جو دوسر
دکتر فراز مجاب
گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یــوالف یــا جــو دو ســر ( ،)oatsبــا نــام علمــی
 Avena sativaگیاهــی اســت از خانــواده گندمیان
(شــکل  ،)1ایــن گیــاه در تمــام دنیــا از جملــه
ایــران (اســتانهای مرکــزی ،لرســتان ،فــارس و

خوزســتان) کاشــته میشــود .طبــق آمــار فائــو،
در ســال  ،2019روســیه بزرگتریــن تولیدکننــده
آن در جهــان بــوده اســت ( 4/42میلیــون تــن).
میوههــای آن اثــر دارویــی دارد.

شکل  -1دانه جو دو سر ()https://en.wikipedia.org/wiki/Oat
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دانــه جــو دو ســر متشــکل از میوههــای رســیده
و خشــک شــده گیــاه اســت و ســبوس آن از الیــه
خارجــی و فاقــد کــرک میــوه تهیــه میشــود.
ترکیبــات میــوه :نشاســته ،پلــی ســاکاریدهایی
ماننــد بتــا -گلــوکان (شــکل ( )2یــک ســاختار
خطــی شــاخه دار متشــکل از واحدهــای بتــا-d-
گلوکوپیرانوزیــل بــا اتصــاالت  4-Oو ،)3-O
آرابینوگزیــان ،پروتئینهایــی ماننــد گلیادیــن،
آونیــن و آونالیــن ،ســاپونینهای اســتروییدی
ماننــد آوناکوزیــد  Aو  ،Bپپتیدهــا ماننــد آلفــا -و
بتــا -آونوتیونیــن ،اســترولها ماننــد بتاسیتوســترول
و آونوســترول ،روغــن ،ویتامینهــای گــروه  Bو
آمینهایــی ماننــد گرامیــن.
ارزش غذایــی جــو دوســر در مقایســه بــا ســایر
غــات خانــواده گندمیــان بســیار بــاال اســت.
جــو دوســر منبــع خوبــی از فیبرهــای محلــول و
نامحلــول ،منگنــز ،ســلنیوم ،فســفر ،تریپتوفــان،
تیامیــن و ویتامیــن ( Eعمدتــ ًا بهصــورت آلفــا-
توکوفــرول) میباشــد .میــزان پروتئیــن آن 15
تــا  20درصــد بیشــتر از ســایر دانههــای غــات
اســت کــه حــدود  10درصــد آن پروتئینهــای
ذخیــرهای میباشــد.

اثــرات میــوه :میــوه جــو دو ســرموجب
محدودکــردن میــزان انســولین و گلوکــز خــون،
پــس از صــرف غــذا میشــود .مشــخص شــده
کــه مصــرف جــو دوســر فاقــد ســبوس ،منجــر بــه
کاهــش مقــدار کلســترول  LDLخــون و کلســترول
تــام خــون در داوطلبــان ســالم و همچنیــن در
افــراد هیپرلیپیدمــی میشــود .پژوهشهــای اخیــر
نشــان میدهــد کــه اثــر کاهنــده کلســترول خــون
ایــن گیــاه ناشــی از پلــی ســاکاریدهای محلــول در
آب موجــود در آن بــه ویــژه بتــا گلــوکان میباشــد.
اســتفاده از عصــاره محلــول جــو دو ســر در
رژیــم غذایــی ،موجــب بهبــود مقــدار گلوکــز و
انســولین خــون پــس از صــرف غــذا در مــردان و
زنــان مبتــا بــه هیپرکلســترولمی خفیف میشــود.
بتــا گلــوکان موجــود در فرآوردههــای جــو
دوســر ،واجــد اثــر کاهنــده کلســترول خــون
در بیمــاران مبتــا بــه هیپرکلســترولمی اســت.
مصــرف روزانــه  40گــرم ســبوس جــو دو ســر
بــه مــدت  14روز ،موجــب افزایــش پاســخ دهــی
چربــی خــون پــس از صــرف غــذا در  6داوطلــب
مــردی شــده کــه مقــدار چربــی خــون آنهــا در
آغــاز مطالعــه ،طبیعــی بــود.

