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 مقدمه

بـه   3.کنـد ي، معموال در افراد مسن بـروز مـ  دونوع  يابتد

نامناسب،  ييغذا ي و رژ يبدن يتعدم فعال ي،چال يشافزا يلدل

در حــا   يــزدر کودکــان و جوانــان ن دونــوع  يابــتد يوعشــ

 ينآمـار منتشـر شـده در نهمـ     يناي  آخـر  بر 2.است يشفزاا

نفـر از   يليـون م 936، 2437 يابتد يالمللينب يوناالس فدراس

که حـدود   ؛هستند يابتساله در جهان ميتال به د 24-97افراد 

در  يابـت د يوعشـ  6.اسـت  2نوع  يابتبه د طمربو آن،از  % 74

 9گزارش شده است. % 35حدود  يرانا جمعيت

 هـاي گيرنـده به  ينبا نقص در اتصا  انسول دونوع  ديابت

افزايش و  ينمنجر به مقاومت به انسول ي همراه است کهسلول

ميتال  داز افرا ياگرچه در برخ 5د.شويم سط  گلوکز درخون

حـا  عاليـ     يـن شود، با اينم گزارش يعالمت 2نوع  يابتبه د

 شـکي خي، ، تشـنگ يتکـرر ادرار، خسـتگ  ماننـد   ي نوع  يابتد

 يـد؛ د يو تـار  يمـداوم، کـاهش وزن ناگهـان    يدهان، گرسـنگ 

نـوع دو   يابتدر افراد ميتال به د يفممکن است به صورت خف

 يشافـزا  ي،با چـال  دونوع  ابتيابتال  به د 3.وجود داشته باشد

مـرتيط   حيطيم عوامل ينچنو ه ي سابقه خانوادگنژاد، سن، 

ارويـي  هـاي د درمـان  و سـال   ياز سي  زنـدگ  يرويپ 9.است
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 يصتشـخ  8.کمـ  کنـد   چـالي و ديابـت   يريتتواند بـه مـد  يم

مــدت منجــر بــه يدر اــوالن يابــتهنگــام و عــدم کنتــر  ديرد

 يهـا يمـاري ب هاي کليوي، شـيکيه و اعصـاب محيطـي،   آسيب

 يکمــا ي،تحتــان يهــازخــ  انــدام  اــزي،ســکته م ي،لليــ

 7گردد.يم iيدوزاسيراسموالر غي،رها

مـورد   ياره بـا لنـد بسـ   شـد  يرينش يهايدنينوش امروزه

کننـد کـه   يها گزارش ماز پژوهش ياند. برختوجه لرار گرفته

لند افزوده، به ويژه فروکتوز، محـرک اصـلي ديابـت و پـيش     

 مصـرف  يشبـه دنيـا  افـزا    يـر سا  اخ 94در  34.ديابت است

 ،غــذا صــنعتســاکارز و شــربت ذرت بــا فروکتــوز بــاال در  

 33.فتــه اســـت يا يشافــزا  % 64 ييـــامصــرف فروکتــوز تقر  

 يــرگلــوکز متفــاوت و غ يســ فروکتــوز بــا متابول يســ متابول

درجـه او  در کيـد   فروکتـوز در   .اسـت  ينوابسته بـه انسـول  

غليـت   32.شـود يمـ  يلهاز گلـوکز فسـفر   تـر يعو سر يزهمتابول

 بـا  افـرادي در  ،پـس از مصـرف فروکتـوز    ،گلوکز بعد از غذا

 يـن ارز است. اکمتر از گلوکز و ساک، گلوکز يس  اييعيمتابول

ــزارش ــوان     گ ــه عن ــوز ب ــه فروکت ــه آن شــد ک ــر ب ــ منج  ي

عامـل  و  3794افراد ميتال به ديابت در دهه  يکننده برايرينش

کـه  شـود. پـس از آن   يهلند خـون توصـ   کنتر  يبرا احتمالي

فروکتـوز نسـيت داده    يـاد اررات سوء متابولي  به مصـرف ز 

 گيرشناختي،همهمطالعات  33.نشد تکرار يگرد يهتوص ينشد، ا

ــزا ــال   يشاف ــا چ ــوز را ب ــت،د ي،مصــرف فروکت ــندرم  ياب س

 يشافـزا  ي وعرول يللي يماريب يرالکلي،کيد چرب غ ي ،متابول

 36،39.اندفشار خون مرتيط دانسته

منـد بـه منيـور تعيـين ارـر      تاکنون چند مقاله مرور نيـام 

يستي متابولي ، انجام شده اسـت.  ز هايشاخصفروکتوز بر 

هــاي دو مطالعــه محــدود بــه بررســي شــاخص از ايــن بــين 

و ساير عوامل متابوليـ  مـورد بررسـي     35،33گاليسمي  بوده

لرار نگرفته است. در مطالعـه ديگـري نيـز فقـط بـه صـورت       

مروري نقلي به بررسي سازوکارهاي ارر فروکتـوز پرداختـه   

و تاکنون بر اساس دانش ما، مطالعه جـامعي بـه    39شده است

اين لند بر روي اغلب عوامـل متابوليـ    منيور بررسي اررات 

انجـام نشـده اسـت. از اـرف      2در افراد ميتال به ديابت نـوع  

 ييمصرف مـواد غـذا   يشافزاو  يابتديوع ش يشافزاديگر؛ با 

مطالعه در نير دارد با  ينا ،فروکتوز يباال ايبا محتو يصنعت

 عوامـل فروکتـوز بـر    ارـر  ينهدر زمات مند مطالعنيام يبررس

سـوا    يـن بـه ا ، 2نـوع   ميتال بـه ديابـت   يماراني  در بمتابول

                                                           
i  - Hyperosmolar Nonketotic Diabetic Coma 

بـا توجـه بـه محـدوديت دريافـت لنـد سـاده و         پاسخ دهد که

در به جـاي گلـوکز   فروکتوز  يگزينيتوان از جايم ياآگلوکز، 

، با توجه به ارر آن بر دونوع  يابتافراد ميتال به د ييغذا ي رژ

 ير؟خ يابهره برد  متابولي  عوامل

 هامواد و روش

 نوع مطالعه

بــر   کــه  اســت  منـدنيام مرور ، به روشحاضرمطالعه 

 مـــــــواردو چــ  ليســت  iiينکـــاکر اســـاس دســـتورالعمل

انجام  iiiيلفـــراتحلمند و در گزارش مرورهاي نيام ترجيحي

 شد.

 ها و روش جستجومنابع داده

به صورت مستقل توسـط   يااالعات يهاگاهيپا يجستجو

مطالعــه،  نيــدر ا. )م.ق و غ.ا( انجــام شــد نيدو نفــر از محققــ

 2424تا اکتير سـا    3785چاپ شده از ژوين سا   يهامقاله

ارر متابولي  فروکتـوز   يبا هدف بررسمنتج از مطالعاتي که ،

لـرار   ينـوع دو بودنـد، مـورد بررسـ     ابـت يبـه د  انيدر ميتال

، v، اميـيس ivهاي ااالعاتي پـاب مـد  جستجو در پايگاه گرفتند. 

