( .)01-05در کنار توصیههای

قندخون( ،)55تنظیم فشارخون( ،)52تأثیر بر بهبود عملکرد

فوقالذکر ،در مطالعات مختلف تأثیر استفاده از برخی

کبد( )56و دستگاه گوارش( ،)57تقویت سیستم ایمنی(،)55

مواد غذایی خاص و انواع مکملهای تغذیهای بر عوامل

تأثیر بر ارتقاء عملکرد فاکتورهای انعقادی( ،)58ضد

مرتبط با آترواسکلروز بررسی شده است .یکی از مواد

مجله تعالی بالینی
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واژه آترواسکلروز از کلمات یونانی  Atherosبه معنی

غذایی که مطالعات زیادی در ارتباط با اثرات آن در بهبود

ابزارهای اندازهگیری معنویت

ویروس ،ضد انگلی و ضد اسپاسم( )59و کنترل و درمان

آترواسکلروز ،5بیماری کرونر قلب ،0عملکرد اندوتلیال 5و

سرطان(.)01

ضخامت الیه انتیما به مدیا 2انجام شد.

باوجود اینکه از گذشته تاکنون سیر بهعنوان یک گیاه
دارویی برای درمان بسیاری از بیماریها در کشورهای
مختلف و از جمله ایران ،مورد استفاده قرارگرفته است و
پیشگیری و درمان بیماریها انجامشده است ،بااینتال
تأثیر مصرف سیر بهعنوان یک درمان دارویی در
پیشگیری از پیشرفت پالکهای آترواسکلروز و یا کاهش
تشکیل پالک در افراد سالم و یا بیماران قلبی در کنار
دارودرمانی معمول هنوز مورد سؤال میباشد .مرور
مطالعات پیشین نشان میدهد که ،اثر سیر بر چربیهای
خون و فشارخون را مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند و
ارتباط سیر با شاخصهای بالینی بروز آترواسکلروز که
عامل اصلی بیماری کرونر است ،هنوز مورد بررسی قرار
نگرفته است.
در این مرور سعی داریم ضمن پرداختن بهتمامی مطالعات
صورت گرفته در مورد اثرات سیر بر وضعیت ضخامت
الیه انتیما به مدیای عروق بهعنوان یک شاخص بالینی مهم
و دقیق وضعیت آترواسکلروز و پیشگوییکننده بروز
بیماری کرونر قلب ،به مکانیسمهای مطرحشده در این
زمینه نیز بپردازیم و از طرفی با مرور مطالعات صورت
گرفته ،مفید یا غیرمفید بودن و عوارض اتتمالی مصرف
قرص سیر بهعنوان یک داروی گیاهی را نیز موردبررسی
قرار دهیم.

معيار ورود :کلیه مطالعات تجربی ،کارآزمایی بالینی با و
بدون کنترل که اثر سیر بهصورت قرص یا ماده غذایی و یا
سایر اشکال سیر مثل عصاره سیر و یا سیر کهنه و یا پودر
سیر را بر روی ضخامت و یا عملکرد دیواره عروق
بهعنوان یک شاخص بالینی مهم و دقیق وضعیت
آترواسکلروز عروق بررسی کرده بودند ،وارد مطالعه
شدند .مطالعاتی که تأثیر سیر را در کنار یک ماده غذایی
و یا داروی دیگر بهصورت همزمان و یا در قالب قرص
ترکیبی بررسی کرده بودند ،مورد هدف این مطالعه
نمیباشد .همچنین ،مطالعاتی که اثر سیر را بر روی سایر
فاکتورهای قلبی عروقی مثل سطح چربی ،فشارخون،
فاکتورهای التهابی را هدف قرار داده بودند و مطالعات
توصیفی و یا مقاالت مرور سیستماتیک از مطالعه تاضر
خارج شدند .عنوان و خالصه و متن کامل هر کدام از
مقاالت توسط دو نویسنده از نظر مرتبط بودن با مطالعه
تاضر و داشتن معیارهای الزم برای ورود به مطالعه بهطور
جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .موارد عدم توافق
بهوسیله بحث و تبادلنظر بیشتر و یا نظر نفر سوم برطرف
میشد .مقاالت تکراری با استفاده از

نرمافزار( Version

 )Endnote x4تذف شد .پس از انجام بررسیهای متعدد
در نهایت تعداد  6مقاله کارآزمایی بالینی( 5مطالعه
انجامشده در ایران و  5مطالعه انجامشده در سایر کشورها)
که تأثیر سیر بر شاخص بالینی آترواسکلروز عروق قلبی را

روش کار
تكنيک جمعآوری اطالعات و نحوه اجرای مطالعه

مورد بررسی قرار داده بودند وارد مطالعه شدند.

