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چکیده:
مقدمه :نقش گیاهان در کاهش چربیهای خون و در نتیجه کاهش احتمال بروز بیماریهای قلبی -عروقی شناختهشده است .مهمترین هدف پژوهش
حاضر مطالعه تأثیر عصاره دانههای جو و یوالف بر فاکتورهای خونی و آترواسکلروز در موشهای بالغ میباشد.

نتایج :غلظت  HDLدر تمامی گروههای تجربی کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل از خود نشان داد .میزان کلسترول در گروه تجربی که
عصاره جو و یوالف را همزمان دریافت کردهاند دارای کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل میباشد (.)P>2/28
نتیجهگیری :با توجه به نتایج باال میتوان گفت که عصاره جو و یوالف به طور همزمان باعث کاهش چربی خون و فاکتورهای خونی میشوند و
بنابراین استفاده همزمان از این عصارهها توصیه میشود .همچنین عصاره جو دارای اثرات مفیدتری نسبت به عصاره یوالف در کاهش فاکتورهای چربی
خون میباشد.
واژگان کلیدی :جو ،HDL،کلسترول ،تریگلیسیرید ،موش صحرایی
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شوک اکسیداتیو را افزایش میدهند اشاره نمود [.]8 ،4 ،7
ازآنجاییکه آترواسکلروز بهعنوان یک بیماری التهابی در نظر
گرفته میشود ،التهاب و عوامل تأثیرگذار بر آن نیز از عوامل
خطرساز بالقوه هستند و کنترل آنها در پیشگیری از
آترواسکلروز مهم است [ .]9 ،6امروزه استفاده از گیاهان دارویی
برای کنترل عوامل خطر بیماری موردتوجه قرارگرفتهاند [.]1
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مقدمه:
آترواسکلروز که در زبان عامیانه «تصلب شرائن» نامیده میشود
یک بیماری عروقی است و شناخت و کنترل عوامل ایجاد و
تشدیدکننده آن بسیار اهمیت دارد [ .]8با توجه به اینکه عوامل
مختلفی در آترواسکلروز با یکدیگر درگیر میشوند فرآیند آن
پیچیده بوده و نمیتوان یک عامل خطر اصلی برای آن
مشخص کرد [ .]0از عوامل خطرساز مهم این بیماری میتوان
به دیس لیپیدمی ،وقایع گلیکوزیله شدن و تمام وقایعی که
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روش کار :در این تحقیق از  82سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی  722 ±02گرم استفاده شد .موشها به  8گروه  82تایی ،شامل
گروه کنترل (بدون دریافت هیچ مادهای) ،گروه شاهد ( %8وزن غذای مصرفی کلسترول) ،تجربی ( 8روزانه  %8وزن غذای مصرفی کلسترول و همچنین
عصاره جو با دوز  ،)808 mg/kg. BWتجربی ( 0روزانه  %8وزن غذای مصرفی کلسترول و همچنین عصاره یوالف با دوز  ،)808mg/kg. BWتجربی
( 7روزانه  % 8وزن غذای مصرفی کلسترول و همچنین عصاره جو به همراه عصاره یوالف هرکدام با دوز  )60/8mg/kg. BWتقسیم شدند .سپس در
پایان آزمایش از حیوانات خونگیری به عمل آمد و مقادیر  ،HDLکلسترول تام ،تریگلیسیرید اندازهگیری و بررسی شد.
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روش کار:
پژوهش حاضر ،مطالعهای تجربی است که بهصورت تصادفی
انجام و کلیه اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در آن
رعایت شده است .تعداد  72سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد
ویستار با وزن  722 ±02گرم و سن  802 -822روز تهیهشده از
مرکز تحقیقات جهرم به مدت  08روز در شرایط آزمایشگاهی
شامل دمای  08 ±0درجه سانتیگراد و چرخهی  80ساعت نور
و  80ساعت تاریکی در خانه حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی
جهرم نگه داری شدند .در این مدت ،موشها از غذای استاندارد
( )pelleteاستفاده میکردند .همچنین آب توسط بطری شیشهای
مخصوص در اختیار آنها قرار میگرفت و قفس آنها هفتهای
 7بار با الکل  %92ضدعفونی میشد.
برای آمادهسازی عصاره ،جو از رقم کارون (Hordeum vulgare
) L.و یوالف وحشی ( )Avena ludovicianaاز بازار خریداری
شد .پس از اطمینان از سالمت ظاهری و تائید علمی توسط چند
استاد بیوسیستماتیک گیاهی و اساتید بخش زراعت بخش
گیاهشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم
نسبت به ته یه عصاره آبی اقدام شد .برای این کار ،ابتدا دانههای
جو و یوالف خوب آسیاب و کامالً پودر شدند .برای تهیه عصاره
آبی از دستگاه تقطیر در آب استفاده شد 822 .گرم از بذر جو و
یوالف بهطور جداگانه در  8222میلیلیتر آب مقطر حل شد و
سپس در  72 -42درجه سانتی گراد به مدت دو ساعت حرارت
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گیاه یوالف با نام علمی  ،Avena sativa Lبرای تولید علوفه
خشک و مصرف دامها دارای کیفیت بسیار مناسبی است.
بهطورکلی غالت گیاهانی هستند که در موقع کمبود علوفه و یا
عدم رشد بعضی از نباتات علوفهای در اثر عوامل نامساعد محیط
امکان کشت و تولید آنها بهمنظور تولید علوفه دام وجود دارد
[ .]87یوالف در بدن حیوانات به سبب وجود ماده Avenine
حرارت و انرژی زیاد تولید میکند .برگهای جوان این گیاه
دارای مقدار مناسبی پروتئین میباشد .از پوست دانه آن آلکالوئید
مخصوصی به نام فورفورال به دست میآید که مصرف صنعتی
دارد و مواد دیگر آن نیز در داروسازی و تهیه مواد بهداشتی به
کار میرود [.]87
با توجه به تأثیرات جو و یوالف و اهمیت پیشگیری و کنترل
ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی و همچنین نبود پژوهشی در
زمینه اثرات این دو گیاه بر تغییرات فاکتورهای خونی
تریگلیسیرید و کلسترول تام ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر
عصاره جو و یوالف بر فاکتورهای یادشده و کاهش خطر ابتال به
بیماری قلبی و عروقی در موشهای هایپرکلسترولمیک انجام
شد.