و موتـور جسـتجوگر گوگـل     vii، ساينس دايرکـت viپوساسکو

بدون محدوديت زماني و زباني بـه اـور کامـل     viii r اسکوالر

انجام گرفت. براي استخراز مطالعات مرتيط از کلمات کليـدي  

 و راهيرد جستجو به شر  زير استفاده شد: 
(Fructose) AND (Insulin Resistance” OR Insulin OR 

Fasting Blood Sugar OR Post-Prandial Blood Glucose OR 

“Glucose Intolerance” OR “Waist Circumference” OR “Body 

Mass Index” OR BMI OR Triglycerides OR "Cholesterol, 

HDL" OR "HDL"OR "Cholesterol, LDL" OR LDL OR 

“High-density lipoprotein” OR “Low-density lipoprotein” 

OR “Blood Pressure” OR “Arterial Pressure” OR 

“Hypertension” OR SBP OR DBP OR “total cholesterol” 

Lactate OR Pyruvate OR Fructose amine OR Glucagon) 

AND (Type 2 Diabetes OR Non-Insulin Dependent Diabetes 

Mellitus OR NIDDM) AND ("Clinical Trials as Topic" OR 

"Cross-Over Studies" OR "Double-Blind Method" OR 

"Random Allocation" OR RCT OR "Controlled Clinical 

Trials as Topic" OR "Intervention Studies" OR randomized 

OR placebo OR assignment) 
 مقـــاالتمنـــابع مقـــاالت اســـتخراز شـــده و  فهرســــت

 لــرار ي ررسـ ب مورد اسکوالر درگوگل هاآن استنادکننده بـه

 . گرفت

                                                           
ii -Cochrane 

iii  -Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses 

iv- PubMed 

v - Embase 

vi - Scopus 

vii - Science Direct 

viii - Google Scholar 



   

 

 معيارهاي انتخاب مقاالت

را حـذف   يبه اـور جداگانـه مقـاالت تکـرار     سندهيدو نو

 ايـ  دهيس،س مقاالت مرتيط را با استفاده از عنوان، چک ،کردند

 ت،يـ کردنـد. در نها  يو بررسـ  ييمتن کامل مطالعـات شناسـا  

با ( مقاالت 3استخراز شدند: ) ريز يارهايمقاالت بر اساس مع

( انجـام شـده بـر    2) کارآزمايي باليني تصادفي شـده  اراحي

( نيـود  6) 2  ميتال به ديابت نوع کنندگان بزرگساشرکت يرو

لي،يـدمي و  بيماري همراه )مانند: بيماري کيدي، کليـوي، ديـس  

گزارش )ميانگين و  ارايه (9) کنندگانشرکتدر  عرولي(-لليي

ين شــامل: هموگلــوب  هيــاول يامــدهايپ انحــراف معيــار( از 

 ن،ي، انســولii(FBSناشــتا ) خــون ، لنــدi (HbA1c)گليکوزيلــه 

ــارز ــ  يوســتاتلمــد  هوم يابي ــه انســول  يراب  نيمقاومــت ب

(IR-HOMA)iii،پ،تيـد   ، الکتات و پيروات خون، فروکتوز آمين

C ــامل   پ و ــه شـ ــدهاي رانويـ ــام ) يامـ ــترو  تـ  ،TC)ivکلسـ

ــر ــيگليت ــترو  لي،وپروتليv(TG) ديريس ـــ، کلس ــا  پرن ـ چگ

(C-HDL)vi ،  چگــا  کــ  ني،ــوپروتليلکلســترو (C-LDL)vii ،

  ياسـتول ي، فشـار خـون د  viii(SBP)  يسـتول يفشار خـون س 

(DBP)ix ي واکنشـ  نيو پروتلC (CRP)x ،وزن، و ، گلوکـاگون 

گروه مداخله و شاهد )اع  از رژي  غذايي در نمايه توده بدني 

 ،منـد مـرور نيـام  مقاالت  ،يواني. مطالعات حخاص و پالسيو(

و  يتکـرار  يهـا و مطالعات بـا داده  يالعات مشاهدهمطا ريسا

ــخص ــا نو    ،نامش ــس از تمــاس ب ــه پ ــندگانيک مربواــه  س

 ، از مطالعه ما حذف شدند.شدن افتيدر يبازخورد

 هااستخراج داده

شـامل محـل و سـا      ؛ااالعات استخراز شده از مطالعات

هـا،  آن شناسييتجمع هاييژگيانجام مطالعه، تعداد نمونه، و

ــاايمع ــه، و    يره ــدت مداخل ــه، م ــوع مداخل ــروز، ن ورود و خ

شـده بـود. مقـاالت بـه اـور       يريگاندازه  يمتابول يرهايمتا

وهر گونه  ديگرد بررسيمستقل توسط دو محق  )م.ق و غ.ا( 

در  محقـ  سـوم )د.ب( حـل شـد.     يينيـر بــا راهنمـا   اختالف

آوري شد هاي انگليسي زبان جمعجستجوي مقاالت تنها مقاله

ه صورت کارآزمايي باليني و بـا مداخلـه فروکتـوز، ارـر     که ب

                                                           
i - Hemoglobin A1C 

ii -Fasting Blood Sugar 

iii -Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance 

iv -Total Cholesterol 

v -Triglyceride 

vi -High-density Lipoprotein Cholesterol 

vii -Low-density Lipoprotein Cholesterol 

viii -Systolic Blood Pressure 

ix -Diastolic Blood Pressure 

x -C-Reactive Protein 

فروکتوز را در ميتاليـان بـه ديابـت نـوع دو، بررسـي کـرده       

هـاي اسـتخراز شـده، بررسـي و     سـ،س عنـوان مقالـه    بودند.

مقاالت مرتيط با هدف مطالعه حاضـر انتخـاب و مـوارد غيـر     

چنـين منـابع کليـه مقـاالت     مرتيط و تکـراري حـذف شـد. هـ     

هايي که با هدف مطالعه حاضر مرتيط بودنـد،  مقالهبررسي و 

انتخــاب شــد. ســ،س فهرســتي از عنــاوين و چکيــده مقــاالت  

 xiافـزار انـدتوت  هاي مورد بررسـي در نـرم  موجود در پايگاه

ــرم خالصــه   ــات از ف ــتخراز ااالع ــراي اس ــي وارد و ب نويس

 استفاده شد. 

 بررسي كيفيت مقاالت

را  يريسـوگ  يتمالبه اور مستقل خطرات اح سندهيدو نو

 يبـرا  xii(ROB2) نيکـاکر  يريبا استفاده از ابزار خطر سـوگ 

 38کردند. يابيشده ارزو کنتر  يتصادفباليني  يهاييکارآزما

بـه   نيکـاکر  هيهـر دامنـه ايـ  توصـ     يبـرا  يينها يرتيه بند

. (3)جـدو    گزارش شد "نامشخص" اي "باال"، "ک "صورت 

 .سوم حل شد سندهيتوسط نو سندهيدو نو نياختالفات ب

 هايافته
، 2424ي تا اکتيـر  ااالعاتي هاگاهيبر اساس جستجو در پا

مقالـه مـرتيط انتخـاب و مـورد      987در اولين مرحلـه، تعـداد   

مقالـه   64بررسي لرار گرفت. پـس از مـرور عنـاوين، تعـداد     

هـا شـدند. در   شناسايي و وارد مرحله ارزيابي کيفـي چکيـده  

( کـه بـه ايـن مـرور     3)نمـودار   مقالـه انتخـاب شـد    39نهايت 

شـده از مطالعـات در   اسـتخراز  مند وارد شدند. ااالعات نيام

چنين نتايج ارزيابي کيفيت مطالعه در خالصه شد. ه  3جدو  

 نشان داده شده است. 2جدو  

 هاي پيکرسنجياثر فروكتوز بر شاخص

مقالـه بـه ارزيـابي ارـر      6از ميان مطالعات مورد بررسي، 

هـاي پيکرسـنجي پرداختـه بودنــد. در    شـاخص  فروکتـوز بـر  

 94، 2424و همکـاران در سـا     xiiiکارآزمايي باليني جليلونـد 

بيمار ميتال به ديابت نوع دو در مطالعه شـرکت کـرده بودنـد.    

)رژيـ    Aدر اين مطالعه افراد به اور تصـادفي بـه دو گـروه    

)گروه شـاهد و داراي   B( و گروه =n 24غذايي ک  فروکتوز، 

 ( تقسي  شد. =n 24يابت، د يژهوذايي معمو  رژي  غ

                                                           
xi -Endnote 

xii -Risk of bias 2.0 

xiii -Jalilvand 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه انتخاب و ورود مقاالت به مطالعه -1نمودار 

 يـژه معمـو  و  ييرژيـ  غـذا  ، افراد داراي يـ   Aدر گروه 

هاي مصنوعي نيز محدود کنندهيابت بودند که در آن شيريند

هـاي ايـن   افتـه هفته انجام شـد. ي  8شده بود. اين آزمون براي 

مطالعه نشان داد که پس از مصرف رژي  غذايي ک  فروکتوز، 

هاي پيکرسنجي اع  از وزن، دور کمر تاييـر چنـداني   شاخص

و همکـاران کـه در سـا      iدر کارآزمايي باليني پـارک  34نکرد.