شکل  -2بتا گلوکان موجود در جو دو سر
پی در پی  ۳۸۴
34۴۶۲
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ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ( )FDAبیــان
کــرده کــه بتاگلــوکان ممکــن اســت در کاهــش
خطــر بیمــاری کرونــری قلــب نقش داشــته باشــد.
کارآزماییهای بالینی
کلســترول :در یــک مطالعــه مــروری کوچران،
 10کارآزمایــی تصادفــی کنتــرل شــده واجــد
دارونمــا در مــورد بررســی اثــرات ناشــی از مصــرف
آرد دانــه مذکــور روی عوامــل خطرنــاک مربــوط
بــه بیماریهــای قلبــی -عروقــی و بیماریهــای
مرتبــط و نیــز مــرگ ناشــی از ایــن بیماریهــا
در افــراد بالــغ شناســایی شــد .متاآنالیــز ایــن 10
کارآزمایــی حاکــی از ایــن بــود کــه گنجانــدن آرد
دانههــای ایــن گیــاه در رژیــم غذایــی ،موجــب
کاهــش کلســترول تــام و کلســترول متصــل بــه
 LDLمیشــود .محققــان توصیــه میکننــد در
تفســیر ایــن اثــرات ظاهــراً مثبــت بیشــتر دقــت
شــود ،هرچنــد ایــن عوامــل معمــو ًال بهعنــوان
عوامــل خطرســاز بــرای بیماریهــای کرونــری
قلــب بــه شــمار میرونــد ولــی موجــب مــرگ
ناشــی از بیماریهــای کرونــری نمیشــود .از
ســوی دیگــر ،در ایــن کارآزماییهــا و ســایر
کارآزماییهــا گــزارش شــده کــه عوامــل کاهــش
دهنــده کلســترول خــون و ســایر عوامــل خطــرزای
کرونــری در یــک بــازه نســبت ًا کوتــاه (در بیشــتر
مــوارد  4تــا  8هفتـهای) ثبــت میشــوند ،بهعــاوه
حجــم نمونــه در اغلــب کارآزماییهــای مذکــور
کوچــک بــوده و بنابرایــن ،بــا دقــت نمیتــوان از
آنهــا اســتنتاج آمــاری معن ـیداری کســب کــرد.
بــه منظــور انجــام بررس ـیهای تصادفــی مناســب
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و طوالنیتــر الزم اســت از آرد کامــل دانــه
گیــاه مذکــور و رژیمهــای غذایــی کــه حــاوی
دانههــای کامــل کــه اکثــر آنهــا دانههــای جــو
دو ســر باشــد ،اســتفاده کــرد.
در یــک کارآزمایــی بالینــی متقاطــع تصادفــی
کنتــرل شــده 40 ،فــرد بالــغ ســالم (کــه کلســترول
خــون آنهــا تاحــدی بــاال بــود) ،بهصــورت
تصادفــی یکــی از  3نــوع غــات صبحانــه را دو
بــار در روز بــه مــدت  4هفتــه دریافــت کردنــد.
افــراد گــروه کنتــرل 5 ،گــرم فیبــر گنــدم دریافــت
کردنــد .گــروه دیگــر  5گــرم بتاگلــوکان حاصــل
از جــو دو ســر و گــروه ســوم  5گــرم بتاگلــوکان
جــو دوســر همــراه بــا  1/5گــرم غــات صبحانــه
دریافــت نمودنــد .بررســی ایــن ســه گــروه نشــان
داد کــه مصــرف غــات صبحانــه بــا بتاگلــوکان
موجــب کاهــش معنـیدار (تــا  4/4درصــد) غلظــت
 LDLمتصــل بــه کلســترول میشــود.
در ســال « ،2005برنامــه آمــوزش ملــی
کلســترول» در رابطــه بــا اثــرات کاهنده کلســترول
یــک بررســی انجــام داد .نوعــی درمــان ترکیبــی
توصیــه شــد کــه یکــی از مکملهــای غذایــی
پیشــنهاد شــده در آن ،شــامل غذاهــای مؤثــر ،مانند
ســبوس جــوی دو ســر ،اســترولهای گیاهــی
و روغــن ماهــی اســت .مصــرف مکملهــای
موجــود در ایــن مخلوطهــا همــراه بــا ورزش
باعــث کاهــش کلســترول تــام LDL ،متصــل بــه
کلســترول و تــری گلیســیریدها بــه ترتیــب بــه
میــزان  8-30 ،8-26و  12-39درصــد و افزایــش
غلظــت  HDLمتصــل بــه کلســترول بــه میــزان
 2-18درصــد شــدهاند.