] [ DOI: 10.29252/jmj.12.2.31

در ایالت متحده و اروپای غربی میباشد [ .]7این عامل اساس
اکثر بیماریهای قلبی  -عروقی نیز میباشد .بیماریهای کرونر
قلبی ،علت اصلی مرگ در مردان  42سال به باال و در زنان 68
سال به باال در ایالت متحده میباشد [ .]82آترواسکلروز حدود
 82درصد مرگومیرها را سبب میشود [ .]88این بیماری
بهصورت رگههای چربی در زیر الیه زیر اندوتلیال شریانها
دیده میشد [.]80
اکثر گونههای جو بهویژه جوهای زراعتی که در نقاط مختلف
جهان برای تولید دانه کشت میشوند ،از گونه  Sativumهستند.
بقیه گونههایی که در نقاط مختلف و تحت شرایط متفاوت
پراکنده میباشند شامل انواع وحشی بوده و قابلکشت نیستند.
جوهایی که در مناطق مختلف جهان کاشت میشوند از نظر
زراعی به انواع بهاره و پاییزه تقسیم میشوند [ .]87مهمترین
ارقام جوهای زراعی که در حال حاضر در مناطق مختلف کشور
کشت میشوند .عبارتاند از:
آرامیر ،آریوات ،ارم ،استار ،اطلس  ،46جو ترش ،تونس ،زرجو،
سینا ،شیرین ،کارون  ،028کالیفرنی ،گوهر جو ،گرگان  ،4جو
لخت ،ولفجر ،جو افضل ،جو ترکمن ،جو جنوب ،جو دشت ،جو
ریحان ،کبیر و ماکوئی میباشد [ .]87درگذشته در بررسی تأثیر
عصاره جو روی نفروپانی کلیوی در بیماران دیابتی مشخص
کردهاند که جو باعث کاهش حجم و غلظت پروتئین ادرار
میشود .همچنین عصاره جو باعث کاهش گلوتاتیون و آنزیم
کاتاالز در موشهای صحرایی دیابتی و کاهش تریگلیسیرید،
کلسترول و  LDLمیشود و در نتیجه در کاهش عوارض
نفروپاتی دیابتی مؤثر میباشد [ .]84همچنین در بررسی تأثیر
بتاگلوکان مشتق از گیاه جو و بتاگلوکان مشتق از مخمر روی
پروفایل لیپیدی با استفاده از موشهای صحرایی دارای رژیم
غذایی پر کلسترول نشان داده شد که عصاره بتاگلوکان مشتق از
جو به میزان بیشتری کلسترول و  LDLرا کاهش و میزان
 HDLرا افزایش میدهد ،بنابراین اثرات ضد چربی بتاگلوکان
بستگی به منبع مشتق شده از آن دارد [ .]88در بررسیها
مشخصشده است که  ،HDLبه دلیل تواناییاش در برداشت
لیپیدهای داخل سلولی ،از تجمع لیپید جلوگیری میکند و سطح
سرمی آن ،رابطهای معکوس با پیدایش بیماری آترواسکلروتیک
دارد [.]86
جو دارای مهارکننده قوی کلسترول در داخل بدن میباشد و
بهطور قابلتوجهی باعث کاهش کلسترول کبدی و تام و
کلسترول با لیپوپروتئین کم میشود و از طرفی باعث افزایش
لیپوپروتئین با چگالی باال میشود .این ماده دارای ویتامین E
بوده که در کاهش کلسترول مؤثر است [.]89
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دادهشده و در نهایت عصاره حاصل با صافی جدا شد .تفاله
باقیمانده روی صافی به کمک دستگاه آون کامالً خشک و
مقدار پودر حلشده مشخص شد .در ادامه آب اضافی محلول به
کمک دستگاه روتاری تغلیظ و در ظرفهای تیره برای انجام
آزمایشهای بعدی نگهداری شدهاند [ .]81برای تهیه گنجاله
حاوی کلسترول ابتدا غذای استاندارد موشهای صحرایی به
کمک آسیاب پودر شد .سپس مخلوط  82کیلوگرم پودر با 822
گرم کلسترول با آب بهصورت خمیر پلیتی شکل درآمده و در
آفتاب خشک شد.
هر گروه از حیوانات شامل  82سر موش صحرایی ماده به شرح
زیر بودند:
گروه کنترل :بدون دریافت هیچ مادهای و رژیم معمولی
گروه کلسترول :دارای رژیم غذایی پرچرب ( %8وزن غذای
مصرفی کلسترول).
گروه تجربی  :8روزانه  %8وزن غذای مصرفی کلسترول و
همچنین عصاره جو با دوز  808میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
بهصورت تزریق درون صفاقی
گروه تجربی  :0روزانه  %8وزن غذای مصرفی کلسترول و
همچنین عصاره یوالف با دوز  808میلیگرم بر کیلوگرم وزن
بدن بهصورت تزریق درون صفاقی
گروه تجربی  :7روزانه  %8وزن غذای مصرفی کلسترول و
همچنین عصاره جو با دوز  60/8میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن

و عصاره یوالف با دوز  60/8میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن
بهصورت تزریق درون صفاقی
بعد از اتمام دورهی  08روز ،موشهای تمام گروهها پس از
توزین با اتر بیهوش شدند و از قلب آنها بهوسیله سرنگ 8
سیسی خونگیری و بعد از جداسازی سرم خون ،در آزمایشگاه
دانشگاه علوم پزشکی جهرم با استفاده از روش آنزیمی ،کالری
متری ( )GPO–PAPبرای اندازهگیری تک نقطهای با روش
فتومتریک به کمک دستگاه اتوآنالیزر ( - Prestigeژاپن) غلظت
 ،HDLکلسترول و تریگلیسیرید اندازه گرفته شدند .از آنالیز
واریانس یکطرفه برای مقایسه بین تیمارها و به دنبال آن از
آزمون تی و دانکن در نرمافزار  SPSSویرایش  81برای مقایسه
چندگانه بین گروههای مختلف استفاده شد P>2/28 .بهعنوان
سطح معنادار آماری در نظر گرفته شد.
نتایج:
نتایج حاصل از اندازهگیری غلظت کلسترول تام در نمودار 8
نشان میدهد که گروه دریافتکننده عصاره جو  +یوالف دارای
کاهش معنادار نسبت به گروه کنترل میباشد .همچنین گروه
تجربی دریافتکننده یوالف دارای افزایش معنادار نسبت به
گروه دریافتکننده جو و یوالف میباشد (( )p<2/28جدول .)8

جدول  :8میانگین غلظت فاکتورهای اندازهگیری شده در گروههای تجربی
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غلظت کلسترول تام
غلظت تریگلیسیرید
غلظت HDL

کنترل
96/4 ± 6/8
67/1 ±81 /7
86/0 ±8/47

کلسترول
17/8 ± 8/9
72/8 ±00 /6
84 ±8/4

جو  +یوالف
86/1 ± 8/7
67/8 ±1 /8
04/1 ±8/6

جو
61 ± 8/9
61 ±08/1
88/80 ±8/4

یوالف
91/4 ± 8/7
91/4 ±80/26
87/9 ±8/6
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نمودار  :8تغییرات مربوط به غلظت کلسترول در گروه های مختلف
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کلسترول نیز افزایش معناداری در غلظت تریگلیسیرید نسبت
به گروه کنترل مشاهده شد (جدول .)8