ديابت يا ديابت نوع بيمار ميتال به پيش 97انجام گرفت،  2435

طالعه شرکت کردند. در ايـن  دو تازه تشخيص داده شده در م

( و =25nمطالعه افراد به اور تصادفي به دو گـروه مداخلـه )  

( تقسـي  شـدند. افـراد در گـروه مداخلـه      =29nگروه شـاهد ) 

ــا دوز    ــوز ب ــل فروکت ــه يــ  عــدد لــرص آرژيني  3544روزان

و افراد در گروه شاهد روزانه ي  عدد لرص حاوي  گرمميلي

ريافـت کردنـد. ايـن مداخلـه     گرم پودر جو پختـه د ميلي 3544

                                                           
i -Park 

هفته به اـو  انجاميـد. نتـايج مطالعـه حـاکي از       3براي مدت 

کاهش وزن و نمايه توده بدن در هـر دو گـروه بـود کـه ايـن      

در  37تاييــرات بــين دو گــروه تفــاوت لابــل تــوجهي نداشــت. 

 34، 3776و همکـاران در سـا     iiيويسـتو ککارآزمايي باليني 

مرد( در مطالعه شرکت  9زن و  3فرد ميتال به ديابت نوع دو )

 کردند. 

                                                           
ii -Koivisto 
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 به تفکيک هر مطالعه ROB2ارزيابي خطر سوگيري بر اسا  ابزار  -1جدول 

 فرآيند مطالعه/ سال انتشار

 سازيتصادفي

 يسازپنهان

 يصتخص

 سازيكور

 كنندگانشركت

 و پرسنل

كورسازي 

 ارزيابي

 پيامد

 هايداده

 ناتمام پيامد

 گزارش

 انتخابي

خطر  يكل يابيارز

 يريسوگ

 ک  ک  ک  نامشخص ک  ک  ک  34 2424جليلوند و همکاران / 

 نامشخص ک  ک  ک  نامشخص نامشخص ک  27 2438و همکاران /  نرونها

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص ک  37 2435پارک و همکاران / 

 ک  ک  ک  نامشخص ک  ک  ک  22 3778آبراها و همکاران/ 

 ک  ک  ک  نامشخص ک  ک  ک  63 2443و همکاران /  ويزمن

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص ک  64 2443مور و همکاران / 

 ک  ک  ک  نامشخص ک  ک  ک  26 3778گنون و همکاران / 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص ک  29 3773ي و همکاران / مالرب

 ک  ک  ک  ک  ک  ک  ک  24 3776ان / يويستو و همکارک

 نامشخص نامشخص ک  ک  ک  نامشخص ک  23 3787تروبرن و همکاران / 

 ک  ک  ک  ک  ک  ک  ک  25 3787اوسي و و همکاران / 

 ک  ک  ک  نامشخص نامشخص ک  ک  29 3789ير و همکاران / م  آت

 ک  ک  ک  نامشخص ک  نامشخص ک  23 3783بنتل و همکاران / 

 ک  نامشخص ک  ک  ک  ک  ک  28 3785آکگون و همکاران / 

ROB2, Version 2 of the Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials 
ــا دوره  9تــا  2در ايــن مطالعــه، کــه بــراي مــدت   هفتــه ب

پاکســازي يــ  ماهــه انجــام شــده بــود، کليــه افــراد در دوره 

بـدين صـورت کـه در    مداخله و دوره کنتر  شـرکت کردنـد.   

هـاي رژيـ  بـه شـکل     از کـل کربوهيـدرات   %24دوره مداخله 

هاي غذايي به افراد ارايه شد. همـين  محلو  فروکتوز در وعده

افراد در دوره کنتر  همـان ميـزان آب آشـاميدني بـه عنـوان      

هــاي غـذايي خـود مصــرف کردنـد. نتــايج    دارونمـا در وعـده  

ــ  د از مداخلــه بــا مطالعــه حــاکي از عــدم تاييــر وزن بــدن بع

، 3783و همکـاران در سـا     iدر مطالعه بنتـل  24فروکتوز بود.

روزه در  8دوره  6فــرد ميــتال بــه ديابــت نــوع دو بــراي   32

انرژي از فروکتـوز،   % 23مطالعه شرکت کردند. در رژي  او  

ــ  دوم  ــا     % 26در رژي ــوم تقريي ــ  س ــاکارز و در رژي از س

ــدرات ــود. ن کربوهي ــده ب ــوع پيهي ــا از ن ــه  ه ــن مطالع ــايج اي ت

دهنده عدم تايير وزن بدن در نتيجه جايگزيني فروکتوز نشان

 23بود.

 اثر فروكتوز بر فشار خون سيستولي و دياستولي

و  يسـتول يفشار خـون س تنها دو مطالعه ارر فروکتوز بر 

ي را بررسي کرده بودند. مطالعه جليلوند و همکـاران  استوليد

معمو   ييرژي  غذايسه با نشان داد رژي  ک  فروکتوز در مقا

دار کـاهش  يابت، فشار خون دياستو  را بطـور معنـي  د يژهو

( اما باعث تايير لابل توجه در فشار خـون  =436/4Pدهد )مي

                                                           
i -Bantle 

يويسـتو و  کهـاي مطالعـه   که، يافتـه در حالي 34سيستو  نشد.

همکاران نشان داد فشـار خـون بعـد از مداخلـه بـا فروکتـوز       

 24بدون تايير بود.

 روكتوز بر قند خوناثر ف

مقاله به ارزيابي ارر  32مطالعه مورد بررسي،  39از ميان 

يلونـد و  جلنتايج مطالعـه  فروکتوز بر لندخون پرداخته بودند. 

همکاران نشان داد گلوکز خون ناشتا در هر دو گروه بعـد از  

و  >A :34±6/34- ،4443/4Pهفته کـاهش يافـت )در گـروه     8

( اما تفاوت بـين تاييـرات   >B :6/8±75/5- ،445/4Pدر گروه 

پارک و همکاران نيـز   34(.=396/4Pنيود ) يداريمعندو گروه 

دليقـه   64نشان دادنـد در گـروه آزمـايش، غليـت گلـوکز در      

ــه ) 442/4P= ،34و  -32/5±9/37) و  -9/35±43/9دليقـــــــ

465/4P=  .37( پس از مصرف آرژينيل فروکتوز کـاهش يافـت 

ران حـاکي از کـاهش غليـت    نتايج مطالعـه کيويسـتو و همکـا   

 8±8/4ليتـر بـه    مو  درميلي 9/34±9/3گلوکز ناشتا سرم از 

 24، بعد از مصرف فروکتوز بـود. >42/4Pمو  در ليتر و ميلي

و همکاران نيز نشان دادند که غليت گلوکز بعـد   بنتلچنين ه 

از غذا، ميانگين گلوکز پالسما و دفع گلوکز در ادرار، متعالـب  

 iiدر کارآزمايي باليني آبراها 23يابد.کاهش مي رژي  فروکتوز

فرد ميتال به  3انجام گرفته بود،  3778و همکاران که در سا  

 زن( در مطالعه شرکت کردند.  2مرد و  9ديابت نوع دو )

                                                           
ii -Abraha 



  

 

  مشخصات مقاالت مورد بررسي - 2جدول 

 هدف مطالعه روش كار هايافته

محل اجرا/ 

نوع 

 مطالعه

نويسنده/ سال 

 چاپ

 : رابت در هر دو گروه.SBPوزن بدن، دور کمر، 

DBP کاهش در گروه :A 

FBG،  هموگلوبينc1A ،TG،CRP  با حساسيت باال: کاهش در گروهA 

HDL-C افزايش در گروه :A 

غليت انسولين: عدم تفاوت بين دو گروه مقاومت به انسولين: کاهش در 

 Aگروه 

TC کاهش مشابه در در هر دو گروه : 