این مطالعه مروری محدود به جستجوی اینترنتی بود.

اطالعات مربوط به هر یک از مقاالت انتخابشده شامل؛

مقاالت منتشرشده از سال  0992در پایگاههای اطالعاتی

سال انجام ،نویسنده اول ،جمعیت مورد مطالعه ،نوع

الکترونیکی Web of ،Google ،Scienc direct،Pubmed

مداخله(قرص ،پودر ،عصاره) مدت مداخله و نتایج

 IranMedex ،Scopus ،Magiran ،Scienceو  SIDبه

مطالعه ،توسط هر یک از نویسندگان بهصورت جداگانه

زبان فارسی و انگلیسی مورد جستجو قرار گرفتند .جستجو
با استفاده از کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی :سیر،0
1

. Garlic

مجله تعالی بالینی

2

. Atherosclerosis
. Coronary artery disease
4
. Endotelial function
5. Intima-media thickness
3
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مطالعات علمی زیادی نیز در ارتباط با تأثیر سیر در

روش انتخاب مقاالت

مروری

نیک سرشت و همکاران

استخراج و بعد از جمعبندی نهایی در جدول شماره

0

کردن و یا له شدن سیر و یا ترارت دادن مالیم به سیر در
آن تولید میشود .ترارت و یا خرد کردن باعث فعال
شدن آنزیم آلیناز در سیر میشود که آلیین موجود در سیر
را به آلیسین متابولیزه میکند .در مقابل ترارت باالی

61

درجه سانتیگراد میتواند باعث غیرفعال شدن آنزیم
سیر گردد(.)00،08

در تال تاضر سیر به فرمهای مختلف استفاده میشود.
بیشترین فرمهای سیر که در مطالعات علمی مورداستفاده
قرارگرفتهاند عبارتاند از :سیر خام ،پودر خشکشده
سیر ،روغن استخراجشده از سیر ،سیر خشکشده منجمد
و عصاره سیر کهنه .بررسیها نشان دادهاند که از بین
فرمهای مختلف سیر ،سیر تازه و پودر سیر تاوی ترکیبات

ارائه شد.

با بیشترین فعالیت فیزیولوژیکی میباشند(.)05-06
تصویر شماره  :1ترکیبات سولفوردار موجود در سیر

پودر خشکشده سیر از نظر ترکیبات شیمیایی مشابه سیر
تازه است و همانند سیر تازه تاوی آلیین و آنزیم آلیناز

نتایج حاصل از بررسیهای انجامشده

میباشد .آنزیم آلیناز موجود در قرصهای پودر سیر تا

ترکیبات سیر

زمانی که قرص در مجرای گوارش تل نشود آزاد

گونه داروییAllium sativum :

گونه گیاهشناسی:

/ Amaryllidaceae

Liliaceae

Alliaceae

بخش عمده سیر( 62درصد) آب است و بخش اعظم وزن
خشک سیر را کربوهیدراتهای تاوی فروکتوز و پس از
آن ترکیبات سولفوره ،پروتئین ،فیبر و اسیدهای آمینه
تشکیل میدهد( .)00سیر تاوی تداقل  00ترکیب
سولفوردار نظیر :آلیین ،آلیسین ،آلیلپروپیلدیسولفید،
دیآلیلتریسولفید،

اسآلیلسیستئین،

اسآلیل-

مرکاپتوسیستئین ،چندین آنزیم نظیر :آلیناز ،پراکسیداز،
مایروزیناز 07 ،اسید آمینه و چندین مینرال مثل سلنیوم،
روی ،ژرمانیوم و مقادیر کمی کلسیم ،منیزیم ،منگنز و
آهن است .سیر همچنین تاوی مقادیر قابلمالتظهای
ساپونین ها ،فسفر و پتاسیم است(.)05،00

ترکیبات سولفوردار موجود در سیر عامل اصلی بوی سیر
و بسیاری از خواص درمانی سیر بهتساب میآیند .یکی
از مهمترین ترکیبات سیر آلیسین است که به دنبال خرد