نتایج بهدستآمده از اندازهگیری غلظت تری گلیسیرید در نمودار
 0نشان میدهد که کلیه گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل
دارای تغییر معنادار نمیباشند ( .)p<2/28در گروه دریافتکننده
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نمودار  :0تغییرات مربوط به غلظت تری گلیسرید در گروه های مختلف

به گروه کنترل و در بقیه گروههای تجربی دارای کاهش
معناداری نسبت به گروه کنترل میباشند (( )P>2/28جدول .)8

نتایج در نمودار  7نشان میدهد که غلظت  HDLدر گروه
تجربی دریافتکننده جو و یوالف دارای افزایش معناداری نسبت
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وجود داشته باشد ،آن گروهها با همدیگر اختالف معناداری
ندارند.
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نتیجهگیری:
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین بیان کرد که
عصاره دانههای جو و یوالف بهطور همزمان باعث کاهش
فاکتورهای خونی کلسترول و تری گلیسیرید و افزایش HDL
میشود .بنابراین استفاده همزمان از عصاره توصیه میشود.
همچنین عصاره جو دارای اثرات مفیدتری نسبت به عصاره
یوالف در کاهش فاکتورهای چربی خون میباشد.
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میشود .ویتامین  Cو استفاده از رژیمهای غذایی غنی از این
ویتامینهای آنتیاکسیدان موجب حفظ سالمت شده و خطر
ابتال به بیماریهای قلبی را کاهش میدهد [ .]01آنچه مسلم
است عصاره یوالف حاوی ویتامینهای مختلفی از جمله
ویتامین  Cمیباشد که با سازوکارهای باال باعث کاهش چربی
خون میشود [ ]07 ،72که نتایج پژوهشهای پیشین ،موافق با
پژوهش حاضر است .در بررسی تأثیر بتاگلوکان مشتق از مخمر
و بتاگلوکان مشتق از گیاه جو روی پروفایل لیپیدی و سکوم
پروبیوتیک باکتریها با استفاده از موشهای صحرایی دارای
رژیم غذایی پر کلسترول ،مشخص شد که عصاره بتاگلوکان
مشتق از جو به میزان بیشتری کلسترول و  LDLرا کاهش و
 HDLرا افزایش داده است ،درحالیکه بتاگلوکان مشتق از
مخمرها به میزان کمتری باعث کاهش کلسترول شده است.
بنابراین میتوان گفت که اثرات ضد چربی بتاگلوکان بستگی به
منبع مشتق شده از آن دارد [ .]78همچنین بیانشده است که
فیبرهای غذایی موجود در آرد یوالف و سبوس ،میزان کلسترول
مضر خون را  02درصد کاهش و میزان کلسترول مفید را حداقل
 88درصد افزایش میدهند [.]70
همچنین ویتامین  Cاز طریق دو سازوکار عمده باعث تغییرات
مطلوب در مقادیر  HDLو  LDLمیشود -8 :با اعمال اثر
آنتیاکسیدان که منجر به کاهش اکسیداسیون LDLو افزایش
شناسایی آن توسط گیرندههایش میشود و  -0با اعمال اثر
رقابتی به دلیل شباهت ساختاری با گلوکز در روند Glycation
HDLو LDLمنجر به افزایش کاتابولیسم LDLو کاهش دفع
HDLمیگردد [ .]77همانطور که بیان شد در پژوهش حاضر
میزان لیپوپروتئین با چگالی باال در گروه تجربی که بهطور
همزمان از عصاره جو و یوالف استفاده کرده است افزایش
معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داده است .این افزایش را
باید مفید دانست چرا که این نوع کلسترول سبب خارج کردن
کلسترول خطرناک به خارج از سرخرگها شده و در پیشگیری از
حمله قلبی و سکته مغزی کمککننده میباشد.
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بحث:
در تحقیق حاضر ،میزان کلسترول در گروه تجربی که عصاره جو
و یوالف را همزمان دریافت کردهاند کاهش معناداری نسبت به
گروه کنترل نشان داد (.)<P2/28
بر اساس تحقیقات انجامشده ،در انسان ارتباط بین میزان
مرگومیر ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی و میزان کلسترول
پالسمای  882میلیگرم در دسی لیتر وجود دارد [ .]02همچنین
شواهدی وجود دارد که افزایش تریگلیسریدها نیز شخص را
مستعد آترواسکلروز (بیماری قلبی عروقی) میکنند [.]87
از طرفی در تحقیقات مختلف بیانشده است که یکی از مراحل
شروع آترواسکلروز ورود لیپوپروتئین با چگالی پایین در دیواره
عروق ،تجمع و اکسیداسیون لیپوپروتئین با چگالی پایین میشود
و از روند چسبندگی ،مهاجرت و تمایز منوسیت جلوگیری کرده و
باعث بروز التهاب میشود [ .]00از طرفی مشخصشده است که
آترواسکلروز هم یک فرآیند التهابی است [ .]08در بررسیها
مشخصشده که عصاره جو دو سر با اثر بر پروستاگالندینها
باعث مهار فرایندهای التهابی میشود [ ]07،04و در نتیجه
احتماالً در کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی و کاهش چربی
خون مؤثر است.
همچنین مشخصشده است که عصاره جو به دلیل دارا بودن
ویتامین  Eسبب کاهش کلسترول میشود [ ،]08ولی عصاره
بتاگلوکان (ماده مؤثر موجود در جو) به میزان بیشتری کلسترول
را کاهش میدهد [ .]88در بررسی برخی گیاهان دیگر مانند
یونجه در کاهش چربی خون بیانشده است که یونجه به دلیل
دارا بودن ویتامینهایی مانند ویتامین  E, B, C, Kو بتاکاروتن
دارای خواص ضد کلسترولی در میمونها میباشد [ .]06احتماالً
کاهش کلسترول در گروه تجربی که بهطور همزمان از عصاره
جو و یوالف استفادهشده است به علت وجود ویتامینهای
آنتیاکسیدان در این عصارهها میباشد .آنچه مسلم است استفاده
همزمان از عصاره ،دارای اثر مفیدتری بر کاهش کلسترول
میباشد .همچنین با توجه به نمودارهای ( 8و  ،)0عصاره جو
دارای اثر مؤثرتری نسبت به گروه دریافتکننده عصاره یوالف
میباشد .گزارشها بیانگر این مطلب است که مصرف ویتامینها
میتواند با کاهش رادیکالهای آزاد باعث کاهش خطر
بیماری های قلبی عروقی شده و در افراد هیپرلیپیدمیک باعث
بهبود عمل آندوتلیال عروق شود [.]09
در افراد مبتال به هیپرلیپیدمی نیاز به آنتی اکسیدانها افزایش
می یابد و ممکن است اضافه کردن این دسته از ویتامینها به
رژیم غذایی یا دارویی بیماران چربی خون آنها را کاهش دهد.
ویتامین  Cموجود در ترکیبات گیاهی بهعنوان یک آنتیاکسیدان
باعث کاهش پراکسیداسیون چربی و تخریب اکسیداتیو عروق