LDL-Cابت: ر 

 

هفته گلوکز خون ناشتا،  8به اور کلي، رژي  ک  فروکتوز براي مدت 

HbA1c ،TG ،HDL-C  وhs-CRP  بهيود  2را در افراد ميتال به ديابت نوع

 بخشد.مي

 2بيمار ميتال به ديابت نوع  94حج  نمونه: 

 حدالل به مدت ي  سا ، 2ساله و با تشخيص ديابت نوع  94-94هاي ورود: با سن معيار

BMI  از انجمن ديابت لزوين. 3885-64بين 

معيارهاي خروز از مطالعه: اختال  شديد در عملکرد للب، کيد، کليه يا هر نوع بيماري 

اکسيدان، داشتن هاي آنتيالتهابي، بارداري يا شيردهي، تزري  انسولين، مصرف مکمل

 ر استروييدي.ماه گذشته و مصرف مني  داروهاي ضد التهاب غي 3رژي  کاهش وزن در 

 هفته 8مدت مداخله: 

)رژي  غذايي ک  فروکتوز به همراه رژي   Aنوع مداخله: تقسي  تصادفي افراد به دو گروه 

)گروه شاهد و داراي رژي  معمولي ديابتي،  B( و گروه =24nغذايي معمولي ديابتي، 

24n= ) 

 .پروتلين %35چربي و  %64کربوهيدرات و  %55هاي غذايي: ترکيب رژي 

 هاي پيکرسنجي: وزن، لد، دور کمر، فشار خون سيستولي و دياستولي گيري شاخصاندازه

، سط  TGو  HbA1c  ،FBG ،TC ،HDL-Cهاي بيوشيميايي: گيري شاخصاندازه

 .LDL-Cبا حساسيت باال، مقاومت به انسولين و  CRPانسولين ناشتا، 

ارزيابي ارر بخشي باليني رژي  

تاييرات  غذايي ک  فروکتوز بر

متابولي  در بيماران ميتال به 

 2ديابت نوع 

 ايران

کارآزمايي 

باليني، 

موازي، 

تصادفي، 

ي  سو 

کور و 

 کنتر  شده

جليلوند و 

 همکاران

(2424 )34 

فروکتوز بر خالف آاللوز، در هيا ي  از مقادير تجويز شده، هيا تارير لابل 

 گيري شده نداشت.توجهي بر هر ي  از عوامل اندازه

 کنتر  شده با دارو يا رژي  2فرد ميتال به ديابت نوع  29حج  نمونه: 

، =3885BMI-65سا ، عدم بارداري، عدم مصرف سيگار،  38-95معيارهاي ورود: سن 

 هاي مه عدم تزري  انسولين و عاري از ساير بيماري

 هفته 3دوره پاکسازي: 

 يشي به ترتيب تصادفي نوشيدني آزما 9نوشيدني شاهد و  2نوع مداخله: دريافت 

گرم فروکتوز يا آاللوز اضافه شده به  34گرم،  5ها: صفر گرم )شاهد(، دوز نوشيدني

 )ليترآبميلي 544گرم حل شده در  95محلو  گلوکز )

 دليقه 5ساعت ناشتايي در عرض  32-34روز جداگانه پس از  3نوشيدني در  3مصرف 

 ودي گلوکز و انسولين سرمگيري شده: سط  زير منحني صععوامل اندازه

ارزيابي و مقايسه تأرير 

دوزهاي کوچ  فروکتوز و 

آاللوز بر تنيي  لند خون بعد از 

 2غذا در ديابت نوع 

کانادا، 

 تورنتو

 

 

کارآزمايي 

باليني 

تصادفي، 

دو سو 

کور، کنتر  

 شده

و ها نرون

 همکاران

(2438 )27 



   

 

 

 اوت بين دو گروه: کاهش در هر دو گروه و عدم وجود تفBMIوزن و 

 غليت گلوکز: کاهش بيشتر در گروه مداخله

 : رابت و عدم بهيود بعد از مداخلهHbA1cسط  انسولين، 

 رخ چربي: عدم تفاوت بين گروه مداخله و شاهدني 

 ساله 24-94نو ظهور با سن  2بيمار ميتال به پره ديابت يا ديابت نوع  97حج  نمونه: 

کيدي، بيماري التهابي مزمن، مصرف مزمن الکل، بارداري، معيار خروز: بيماري کليوي، 

 شيردهي، مصرف داروهاي کاهنده لند خون يا تزري  انسولين

 هفته 3مدت مداخله: 

(. مصرف =29n( و گروه شاهد )=25nنوع مداخله: تقسي  تصادفي افراد به گروه مداخله )

مداخله و مصرف ي  عدد گرم آرژينيل فروکتوز در گروه ميلي 3544روزي ي  عدد لرص 

گرم حاوي پودر جو پخته در گروه شاهد. حف  سي  زندگي و عادات ميلي 3544لرص 

 غذايي در او  مداخله

، HDL-Cناشتا،  TGناشتا،  TC، انسولين، BMI ،FBGگيري شده: وزن، معيارهاي اندازه

LDL-C ،HbA1c ،FFA 

ارزيابي ارر مکمل ياري با 

  لند آرژينيل فروکتوز بر کنتر

و  IFGيا  IGTخون در افراد با 

T2DM. 

 سلو ، کره

 

 

کارآزمايي 

باليني، دو 

سو کور، 

تصادفي، 

 دارشاهد

 و همکاران پارک

(2435 )37 

افزايش بيشتر غليت گلوکز و انسولين بعد از مصرف نشاسته نسيت به بعد 

 از فروکتوز

از دليقه بعد از مصرف فروکتوز نسيت به بعد  294در  NEFAغليت 

 مصرف نشاسته کمتر بود اما بعد از اين مدت، نتيجه عکس شد.

دليقه  74بعد از فروکتوز نسيت به بعد از نشاسته تا   TGترافزايش آهسته

 تر آن بعد از اين مدت.او  و افزايش سريع

 رابت و مستقل از نوع کربوهيدرات LPLفعاليت 

 2وع زن( ميتال به ديابت ن 2مرد و  9فرد ) 3حج  نمونه: 

و داراي فشار خون نرما  و عملکرد  3/26-66بين  BMIسا  و  96-59معيار ورود: سن 

 هاي خوناييعي تيروييد و کليه و عدم مصرف داروهاي مورر بر متابوليس  چربي

نوع مداخله: مشارکت افراد در دو مرحله آزمايش، مصرف ي  وعده آزمايشي شامل تخ  

 کرد.گرم/کيلوگرم چربي تامين مي 3مرغ پخته شده با خامه و کره که 

گرم/کيلوگرم(  95/4در مرحله او : مصرف اين وعده همراه با محلولي که در آن فروکتوز )

 در ي  نوشيدني ک  کالري با اع  ليمو حل شده بود

گرم/کيلوگرم( به صورت نان برشته  95/4در مرحله دوم: جايگزيني فروکتوز با نشاسته )

 شده

، NEFA ،TGگيري شده: غليت گلوکز و انسولين سرم، غليت اندازهشاخص هاي خوني  

 LPLفعاليت 

مطالعه حاضر به منيور 

بررسي ارر حاد فروکتوز اضافه 

شده، در مقايسه با نشاسته، بر 

پس از صرف غذا در  TGغليت 

افراد غيرديابتي و براي بررسي 

که آيا اين تارير در افراد اين

وت متفا 2ميتال به ديابت نوع 

 است يا خير، اراحي شده است.

 انگلستان

 

کارآزمايي 

 باليني

 وهمکاران آبراها

(3778 )22 

بعد از غذاي چالش بر انگيز در  TGعدم تايير در سط  گلوکز، انسولين و 

 هر گروه و بين دو گروه.