دکتر فراز مجاب

دو مطالعــه روی اثــرات مصــرف ســبوس
جــوی دو ســر همــراه بــا ورزش انجــام شــده
اســت .در یکــی از ایــن کارآزماییهــا کــه  4هفتــه
طــول کشــید ،میــزان چربــی مصرفــی روزانــه 13
فــرد 30 ،درصــد کاســته شــد .ایــن افــراد در روز
حــدود  100گــرم ســبوس جــو دو ســر دریافــت
کردنــد .در کارآزمایــی دیگــر کــه آن هــم  4هفتــه
طــول کشــید ،میــزان چربــی مصرفــی روزانــه 235
فــرد روزانــه  30درصــد کاهــش یافــت ،آنهــا
در روز  35تــا  50گــرم ســبوس جــوی دو ســر
دریافــت میکردنــد .یافتههــا حاکــی از کاهــش
ثابــت و اساســی میــزان لیپیدهــای پالســما بــود.
پژوهشــگران دریافتنــد کــه مصــرف روزانــه حداقل
 3گــرم بتــا گلــوکان همــراه بــا ورزش بهصــورت
رژیــم مؤثــر ،موجــب کاهــش میــزان کلســترول
تــام و کلســترول متصــل بــه  LDLدر افــراد
هیپرکلســترولمیک میشــود.
مصــرف عصــاره تهیــه شــده از فیبــر جــوی
دو ســر کــه حــاوی مقــدار زیــادی بتاگلــوکان
اســت ،در مقایســه بــا رژیمــی کــه واجــد بتاگلوکان
انــدک میباشــد ،باعــث کاهــش چشــمگیر مقــدار
کلســترول تــام در  23داوطلبــی شــده کــه مقــدار
پایــه کلســترول آنهــا (برحســب ســن و جنــس)
 ۵۰-۷۵درصــد بــود .ایــن افــراد  7روز و متناســب
بــا وزن خــود ،نوعــی عصــاره تهیــه شــده از جــوی
دو ســر را کــه حــاوی  1-10درصــد بتاگلــوکان
محلــول بــود ،دریافــت کردنــد .گیــاه مزبــور باعــث
جایگزینــی  5درصــد انــرژی حاصــل از چربــی ،بــا
افزایــش میــزان انــرژی حاصــل از کربوهیدراتهــا
شــد .از ســوی دیگــر ،مقــدار کلســترول  LDLو

تــام ،برخــاف بتاگلــوکان بــه شــکل چشــمگیری
نســبت بــه مقــدار خــط پایــه کاهــش یافــت .مقدار
کلســترول تــام ایــن افــراد بــا مصــرف رژیــم
10درصــد بتاگلــوکان ،در مقایســه بــا رژیــم کــم
بتاگلــوکان ،بــه شــکل قابــل توجهــی پایینتــر
بــود .مقــدار کلســترول  LDLدر افــرادی کــه از
رژیــم غذایــی بتاگلــوکان بــاال اســتفاده کردنــد ،نیز
پایینتــر بــود ،گرچــه ایــن تفــاوت معنـیدار نبــود.
بیمــاری ســلیاک :در یــک بررســی چندمرکزی
دوســوکور 116 ،کــودک مبتــا بــه بیمــاری
ســلیاک ،بهطــور تصادفــی بــه دو گــروه تقســیم
شــدند ،طــی یــک ســال بــه افــراد یــک گــروه
نوعــی رژیــم اســتاندارد فاقــد گلوتــن و بــه گــروه
دیگــر ،عــاوه بــر آن ،فــرآورده غذایــی حــاوی جــو
دو ســر داده شــد .یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه
افــزودن مقــدار متوســط جــو دو ســر بــه ایــن رژیم
غذایــی در ســامت بالینــی و التیــام مخاطــی روده
کوچــک دخالتــی نداشــته و باعــث کاهــش ایمنــی
کــودکان مبتــا بــه ســلیاک نمیشــود .یافتههــا
نشــان میدهــد کــه جــو دو ســر را میتــوان بــه
ژیــم غذایــی کــودکان مبتــا بــه ســلیاک افــزود.
پیشــگیری از دیابــت و بیماریهــای قلبــی:

یافتههــای یــک کارآزمایــی بالینــی کنتــرل شــده
یــک ســو کــور کــه بــه مــدت  8هفتــه روی 5
گــروه مــوازی (یــک گــروه کنتــرل 4 ،گــروه
آشــامیدنی حــاوی  5یــا  10گــرم بتاگلــوکان
حاصــل از جــو دو ســر یــا جــو) انجــام شــد ،حاکــی
از آن اســت کــه مصــرف نوعــی آشــامیدنی حــاوی
بتــا گلــوکان موجــب بهبــود متابولیســم گلوکــز
و چربــی میشــود .در یــک بررســی  100فــرد
پی در پی  ۳۸۴
34۴۶۴