ابوطالب ارشدی و همکاران

ابوطالب ارشدی و همکاران

کارشناسان آن واحد آموزشی که در انجام این پروژه کمال
.همکاری را داشتند تشکر و قدردانی میشود

اثر عصاره دانه جو و یوالف

:تقدیر و تشکر
بدینوسیله از دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم و تمامی
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Abstract

Introduction:
The role of plants in reducing blood fats and thus reduce the risk of heart disease - Coronary known.
The main aim of this study barley and oat seed extract on blood factors and atherosclerosis in adult
rat.
Material and Method:
In present study, 50 female Wistar rats, weighing approximately 300±20 g were inclueded. Then, they
are divided into 5 groups with 10 rats including control group (without any receiving any sustenance),
instance group (1% weight of food is cholesterol), Experimental 1 group (daily 1% weight of food is
cholesterol and also barley extract with BW dosage, 125mg/kg), Experimental 2 group (daily 1%
weight of food is cholesterol and also oat extract with BW dosage, 125mg/kg), Experimental 3 group
(daily 1% weight of food is cholesterol and also barley extract and oat extract each with BW dosage,
62.5mg/kg). At the end of the experiment, the animals were bled and factors (HDL, total cholesterol
and triglycerides) were studied.
Results:
The results show that HDL levels in all experimental groups compared to the control group showed a
significant decrease. Cholesterol levels in the experimental group received the extract of barley and
oats simultaneously, had significant reduction compared to the control group (P<0.05).
At the end of the experiment, the animals were bled and factors, HDL, total cholesterol, triglycerides
were studied.
Conclusion:
According to above results of this study, it can be stated that barley and oat extract simultaneously
cause reduction of blood fats and cholesterol. So the simultaneous use of these extracts is
recommended. Also, barley extract has more useful effect than oat extract in reduction of blood lipid
parameters.
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