در هر گروه يا بين دو گروه در او   TC ،HDL-C ،LDL-Cعدم تايير

 دوره مطالعه

کتوز آمين در گروه مداخله برخالف گروه شاهد ي  ماه کاهش سط  فرو

 بعد از شروع مطالعه

در او  دوره مطالعه در هر دو گروه. اما کاهش لابل  HbA1cبهيود سط  

 توجه آن در گروه مداخله نسيت به گروه شاهد دو ماه پس از شروع مداخله.

بيشتر از  HbA1c  باال و غير اييعي کنتر  نشده با سط 2بيمار ميتال به ديابت نوع  29حج  نمونه: 

 گرم.ميلي 244و لند دو ساعته بيشتر از  5/3%

معيار هاي ورود: عدم تايير در داروها، رژي  غذايي و فعاليت بدني از سه ماه ليل از ورود به مطالعه 

 چنين در او  مطالعهو ه 

توز توسط گروه مداخله و گرم فروک 5/9نوع مداخله: تقسي  تصادفي افراد به دو گروه و مصرف 

گرم مالتو دکسترين توسط گروه شاهد براي سه بار در روز بعد از هر وعده غذايي  5/9مصرف 

 544اصلي و به چالش کشيدن افراد با ي  وعده غذايي رابت شامل برنج، سينه مرغ، ساالد )در مجموع 

 TGگيري سط  گلوکز، انسولين، کالري( براي اندازه

 ماه 6مدت مداخله : 

 ، فروکتوز آمينTC ،HDL-C ،LDL-C ،HbA1cگيري شده: هاي اندازهشاخص

مطالعه اررات مکمل ياري 

اوالني مدت با فروکتوز بر 

تحمل گلوکز در افراد ميتال به 

 2ديابت نوع 

فلسطين 

 اشاالي

 

کار آزمايي 

باليني دو 

سو کور و 

کنتر  شده 

 با دارو نما

 ويزمن و همکاران

(2443 )63 



  

 

 شود:فروکتوز به همراه گلوکز در مقايسه با گلوکز تنها باعث مي مصرف

 کاهش %39پاسخ گلوکز پالسما :

 کاهش %23پاسخ انسولين: 

 غليت گلوکاگون: در او  مصرف هر دو محلو  به اور مشابه کاهش يافت.

TG عدم تايير غليت :TG   بعد از مصرف هر دو نوع محلوOGTT 

ن دو محلو  از نير تارير بر گليسرو . در هر گليسرو : عدم وجود تفاوت بي

 کاهش يافت. % 65-95دو نوع محلو  گليسرو  نسيت به مقدار اوليه خود 

NEFA عدم وجود تفاوت بين دو محلو  از نير تارير بر اين فاکتور. در هر :

 کاهش يافت. % 35-94نسيت به مقدار اوليه خود  NEFAدو نوع محلو  

تواند بدون تحري  ترش  انسولين پاسخ روکتوز ميبنابراين دوز پايين ف 

 گاليسمي را بهيود بيخشد.

سا  و  69-59زن( با سن بين  9مرد و  3) 2بيمار چاق ميتال به ديابت نوع  5حج  نمونه: 

BMI  و ميانگين غليت  28-53بينHbA1c  و داراي سط  اييعي  % 5/8+ 4/  5برابر با

 ي کيد و کليههاي سرم و عملکرد اييعالکتروليت

 روز ليل از شروع مطالعه 5لطع مصرف داروهاي کاهنده لند خون از 

نوع و مدت مداخله: همه بيماران براي مدت ي  هفته ليل از شروع مطالعه ي  رژي  غذايي 

گرم کربوهيدرات در روز مصرف کردند. افراد در دو نوبت جداگانه، با  244حاوي حدالل 

را انجام دادند. بدين صورت که بيماران در يکي از روزهاي  OGTTحدالل فاصله ي  هفته 

( OGTT+Fگرم گلوکز ) 95( به عالوه Fگرم فروکتوز ) 5/9مطالعه محلولي حاوي 

 (OGTT-Fمصرف کردند و در روز ديگر هيا فروکتوزي دريافت نکردند. )

 رو ،، گليسTG، انسولين و گلوکاگون پالسما، PGگيري شده: هاي خوني اندازهشاخص

NEFA 

ارزيابي اين فرضيه که تجويز 

حاد ي  دوز کوچ  فروکتوز 

باعث بهيود تحمل گلوکز در 

 2ميتاليان به ديابت نوع 

 شود يا خير.مي

 آمريکا

 

کارآزمايي 

باليني 

تصادفي 

ي  سو 

 کور

 و همکارانمور 

(2443 )64 

 

 بعد از گلوکز: 

 انسولين: افزايش

 گلوکاگون: کاهش

C-  پ،تيد: افزايش 

NEFAکاهش : 

TGتارير ک  بر غليت آن : 

 باشد( %344بعد از فروکتوز: )اگر پاسخ به گلوکز 

  %33گلوکز پالسما: افزايش به ميزان 

 (%29ها )انسولين: حدالل افزايش بين سوخت

 گلوکاگون: کمي افزايش

C- ( 29پ،تيد: حدالل افزايش%) 

NEFA بود(: کاهش )ميانگين کاهش آن بعد از فروکتوز بيشتر 

TGافزايش بيشتر نسيت به بقيه : 

 باشد( %344بعد از پروتلين: )اگر پاسخ به گلوکز 

  %35گلوکز پالسما: افزايش به ميزان 

 (%38انسولين: افزايش متوسط )

 گلوکاگون: افزايش

C- ( 38پ،تيد: افزايش متوسط%) 

NEFA)کاهش )ميانگين کاهش آن بعد از پروتلين کمتر بود : 

TG افزايش : 

 درمان نشده 2مرد ميتال به ديابت نوع  9حج  نمونه: 

 معيار ورود: عملکرد اييعي تيروييد، کيد، کليه

گرم کربو در روز براي سه روز ليل از  244نوع مداخله: مصرف ي  رژي  با حدالل 

 آزمايش

گرم  25ليتر آب، ميلي 254گرم فروکتوز حل شده در  25وعده غذايي )شامل:  5مصرف 

گرم گلوکز  54پروتلين، دو نوبت جداگانه  فروکتوز به همراه گرم 25پروتلين به شکل پنير، 

 به عنوان شاهد( توسط همه افراد

دليقه  35ساعت ناشتايي و در عرض  34هاي غذايي به عنوان صيحانه بعد از وعده

 مصرف شد.

 ، گلوکاگونTG ،NEFAپ،تيد،  -Cگيري شده: گلوکز، انسولين، هاي اندازهشاخص

اررات مصرف فروکتوز  ارزيابي

پروتلين بر غليت  به همراه

انسولين در گردش و گلوکاگون 

 و گلوکز خون.

 مينسوتا

 

 

کارآزمايي 

 باليني

 

 و همکارانگنون 

(3778 )26 

 



   

 

 باشد( %344عد از پروتلين به همراه فروکتوز: )اگر پاسخ به گلوکز ب

  %39گلوکز پالسما: افزايش به ميزان 

 ( مشابه گلوکز%74انسولين: افزايش )

 گلوکاگون: افزايش کمتر در مقايسه با پروتلين

C- ( 53پ،تيد: افزايش%) 

NEFA کاهش : 

TGافزايش : 

HbA1cگلوکز ناشتا، پروتلين گليکوزيله: رابت ، 

 

هاي سرم گلوکز ناشتا و بعد از غذا، مقدار پروتلين گليکوزيله، سط  چربي

ناشتا يا بعد از غذا، ترش   TGناشتا و  TC ،HDL-C ،LDL-Cشامل 

 پ،تيد ناشتا يا بعد از غذا: عدم تفاوت بين سه رژي  -Cانسولين و 

بيمار در او  رژي  نشاسته و دو بيمار در او  رژي   3گلوکز اوري: 

 فروکتوز

 

هاي حاوي فروکتوز و ساکارز باال بر لند در مدت کوتاه يا متوسط، رژي 

در افرادي که ديابت نوع  Cولين و پ،تيد هاي خون يا ترش  انسخون، چربي

 گذارد.ها به خوبي کنتر  شده است، تأرير منفي نميآن 2

بيمار ميتال به ديابت نوع دو کنتر  شده معيارهاي خروز از مطالعه:  33حج  نمونه: 