مجله تعالی بالینی

نمیگردد و همین مسئله باعث تفظ خواص درمانی قرص
سیر میگردد(.)07

مقادیر مناسب مصرف روزانه سير
در ارتباط با مقادیر مناسب مصرف سیر تاکنون
مطالعات به نتیجه قطعی و یکسانی نرسیدهاند .بهطورکلی با
توجه به مطالعات صورت پذیرفته ،مصرف  5گرم سیر
خام(معادل  0-5تبه سیر) در روز ،دریافت  0عدد قرص
سیر(تاوی  011میلیگرم پودر خشکشده سیر)  5-0بار در
روز و یا مصرف روزانه  5/7گرم عصاره سیر کهنه ،برای
مصرف بزرگساالن توصیه میگردد( .)09،08در مورد
عوارض جانبی و اثر تداخلی مصرف سیر ،استفاده از سیر
در مقادیر بیش از  0گرم در روز(وزن سیر تازه) ممکن
است با عملکرد داروهای ضد انعقاد خون تداخل داشته
باشد .همچنین توصیه میشود که  01روز قبل از اعمال
جراتی ،مصرف سیر به دلیل داشتن اثرات ضد انعقادی و
اتتمال افزایش خونریزی تین عمل ،محدود شود(.)51
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آلیناز موجود در سیر و در نتیجه کاهش خواص درمانی

ابزارهای اندازهگیری معنویت

ضخامت الیه انتيما به مدیا عروق خونی معيار
تشخيص آترواسكلروز
طی چند دهه گذشته بهمنظور تعیین میزان تنگی
آترواسکلروتیک عروق از روشهای تصویربرداری متعدد
غیره استفاده میشد .ولی به دلیل نتایج قابلاطمینان،

انتیما به الیه مدیا عروق خونی باالتر از  1/8میلیمتر
بیشترین ارتباط را با فاکتورهای خطر بیماری کرونر
دارد و معیار آترواسکلروز عروق در نظر گرفته
میشود(.)59-20