سال سی و دوم شماره ۱۲اسفند400

41

جود دوسر

مبتــا بــه هیپرکلســترولمی شــرکت داشــتند و
 89نفرشــان تــا خاتمــه کارآزمایــی بــه همــکاری
خــود ادامــه دادنــد .نتیجــه آنکــه در مقایســه بــا
گــروه شــاهد ،مصــرف نوشــیدنی حــاوی  5گــرم
بتاگلــوکان حاصــل از جــو دو ســر ،موجــب کاهــش
معنــیدار کلســترول تــام تــا 4/7درصــد و نیــز
کاهــش غلظــت پالســمایی گلوکــز و نیز انســولین
 30دقیقــه پــس از مصــرف غــذا شــد .مقایســه
گروههــای تحــت تجویــز دارو بــا گــروه شــاهد
حاکــی از آن اســت کــه آشــامیدنیهای حاصــل
از جــو ،هیچگونــه اثــر معن ـیدار آمــاری نداشــتند.
هیپرتانســیون :بـرای بررســی اثــر رژیــم غذایــی
حــاوی فیبــر جــو دو ســر روی فشــار خــون ،یــک
کارآزمایــی تصادفــی دو ســو کــور تحــت کنتــرل بــا
دارونمــا انجــام شــد 110 .بیمــار درمــان نشــده در ایــن
کارآزمایــی شــرکت داشــتند که فشــار خونشــان باالتر از
حــد مطلــوب یــا در مرحله  Iهیپرتانســیون بودنــد .به این
افـراد بهطــور تصادفــی روزانــه  8گــرم فیبــر محلــول در
آب حاصــل از ســبوس جــو دو ســر یــا شــاهد داده شــد.
یدار نبــود ،ولی مصــرف فیبر
تفــاوت بیــن گروههــا معنـ 
گیاهــی باعــث کاهــش خفیــف فشــار خــون گردید.
از کاه جــو دو ســر (شــامل ســاقهها و برگهــای
خشــک شــده گیــاه) میتــوان بهصــورت اســتحمام
و جهــت تســکین خارشهــای ناشــی از بیماریهــای
التهابــی و ســبورهای پوســت اســتفاده کــرد .نتایــج
حاصــل از یــک مطالعــه یک ســو کــور حاکــی از آن

اســت کــه مصــرف گیــاه جــو دو ســر ممکــن اســت
جهــت تــرک ســیگار مفید باشــد.
عــوارض :تــا کنــون هیــچ عارضــه خطرناکــی از
مصــرف بــه جــای مقادیــر درمانــی گیــاه جــو دو ســر
مشــاهده نشــده ،مصــرف ایــن گیــاه در اف ـراد بســیار
کمــی که نســبت بــه گلوتن موجــود در گیاه حساســیت
بیــش از حــد دارنــد ،ممکــن اســت مضــر باشــد.
تداخــل دارویــی :مصــرف ســبوس جــو دو ســر
ممکــن اســت باعــث ایجــاد اختــال در جــذب و نیز
تأثیــر مهارگرهــای  HMG-CoAردوکتاز شــود .در دو
مــورد گــزارش شــده کــه بیمارانی کــه از لوواســتاتین
( 80میلیگــرم روزانــه) همــراه بــا جــو دو ســر (50
تــا  100گــرم) اســتفاده نمودهانــد ،مقــدار کلســترول
متصــل بــه  LDLبعــد از  4هفتــه بــه شــکل
چشــمگیری افزایــش یافــت .پــس از قطــع مصــرف
ســبوس جــو دو ســر ،مقــدار  LDLتــا رســیدن بــه
خــط پایــه کاهــش پیــدا کــرد .توصیــه میشــود
بیــن مصــرف ســبوس جــو دو ســر و مهارگرهــای
 HMG-coAردوکتــاز  2-6ســاعت فاصله داده شــود.
مقــدار مصرف :دریافــت توصیه شــده از بتاگلوکان
بـرای کاهــش کلســترول  3گــرم در روز اســت .مقداری
کــه تقریبـ ًا در  90گــرم جــو دوســر یافت میشــود.
بــارداری /شــیردهی :در مصــرف غذایــی
معمــو ًال بیخطــر در نظــر گرفتــه میشــود .از
آنجایــی کــه بیخطــری و کارآیــی آن ثابــت نشــده
از دوزهــای بــاالی آن در غذاهــا خــودداری شــود.
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