هاي کيدي و کليوي لابل توجه يا ميکرو و ماکرو آنژيوپاتي مصرف مزمن الکل، بيماري

 شديد 

 %54-55کننده سه رژي  غذايي ايزو کالري بودند. ) کنندگان دريافتداخله: همه شرکتنوع م

 ها(.از چربي %64-65از پروتلين و  %35ها و از کالري از کربوهيدرات

ها از از انرژي حاصل از کربوهيدرات %72: رژي  کنتر  با نشاسته باال )تامين 3رژي  

 از لندها( %8ساکاريدها و تنها پلي

از کل  %62از کل کالري روزانه يا  %37: رژي  غذايي با ساکارز باال )تامين 2رژي  

 ها از ساکارز(کربوهيدرات

از کل  %28از کل کالري روزانه يا  %24: رژي  با فروکتوز باال ) تامين حدود 6رژي  

 محتواي کربوهيدرات از فروکتوز( 

 روزه 39روز با دوره پاکسازي  28مدت مداخله: هر رژي  

، TC،HDL-C ،TGپ،تيد،  -Cگيري شده: سط  گلوکز، انسولين، هاي اندازهشاخص

 HbA1cپروتلين گليکوزيله، 

بررسي اررات متابولي  

فروکتوز و ساکاروز رژيمي در 

 2بيماران ميتال به ديابت نوع 

 برزيل

 

 

کارآزمايي 

 باليني

 و همکاران يمالرب

(3773 )29 

سما و ميانگين غليت گلوکز روزانه خون در هر کاهش غليت گلوکز ناشتا پال

  دو دوره

تنها در رژي  فروکتوز افزايش حساسيت به انسولين در  HbA1cبهيود 

 (%69رژي  فروکتوز )

، وزن بدن، A1,A2، آپوپروتلين TGعدم تايير در غليت انسولين سرم، 

 پ،تيد -Cفشار خون، الکتات و پيروات، 

 

هاي پيهيده باعث فروکتوز با کربوهيدراتلذا جايگزيني مقادير متوسط 

بهيود کنتر  لند خون، حساسيت به انسولين در بيماران ميتال به ديابت نوع 

 شود.  مي 2

 2بيمار ميتال به ديابت نوع  34حج  نمونه: 

 اي با دوره پاکسازي ي  ماهه.هفته 9مدت مداخله: دو دوره 

 نوع مداخله: 

از کربوهاي آن با فروکتوز جايگزين شده و  %24ايزو کالري که  در دوره مداخله: مصرف ي  رژي 

گرم بسته به ميزان کالري فروکتوز کريستالي در آب رلي  شده و  35-95بقيه اش کربو پيهيده است. 

 شود.هاي غذايي و ميان وعده عصر مصرف ميهمراه وعده

اي آن کربو پيهيده است. در دوره کنتر : مصرف ي  رژي  ايزو کالري مشابه فقط تمام کربوه

 هاي غذايي به جاي فروکتوز کريستاليمصرف همان ميزان آب آشاميدني دارونما در وعده

گيري شده: وزن، فشار خون، لند خون، چربي سرم، لي،و پروتلين، غليت هاي اندازهشاخص

پيروات  ، غليت الکتات وHbA1cو غليت انسولين، حساسيت به انسولين،  A1,A2هاي اپوپروتلين

 پ،تيد -Cسرم، 

بررسي تأرير فروکتوز بر کنتر  

لند خون، متابوليس  چربي و 

لي،وپروتلين و حساسيت به 

انسولين در بيماران ميتال به 

 2ديابت نوع 

 فنالند

 

کارآزمايي 

باليني دو 

سوکور، 

تصادفي و 

 متقااع

يويستو و ک

 همکاران

(3776 )24 

 



  

 

 بعد از جايگزيني فروکتوز:

 سما: رابتگلوکز پال

 انسولين ناشتا: رابت

TG ،TC ،FFA ،HDL-C ،LDL-Cرابت : 

 : رابتVLDL-TGميانگين غليت 

 بعد از رژي  ساکارز:

 : رابتTC ،HDL-C ،LDL-Cگلوکز پالسما، 

TGافزايش : 

 افزايش يافت FFA 92%و  TG 56%انسولين ناشتا دو برابر،  <-در ي  فرد 

وز در صورت مصرف اوالني مدت بعيد است مقادير فيزيولوژيکي فروکت

ها ارر توسط افراد ميتال به ديابت به جاي ساکارز، بر متابوليس  چربي

 بگذارد.

که عاري از هر گونه بيماري ديگر بودند و  2داوالب ميتال به ديابت نوع  5حج  نمونه: 

داروهاي مورر بر متابوليس  گلوکز يا انسولين در او  مطالعه مصرف نکردند و تحت 

 درمان با انسولين نيودند.

 روز 344مدت مداخله: 

 نوع مداخله: بستري در بيمارستان در او  مداخله

پروتلين،   %35چربي و  % 64کربو و  %55رعايت ي  رژي  پايه براي حف  وزن حاوي 

از کل  %29روز ليل از شروع مداخله. تامين  5گرم فيير براي  25گرم کلسترو ، ميلي 644

 از کل کالري از ساکارز. %36کربوها يا 

بيمار همين رژي  پايه که در آن  2سه بيمار اين رژي  را در کل دوره مطالعه ادامه دادند اما 

 روز رعايت کردند. 344گرم( را براي  329-93فروکتوز جايگزين ساکارز شده بود )

، TG ،TC ،FFA ،HDL-C ،LDL-C ،VLDL-TGگيري شده: هاي اندازهشاخص

 و گلوکز پالسماانسولين 

هدف مطالعه اين بود که با 

-بررسي کامل متابوليس  چربي

ها پس از ي  دوره اوالني 

تاذيه با فروکتوز، برخي از 

نيرها در مورد اينکه آيا اختالف

کننده بي خطر فروکتوز شيرين

 است يا خير برارف شود.

کارآزمايي 

 باليني

و تروبرن 

 همکاران

(3787 )23 

 

 ل ياري با فروکتوز:پس از دوره مکم

 مو /ليترميلي 2گلوکز ناشتا سرم: کاهش به اندازه 

 HbA1c 5/3: کاهش % 

 رابت :الکتي  اسيد

 : رابت100Bو  1Aها، آپولي،وپروتلين هاي سرم، لي،و پروتلينچربي

 

 HbA1cدر رژي  نرما : رابت ماندن وزن بدن، گلوکز ناشتا سرم و 

 خوب کنتر  نشده 2يابت نوع بيمار ميتال به د 36حج  نمونه: 

در دو  %7بيشتر از  HbA1cمعيار ورود: تمايل داواليانه به مصرف فروکتوز کريستالي، 

 کيلوگرم در وزن 2هفته، عدم تايير بيشتر از  9گيري با فاصله بار اندازه

معيار خروز: بيماري کليوي، کيدي، لليي، تيروييد. سابقه ليلي کتو اسيدوز ديابتي يا 

 وري يا اسيدوز الکتي ، اسيد اوري  باال يا نقرس، چربي خون باال، زنان باردارکتون

 سا  3مدت مداخله: 

کل کالري روزانه(  %39گرم فروکتوز کريستالي )حداکثر  34ماه مصرف  3نوع مداخله: 

ماه مصرف ي  رژي  غذايي معمو   3هاي غير الکلي و اضافه شده به غالت يا نوشيدني

 چربي( توسط همه بيماران %65پروتلين و  %35کربو،  %54) بدون فروکتوز

، HbA1c ،TC ،TG ،HDL-Cگيري شده: گلوکز ناشتا سرم، هاي اندازهشاخص

 ها، الکتي  اسيد آپولي،وپروتلين

ارزيابي اررات متابولي  مزمن 

فروکتوز در افراد ميتال به 

 خوب کنتر  نشده 2ديابت نوع 

 آمريکا

 

 