بحث

قابلیت انجام ساده و مقرونبهصرفه بودن از نظر هزینه،

امروزه اندازهگیری ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا در

روزبهروز بر نقش سونوگرافی داپلر بهعنوان یک روش در

عروق کاروتید به عنوان یک نشانگر قابل اعتماد تشخیص

ارزیابی تنگیهای شریان تأکید بیشتری شده است،

آترواسکلروز مطرح شده است( .)20،25،57مرور مطالعات

بهگونهای که تتی برخی از مطالعات از آن بهعنوان

پیشین نشان میدهد که مطالعات صورت گرفته در ارتباط

استاندارد طالیی یادکردهاند(.)55،50

با تاثیر سیر بر فاکتورهای بالینی آترواسکلروز ،بسیار

 Pignoliبین سالهای  0985و  0986برای اولین بار نحوه

محدود می باشند .در مطالعه مهدوی روشن و همکارانش

اندازهگیری ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا در عروق

مصرف قرص سیر در مقایسه با دارونما نقش موثری در

کاروتید بهعنوان شاخص اندازهگیری آترواسکلروز عروق

پیشگیری از پیشرفت ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا در

کرونر را با استفاده از تکنیک سونوگرافی داپلر گزارش

عروق کاروتید بیماران مبتال به بیماری کرونر قلب که

شد( .)50پس از آن در مطالعات متعددی اندازهگیری

تحت آنژیوپالستی قرار گرفته بودند ،داشت .مصرف

ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا در عروق بهعنوان یک

روزانه  811میلیگرم پودر خشک شده سیر(در قالب

نشانگر آترواسکلروز مطرح گردید که تغییر در آن

مصرف روزانه  5عدد قرص سیر تولید شده در ایران) طی

تغییر در ساختمان عروق باشد(.)55،52

 0ماه باعث کاهش ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق

ازآنجاییکه عروق کاروتید از لحاظ ساختاری شباهت

در بیماران گردید(  1/119میلیمتر کاهش نسبت به ابتدای

زیادی به عروق کرونر قلب دارند بنابراین افزایش

مطالعه) ،در تالیکه در گروه دارونما طی  0ماه ،ضخامت

ضخامت الیه انتیما به مدیا در عروق کاروتید میتواند

الیه انتیما به الیه مدیا عروق به طور معنیداری افزایش

نشانگر شروع فرایند آترواسکلروز در عروق کرونر نیز

یافته بود .در این مطالعه ضخامت الیه انتیما به مدیا

باشد و بهطورکلی این شاخص با میزان و وسعت بیماری

کاروتید در ابتدا و انتهای مطالعه با استفاده از تکنیک

عروق کرونر و بروز توادث قلبی در آینده مرتبط

سونوگرافی داپلر اندازهگیری شد( .)25نتایج تاصل از این

میباشد( .)56،2بر اساس نتایج مطالعات ،شدت

مطالعه که تنها مطالعه انجام شده در این زمینه در ایران

آترواسکلروز در عروق کرونر ارتباط معنیداری با شدت

است قابل مقایسه با نتایج کارآزمایی های بالینی صورت

دارد(.)57

گرفته در سایر کشورها میباشد Sobenin .و همکارانش

 RieKoyoshiو همکارانش در مطالعه خود نشان دادند

در سال  5105اثر مصرف روزانه  011میلیگرم قرص سیر

که بیماران مبتال به بیماری کرونر قلب بهطور معنیدار

آلیسور( 021میلیگرم پودر سیر)  5بار در روز را به مدت

ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا کاروتید باالتری در مقایسه

 05ماه بر روی مردان سالم مورد بررسی قرار دادند.

با افراد سالم دارند( .)58در خصوص معیار تشخیص

ضخامت الیه انتیما به مدیا عروق کاروتید افراد در ابتدای

آترواسکلروز ،در صورتی که ضخامت الیه انتیما به الیه

مطالعه 05 ،6 ،0 ،و  55ماه پس از شروع مطالعه با استفاده از

مدیا عروق مساوی و بیشتر از  1/8میلیمتر باشد غیرطبیعی

تکنیک سونوگرافی داپلر مورد ارزیابی قرار گرفت .روند

میتواند نشاندهنده

آترواسکلروز در عروق کاروتید گردن

مجله تعالی بالینی
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از قبیل آنژیوگرافی ،آنژیوگرافی با رزونانس مغناطیسی و

و تحت خطر تلقی میشود بهگونهای که ضخامت الیه

مروری

نیک سرشت و همکاران

دریافتکنندگان قرص سیر 0 ،ماه پس از مصرف قرص

میباشد و اتتماال با افزایش انتقال معکوس کلسترول در

سیر مشاهده گردید و  05ماه پس از مصرف قرص این

ماکروفاژها از ایجاد آترواسکلروز جلوگیری میکند(،)7

کاهش بسیار قابل مالتظه بود) .(P=0.002در کل نتایج

زیرا بین افزایش ضخامت دیواره عروق و اختالل در

این مطالعه نشان داد که در گروه دریافتکننده سیر از ماه

خروج کلسترول سلولی ناشی از نقص عملکرد ABCA1

6

سوم شروع درمان تا پایان مطالعه( 5سال) ضخامت الیه

ارتباط وجود دارد بهطوری که اگر  ABCA1در

انتیما به مدیا کاروتید روند کاهشی داشت ،در مقابل در

ماکروفاژها غیرفعال شود ،آترواسکلروز افزایش

شد(.)20

مییابد( .)28مطالعات دیگری نیز نشان دادند که کاهش

نتایج یک مطالعه کارآزمایی بالینی نیز نشان داد که درمان

سطح پروتئین  ABCA1در غشای سلولهای ماکروفاژ،

با  911میلیگرم قرص پودر سیر به مدت  5سال باعث مهار

یک عامل کلیدی در افزایش ضایعات آترواسکلروزی

تجم پالکهای آترواسکلروتیک در عروق کاروتید

میباشد(.)29،27

گروه دارونما این روند به صورت افزایشی دیده

افراد سالم به میزان  2-08درصد میگردد( .)22در مطالعه
 Williamsو همکارانش ،مصرف کپسولهای ژالتینی
تاوی  611میلیگرم عصاره سیر کهنه به مدت  5هفته در
مردان مبتال به بیماری کرونر قلب باعث بهبود معنیدار در
عملکرد اندوتلیال عروق شریانی به میزان  55درصد نسبت
به ابتدای مطالعه گردید( .)26هرچند مطالعات صورت
گرفته در این زمینه محدودمیباشد لیکن ،تاثیر سیر بر
ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق از طریق چند
مکانیسم اتتمالی قابل توجیه میباشد .مطالعات نشان
دادهاند که برخی از ترکیبات موجود در سیر نظیر آلیسین
و آجوئین نقش موثری در مهار تکثیر سلولهای عضله
صاف عروق دارند و از این طریق میتوانند از پیشرفت
پالکهای آترواسکلروتیک جلوگیری میکنند(.)20

