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شیمی از نگاهی ژرف

سيـــر
چكیده

سير و پياز ريشه هاي خوراكي، حاوي تركيب هاي آلي گوگرد دار، با جرم مولكولي كم هستند. اين تركيب ها بسيار فّرار و واكنش پذيرند 
و اثرهاي زيست شناختي گوناگوني از خود نشان مي دهند كه اشك زايي، خواص ضدقارچي، ضد باكتريايي و ضدانعقاد از آن جمله اند.

 
كلید واژه  ها: آليسين، آلئين، سير، پياز

مقدمه
سير و پياز گياهاني از خانوادة زنبق به شمار مي روند كه از روزگاران قديم در ميان داروهاي بومي جاي داشته اند. كتاب هاي 
خطي مصري كه به زبان عبري نوشته شده است و پاپيروس هايي كه قدمت آن ها به حدود 1500 سال پيش از ميالد مي رسد، 
حاوي دستورهايي براي درمان بيماري ها، به كمك سير هستند و 22 اثر دارويي را براي سير در درمان ناراحتي هاي قلبي، سردرد، 

نيش زدگي ها و ... در بردارند.

شیمي سیر و پیاز
ورتهايم1، دانشمند آلماني، در سال1844 از تقطير سير با بخار آب، موفق به تهية روغن سير شد. تقطير روغن سير تركيب هاي 

هيدروكربني فّراري را در پي داشت كه از بويي تند برخوردار بودند.
در سال 1892، يك شيمي دان آلماني ديگر به نام زملر2 پس از تهية روغن سير و تقطير آن، تشكيل تركيبي به نام دي آليل 

دي سولفيد را گزارش داد. 

و

اين در حالي بود كه از تقطير پياز، روغني حاوي يك تركيب گوگرد دار ديگر همراه با پروپان آلدهيد به  دست آورد. 

متفاوت در تركيب، مشابه در خواص

ژیال عسگري
كارشناس ارشد شيمي آلي و معلم شيمي كنگاور ـ  كرمانشاه

دي  آليل دي سولفيد
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وپيـــاز
اما هيچ يك از اين دو مادة گوگرد دار عامل اصلي بوي تند سير و پياز شناخته نشدند تا اينكه در سال 1944، كاواليتو در دماي اتاق 

و به كمك اتانول از سير روغني به دست آورد كه افزون بر دي آليل دي سولفيد  حاوي تركيب ديگري با اين ساختار بود: 

متفاوت در تركيب، مشابه در خواص

كاو اليتو3 اين تركيب را آليسين4 ناميد كه مايعي بي رنگ و ناپايدار بود و عامل اصلي بوي تند سير شناخته شد. گفتني است سير 
و پياز پيش از بريدن يا خرد كردن بويي ندارند يا مقدار اين بو بسيار كم است و اين واقعيت خود، مقدمة كشف ديگري شد؛ در سال 
1948، آرتور استول5 و همكارانش نشان دادند آليسين هنگامي توليد مي شود كه آنزيم آليناز بر ماده اي بي بو- كه در سير و پياز وجود 
دارد- اثر مي كند. اين ماده در سير، آليئين نام گرفت و به طور رسمي آليسين، به  عنوان عامل اشك زا در سير شناخته شد. سپس در 

سال 1961، ويرتانن6 پيش مادة اشك زا در پياز را كشف و معرفي كرد. اين ماده ايزومر ساختاري آليئين است، 

سير و پياز، هر دو حاوي چند پيش مادة گوگرد دارند كه از آمينواسيد سيستيين ايجاد مي شوند. اثر آنزيم آليناز بر اين مواد توليد 
سولفنيك اسيدهاي گوناگون را در بر دارد. 

25º C
سير

اتانول و آب

اكسيد دي آليل دي سولفيد
)آليسين(

آليئين
)ماده اشك زاي پياز(
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عامل انعقاد 
در سال 1971، اريك بالك7 و همكارانش به  منظور بررسي 
شيمي سير و پياز، كار خود را از تركيبي كه ساده ترين هم ردة 
آليسين به  شمار مي رود- به نام متيل متان تيوسولفينات- آغاز 
كردند و دريافتند كه از تجزية اين ماده دو فراورده به دست مي آيد 
اما اين دو دوباره به هم مي پيوندند و مادة اوليه را ايجاد مي كنند. 
متان  متيل  خود تراكمي  فرايند  گروه،  اين  ديگر  دستاورد 

سولفينات بود. 
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25º C

٠º C

اتانول و آب

اتانول

بخار آب

اهميت اين پژوهش ها، دوازده سال بعد مشخص شد يعني زماني كه از خود تراكم يافتن آليسين، تركيبي به دست آمد كه اهوئن 
نام گرفت. اين تركيب عامل اصلي ضدانعقاد در سير شناخته شد. بنابر شواهد، خواص ضدانعقاد اين تركيب شبيه آسپرين است و 
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اين اثر را از راه جلوگيري از پيوستن فيبرينوژن به پالكت ها اعمال مي كند. 
همچنين از تجزية آليسين، تركيبي به نام تيوآكرولئين به  دست مي آيد كه در نتيجة ديمر شدن، تركيب هايي با خواص ضدانعقادي 

ماليم ايجاد مي كند.

آنزيم

پيرووات

متيل متان تيوسولفينات

سولفنيك اسيد

ترانس اِ هوئن
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تفاوت هاي سیر و پیاز
پيش مادة اشك زا در سير با پياز متفاوت است. بنابراين اثر آنزيم آليناز در سير بر اين پيش ماده، به توليد سولفنيك اسيدها مي انجامد 
در حالي كه، در پياز توليد پروپان تيال-s- اكسيد را در پي دارد. عامل اشك زاي سير كه بنا به گزارش ويرتانن، ترانس-1- سولفنيك 
اسيد است، به سرعت مي تواند تغيير آرايش دهد و به سيس- پروپان تيال-s- اكسيد، كه همان عامل اشك زاي پياز است تبديل شود. 

نتیجه گیري
اشك زايي و اثرهاي درماني سير و پياز ريشه در تركيب هاي شيميايي موجود در آن ها دارد. آزاد شدن اين مواد به چگونگي استفاده 
از اين مواد غذايي بستگي دارد چنان كه برش دادن، خرد يا رنده كردن بر مسير واكنش هايي كه در ادامه، انجام مي گيرد و نوع 

فراورده ها اثر مي گذارد. حضور آنزيم هايي خاص، انجام اين واكنش ها را در سير و پياز به فراورده هايي متفاوت هدايت مي كند. 
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