کارآزمايي 

 باليني

 متقااع

 اوسي و همکاران

(3787 )25 

 گلوکز ناشتا سرم: رابت 

گرم گلوکز خوراکي  95ميانگين سط  گلوکز پالسما: کاهش  بعد از مصرف 

 متعالب رژي  فروکتوز 

 ناشتا: رابت TG ،HDL-Cهاي کلسترو ،چربي

 

گنجاندن فروکتوز به رژي  ديابتي ممکن است سط  گلوکز پس از غذا را 

 هاي سرم کاهش دهد.اختال  در چربيبدون ايجاد 

سا  و  39بيمار ميتال به ديابت غير وابسته به انسولين با ميانگين سني  34حج  نمونه: 

 سا  9-8مدت درمان ليلي براي ديابت 

معيارهاي خروز از مطالعه: سوء مصرف الکل، اختال  در عملکرد کيد و کليه، هاي،ر 

  /ليتر(موميلي 6/2گليسيريدمي )باالي تري

 هفته  8مدت مداخله: 

هفته او  و پيروي از ي  رژي   9نوع مداخله: پيروي بيماران از ي  رژي  معمو  ديابتي در 

 هفته بعدي 9هاي آن با فروکتوز جايگزين شده در از کربوهيدرات %25غذايي که 

 مو ليتر آب با اع  پرتقا  يا لي 2گرم فروکتوز حل شده در  55دوز محلو  فروکتوز: 

ارزيابي تارير مصرف رژي  

غذايي با فروکتوز باال به مدت 

يکماه بر کنتر  گلوکز خون و 

هاي سرم در ميتاليان به چربي

 ولينديابت غيروابسته به انس

 هلند

 

 

کارآزمايي 

باليني 

 متقااع

م  آتير و 

 همکاران 

(3789 )29 



   

 

در حالت ناشتا، تست  TG ،HDL-Cگيري شده: گلوکز و کلسترو ، هاي اندازهشاخص

 روز در هر رژي  28گرم گلوکز خوراکي بعد از  95تحمل 

 عدم تايير وزن بدن 

کاهش غليت گلوکز بعد از غذا پالسما، ميانگين سط  گلوکز سرم و دفع 

 (%34-9ادراري گلوکز در رژي  فروکتوز )

 TGعدم تايير سط  

 افزايش سط  الکتات و پيروات بعد از غذا

دت ساير منابع کربوهيدراتي در رژي  ديابتي با فروکتوز جايگزيني کوتاه م

 بخشد.کنتر  لند خون را بهيود مي

 2فرد ديابتي نوع  32و  3فرد ميتال به ديابت نوع  32حج  نمونه: 

 روز( 29روزه ) 8مدت مداخله: سه دوره 

 ر:روزه  با ترکييات زي 8نوع مداخله: مصرف سه رژي  ايزو کالري هر کدام براي دوره 

 کالري از فروکتوز %23: 3رژي  

 از ساکارز %26: 2رژي  

 : تامين تمام کربوها از کربوهاي پيهيده6رژي  

 ، الکتات و پيروات سرمTGگيري شده: گلوکز پالسما، فاکتورهاي اندازه

ارزيابي اررات متابولي  

فروکتوز و ساکاروز رژيمي در 

و نوع  3ميتاليان به ديابت نوع 

2 

کارآزمايي 

اليني ب

متقااع 

 تصادفي

 و همکاران بنتل

(3783)23 

 

در  HFCSميانگين افزايش گلوکز پالسما: افزايش بيشتر در رژي  ساکارز و 

 مقايسه با رژي  فروکتوز

 HFCSهاي غذايي ساکارز و سط  زير منحني گلوکز پالسما: پس از وعده

 بيشتر از وعده غذايي فروکتوز بود

در  HFCSهاي ساکارز و افزايش پس از وعدهميانگين تاييرات انسولين: 

 مقايسه با وعده فروکتوز 

بر گلوکز و انسولين پالسما با ساکاروز متفاوت  HFCSبنابراين تأرير 

در رژي   HFCSتواني  به اور علمي ي  عملکرد مفيد براي نيست، و ما نمي

ال به ديابت با چنين، بيماران ميتغذايي افراد ميتال به ديابت را تأييد کني . ه 

ليتر، در پاسخ به مصرف گرم در دسيميلي 394گلوکز پالسما پايه باالتر از 

يا وعده غذايي فروکتوز، افزايش مشابهي در غليت گلوکز  HFCSساکارز، 

دهند. بنابراين، فروکتوز فقط در بيماران ميتال به ديابت پالسما نشان مي

 خفيف داراي ارزش بالقوه است.

 سا    34با ميانگين سني  2فرد ميتال به ديابت نوع  39 حج  نمونه:

 روز 6دوره پاکسازي: حدالل 

که حاوي  HFCSگرم  9/96گرم فروکتوز،  65گرم ساکارز،  65نوع مداخله: به هر بيمار 

 کيلو کالري داده شد.  944گرم کربوهيدرات بود به عنوان بخشي از ي  وعده آزمايشي  65

HFCS 2/24از کل ماده جامد خش  و  % 8/97ها ترکيب اين آزمايش مورد استفاده در % 

 از آب بود. 

 گيري شده: سط  گلوکز و انسولينهاي اندازهشاخص

مقايسه اررات ساکاروز، 

فروکتوز، شربت ذرت با 

فروکتوز باال در افراد ميتال به 

 ديابت غير وابسته به انسولين

شرق 

پرتاا ، 

 نيوجرسي

 

 

کارآزمايي 

 باليني

 و همکارانآکگون 

(3785 )28 

 

Abbreviation: BMI, Body Mass Index; DBP, Diastolic Blood Pressure; FFA, Free Fatty Acid; FBG, Fasting Blood Glucose; hs-CRP, High Sensitive C-reactive Protein; HDL, High Density Lipoprotein; HFCS, High Fructose 

Corn Syrup; IFG, Impaired Fasting Glucose; IGT, Impaired Glucose Tolerance; LDL, Low Density Lipoprotein; LPL, Lipoprotein Lipase; NEFA, Non Esterified Fatty Acid; OGTT, Oral Glucose Tolerance Test; PG, Plasma 

Glucose; SBP, Systolic Blood Pressure; TC, Total Cholesterol; TG, Triglyceride; T2DM, Type 2 Diabetes Mellitus; VLDL, Very Low Density lipoprotein 
 

 



  

 

در اين مطالعه، همه افراد دو مرحلـه در آزمـايش شـرکت    

صـورت کـه در يـ  مرحلـه، يـ  وعـده غـذايي        کردند؛ بـدين 

گرم/کيلوگرم چربـي بـود را بـه همـراه      3آزمايشي که شامل 

م/کيلـوگرم( مصـرف کردنـد و در    گر 95/4محلو  فروکتوز )

گرم/کيلوگرم( بـه صـورت نـان     95/4مرحله بعدي، نشاسته )