براساس بررسیهای صورت گرفته سیر از طریق مهار
کردن آنزیم استیلکوآکلسترولآسیلترانسفراز و در
مقابل تحریک فعالیت آنزیم کلسترولاسترهیدروالز،
میتواند در کاهش محتوای داخل سلولی استرهای
کلسترول ،موثر باشد( .)25استرهای کلسترول به مقدار زیاد
در سیتوپالسم سلولهای کفی شکل تجمع مییابد که این
سلولهای کفی شکل عامل مهم و قطعی در تشکیل و
توسعه ضایعات آترواسکلروزی به تساب میآیند(.)27،7

براساس نتایج مطالعه ملکپور و همکارانش عصاره الکلی

نتيجهگيری
بررسی مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که
مصرف سیر میتواند تأثیر مفیدی بر وضعیت شاخصهای
بالینی آترواسکلروز نظیر کاهش ضخامت الیه انتیما به
مدیا و کاهش تنگی عروق در افراد سالم و بیماران مبتال به
بیماری کرونر قلب داشته باشد .با توجه به اینکه مطالعات
دیگری نیز تأثیر مفید سیر را بر کنترل فشارخون و چربی
خون مطرح نمودهاند ،آموزش به افراد جامعه در راستای
استفاده از سیر در برنامه غذایی روزانه که یک ماده غذایی
در دسترس و ارزان میباشد ،میتواند یک راهکار آسان و
مقرونبهصرفه در کاهش ابتال به بیماریهای قلبی عروقی
که مشکل شایع کشور ما است ،باشد .همچنین با توجه به
تأثیر مفید قرص سیر در کاهش آترواسکلروز عروق در
افراد مبتال به بیماری قلبی و عدم وجود مداخالت دارویی
و عوارض جانبی ،استفاده و تجویز آن توسط پزشکان به
این گروه از بیماران میتواند بهعنوان یک روش درمانی
مؤثر بهویژه در بیماران مبتال به بیماری کرونر که تحت
درمان دارویی مرسوم هستند ،نیز باشد .هرچند ،با توجه به
محدود بودن مطالعات صورت گرفته در این زمینه ،انجام
مطالعات کارآزمایی بالینی بیشتر جهت تائید قطعی نتایج
تاصله ،موردنیاز است.

سیر بیان ژن  ABCA1را هم در سطح  mRNAو هم در
سطح پروتئین افزایش میدهد و از این طریق دارای اثرات

مجله تعالی بالینی
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کاهش ضخامت الیه انتیما به مدیا کاروتید در

مثبت بر بیان ژن  ABCA1در سلولهای ماکروفاژ

ابزارهای اندازهگیری معنویت

جدول شماره  :1مروری بر مطالعات مداخلهای در زمینه تأثیر سیر بر شاخصهای بالینی آترواسکلروز
نام محقق

همکاران()07

 Sobeninو
همکاران()06

5102

5105

 Williamsو
همکارانش()26

 Budoffو
همکاران()61
Koscielny
و همکاران()08

مستلزم انجام آنژیوپالستی

قرص سیر آلیسور( 021میلیگرم

 096مرد فاقد عالئم بالینی آترواسکلروز

پودر سیر)  5بار در روز

5100

5112

 02مرد مبتال به بیماری کرونر قلب

5115

 09زن و مرد مبتال به بیماری کرونر قلب

کاهش ضخامت الیه انتیما -مدیا عروق در بیماران (1/119میلیمتر
 0ماه

میلیگرم بر بیان ژن ATP

نسبت به ابتدای مطالعه) و در مقابل افزایش معنیداری الیه انتیما-
مدیا عروق در گروه دارونما
روند کاهش ضخامت الیه انتیما -مدیا عروق در دریافتکنندگان

 5سال

قرص سیر 0،ماه پس از مصرف قرص سیر مشاهده گردید و  05ماه
پس از مصرف قرص این کاهش بسیار قابلمالتظه بود.
افزایش بیان  mRNAناقل  ABCA1به میزان  51-50درصد و

غلظتهای  0/2 ،1/72و 0

انسانی با غلظتهای  0/2 ،1/72و 0
 mg/mlعصاره الکلی سیر

مداخله

تأثیر عصاره الکلی سیر با

تیمار سلولهای ماکروفاژ THP-1

دهکردی
و همکاران()5

 26بیمار مبتال به بیماری کرونر قلب،

قرص سیرگارلت( 511میلیگرم
پودر سیر)  5بار در روز و دارونما

نتایج مطالعه

 58ساعت

بیان پروتئین آن  08-07درصد در غلظتهای مختلف عصاره سیر در
مقایسه با سلولهای تیمار نشده

binding cassette
)transporter A1(ABC A1

 55درصد افزایش عملکرد آندوتلیال در نتیجه درمان کوتاهمدت با

کپسولهای ژالتینی سیر تاوی
 611میلیگرم عصاره سیر کهنه

 5هفته

 5میلیلیتر عصاره سیر کهنه

 0سال

 911میلیگرم قرص پودر سیر

 5سال

عصاره سیر کهنه و بهبود اختالل در عملکرد عروق و در نتیجه
کاهش توادث قلبی عروقی
مهار پیشرفت کلسیفیکاسیون عروق کرونر در گروه مداخله ،میانگین
کلسیفیکاسیون عروق در گروه مداخله  7/2درصد در مقابل 55/5
درصد در گروه دارونما طی  0سال

0999

 61زن و مرد سالم و فاقد عالئم
آترواسکلروز

مهار تجم پالکهای آترواسکلروتیک در عروق کاروتید به میزان
 2-08درصد
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سؤاالت
 -0عامل اصلی بسیاری از خواص درمانی سیر کدام ترکیب میباشد؟
الف) ترکیبات سولفوردار
ب) آنتیاکسیدانها
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ج) مینرالها
د) فیبر
 -5کدام روش باعث کاهش خواص درمانی سیر میگردد؟
الف) مصرف سیر بهصورت خام
ب) دادن ترارت باال به سیر
ج) مصرف سیر کهنه
د) خورد کردن سیر
 -0موارد اتتیاط در مصرف سیر چیست؟
الف) بیماران مصرفکننده بتا بلوکرها
ب) بیماران مصرفکننده استاتینها
ج) بیماران مصرفکننده وارفارین
د) بیماران مصرفکننده انسولین
 -5کدامیک از برگههای زیر ،تاوی ترکیبات با بیشترین فعالیت فیزیولوژیکی میباشند؟
الف) روغن استخراجشده از سیر
ب) سیر خشکشده منجمد
ج) پودر خشکشده سیر
د) عصاره سیر کهنه
 -2کدام گزینه ،شاخص آترواسکلروز عروق کرونر است؟
الف) ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق باالتر از  1/0میلیمتر
ب) ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق باالتر از  1/0میلیمتر
ج) ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق باالتر از  1/2میلیمتر
د) ضخامت الیه انتیما به الیه مدیا عروق باالتر از  1/8میلیمتر
 -6کدام ترکیبات موجود در سیر منجر به مهار تکثیر سلولهای عضله صاف عروق میشوند؟
الف) ساپونین ،منیزیم
ب) ساپونین ،آجوئین
ج) آلیسین ،آجوئین
د) آلیسین ،پتاسیم
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 -7سیر در چه سطحی میتواند از آترواسکلروز پیشگیری کند؟
الف) فعال نمودن آنزیمهای انتی اتروژنیک
ب) مهار آنزیمهای اتروژنیک
ج) کنترل بیان ژن
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د) هر سه سطح
 -8پدیده اترواسکلروز از چه دورانی عالمتدار میگردد؟
الف) کودکی
ب) نوجوانی
ج) میانسالی
د) سالمندی
 -9کدامیک از آنزیمهای موجود در سیر مهمترین نقش را در اعمال خواص درمانی سیر دارد؟
الف) لیپاز
ب) آلیناز
ج) پراکسیداز
د) مایروزیناز
 -01بخش اعظم وزن خشک سیر کدام است؟
الف) کربوهیدرات
ب) پروتئین
ج) فیبر
د) آب
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