برشته جايگزين فروکتوز شد. نتايج اين مطالعه نشان داد کـه  

غليت گلوکز خون بعد از مصرف نشاسـته بيشـتر از بعـد از    

ــود.  ــوز ب ــون  22مصــرف فروکت ــاليني گن ــايي ب و  iدر کارآزم

ميتال به ديابت نوع دو درمـان   مرد 9، 3778همکاران در سا  

نشــده وارد مطالعــه شــدند. در ايــن مطالعــه کليــه افــراد       

هاي وعده غذايي آزمايشي بودند که اين وعده 6کننده دريافت

گـرم   25گرم پـروتلين يـا    25گرم فروکتوز،  25غذايي شامل 

گرم پروتلين بود. در دو نوبت جداگانه  25فروکتوز به همراه 

ز به عنوان شاهد بـه افـراد داده شـد. نتـايج     گرم گلوکز ني 54

که پروتلين، فروکتوز، يا ترکييـي از   مطالعه نشان داد هنگامي

يابـد و  شود، غليت گلوکز کمي افـزايش مـي  ها مصرف ميآن

اين سه ترکيـب در افـزايش غليـت گلـوکز سـرم بـا يکـديگر        

تفاوتي ندارند، اما گلـوکز نسـيت بـه ايـن سـه ترکيـب باعـث        

در کارآزمايي باليني  26شود.يشتري در لند خون ميافزايش ب

زن  7) 33انجام گرفت،  3773و همکاران که در سا   iiمالربي

مرد( بيمـار ميـتال بـه ديابـت نـوع دو کنتـر  شـده وارد         9و 

کننـــدگان مطالعــه شــدند. در ايــن مطالعـــه، کليــه شــرکت     

روز بـا   28کننده سه رژيـ  ايـزو کـالري بـراي مـدت      دريافت

ــذايي او  حــاوي   39اکســازي دوره پ ــ  غ ــد. رژي روزه بودن

نشاسته باال )رژي  شاهد(، رژي  دوم حـاوي سـاکارز بـاال و    

رژي  سوم حاوي فروکتوز باال بود. نتايج مطالعـه نشـان داد   

هـاي يـ  و دو در   که غليت گلوکز ناشتا سرم در او  رژي 

مطالعــه مشــابه بــوده امــا از نيــر آمــاري   39و  3روزهــاي 

(. غليت لند خون بعـد از غـذا نيـز در    P=32/4ر نيود )دامعني

او  رژي  با فروکتوز باال نسيت به رژي  با نشاسـته بـاال در   

تر بود اما تفاوتي از نير آماري وجـود  پايين 28و  3روزهاي 

در کارآزمايي باليني  29(.=39/4Pو =49/4Pنداشت )به ترتيب 

مـرد(   5زن و  8بيمار ) 36، 3787و همکاران در سا   iiiاوسي

ميتال به ديابت نوع دو کنتر  نشده در مطالعه شرکت کردنـد.  

صورت کـه در  بيماران در دوره آزمايشي شرکت کردند بدين

گـرم فروکتـوز کريسـتالي، بـا      34ي  دوره به اور تصادفي 

                                                           
i -Gannon 

ii - Malerbi 

iii -Osei 

حذف تمام منابع ديگـر فروکتـوز، دريافـت و در دوره ديگـر،     

دادنـد. ايـن مداخلـه     رژي  غذايي معمو  ويژه ديابت را ادامـه 

ماه بـه اـو  انجاميـد. نتـايج ايـن مطالعـه نشـان داد         3براي 

يابـد  گلوکز ناشتا سرم در نتيجه مصرف فروکتوز کاهش مي

مـو /ليتر و  ميلـي  8/7±6/3مـو /ليتر بـه   ميلي 3/32±3/3)از 

42/4P<.)25 در مطالعه تروبرنiv   5، 3787و همکاران در سا 

ديابت نوع دو شـرکت کردنـد. در   مرد( با  6زن و  2داوالب )

روزه مطالعه ي   344بيمار در دوره  6اين کارآزمايي باليني 

شـد را  کـل کـالري از سـاکارز تـامين مـي      %36رژي  پايه، که 

گـرم   329تـا   93رعايت کردند و دو بيمار رژي  غذايي حاوي 

فروکتوز را )بسته به ميزان کالري کل( رعايت کردنـد. نتـايج   

از عـدم تاييـر غليـت گلـوکز پالسـما در اـو        مطالعه حاکي 

و همکـاران در   vدر کارآزمايي باليني م  آتيـر  23مطالعه بود.

 8بيمار ميتال بـه ديابـت نـوع دو بـراي مـدت       34، 3789سا  

هفتـه او ؛ رژيـ  غـذايي     9هفته تحت مداخله لرار گرفتند. در 

 هفته دوم رژي  غذايي 9معمو  براي ميتاليان به ديابت و در 

هاي آن بـا فروکتـوز جـايگزين شـده     از کربوهيدرات %25که 

 55بود را دريافت کردند. فروکتوز به شـکل محلـو ، حـاوي    

گرم فروکتوز، به بيماران داده شـد. نتـايج مطالعـه نشـان داد     

جايگزيني ي  ماهه فروکتوز بر مقدار گلوکز ناشتا سرم تارير 

گلـوکز   ندارد اما باعـث کـاهش چشـمگير در ميـانگين غليـت     

ــه )از  64پالســـما در  ــه ميلـــي 9/24±8/4دليقـ مـــو /ليتر بـ

 3/37±8/4دليقـه )  443/4P< ،)34مو /ليتر و ميلي 3/4±9/38

ــي ــل ميلـ ــو /ليتر در مقابـ ــي 6/39±3/4مـ ــو /ليتر و ميلـ مـ

443/4P< ،)324  9/33±3/4بــــــه  7/39±8/4دليقــــــه )از 

در کارآزمــايي بــاليني   29( شــد.>43/4Pمــو /ليتر و ميلــي

فـرد ميـتال بـه ديابـت      39، 3785و همکاران در سا   viونآکگ

زن( در مطالعـه شـرکت    3مرد و  33غير وابسته به انسولين )

گـرم   65گرم ساکارز،  65در اين مطالعه، به هر بيمار  .کردند

 گـرم شـربت ذرت بـا فروکتـوز بـاال       95/96فروکتـوز و يـا   

(HFCS)vvv  گـرم کربوهيـدرات بـود، داده شـد.      65که حـاوي

ايج مطالعه نشان داد اوز ميانگين غليت گلوکز پالسما پـس  نت

ــوز و  ــادير    34در  HFCSاز ســاکارز، فروکت ــا مق ــه و ب دليق

ليتـر،  گرم/دسيميلي 39±5ليتر، گرم/دسيميلي 38±9ميانگين 

چنـين  ليتر به ترتيب به دسـت آمـد. هـ    گرم/دسيميلي 3±59

                                                           
iv -Thorburn 

v -McAteer 

vi -Akgün 

vii -High Fructose Corn Syrup 



   

 

ار در دنسيت به فروکتـوز باعـث افـزايش معنـي     HFCSوعده 

 28دليقه شد. 95و  64ميانگين غليت گلوکز پالسما در 

 اثر فروكتوز بر پاسخ قند خون

مقاله از مطالعات بررسي شده، ارـر فروکتـوز    9در نتايج 

ــه اســت. در    ــرار گرفت ــدخون مــورد بررســي ل بــر پاســخ لن

فـرد   29، 2438در سـا    و همکاران iکارآزمايي باليني نرونها

کنتر  شده در مطالعه شـرکت کردنـد.   ميتال به ديابت نوع دو 

مداخلـه(   9شـاهد و   2نوشيدني ) 3کنندگان در مجموع شرکت

 iiگـرم فروکتـوز يـا آاللـوز     34و  5حاوي صفر گرم )شاهد(، 

روز جداگانــه، بــا دوره   3هــاي خشــ ( را در  )لنــد ميــوه 

ــه  ــ  هفت ــايج نشــان داد  پاکســازي ي ــد. نت اي، مصــرف کردن

ر تجويز شده تـأريري بـر سـط     ي  از مقاديفروکتوز در هيا

بـا ايـن    27زير منحني صعودي گلوکز )پاسخ لند خون( نـدارد. 

هـاي مطالعـه پـارک و همکـاران حـاکي از کـاهش       حا ، يافته

( پـس از مصـرف   =442/4Pو  -9/29±57/8پاسخ لند خـون ) 

ــود.  ــوز ب ــل فروکت ــور  37آرژيني ــاليني م ــايي ب و  iiiدر کارآزم

اق ميتال به ديابـت نـوع دو   بيمار چ 5، 2443همکاران در سا  

زن( وارد مطالعـه شـدند. کليـه افـراد دو بـار، بـا        9مرد و  3)

فاصله حدالل ي  هفته، بـه صـورت تصـادفي مـورد مطالعـه      

گـرم   95گرم فروکتوز به همراه  5/9لرار گرفتند. در ي  روز 

گلوکز دريافت کردند و در روز ديگر هيا فروکتوزي دريافت 

العه نشان داد که پاسخ گلوکز پالسما در نکردند. نتايج اين مط

کمتر از مصـرف   %39او  مصرف فروکتوز به همراه گلوکز 

(. بنـابراين مصـرف فروکتـوز    >45/4Pگلوکز به تنهايي بود )

نتايج مطالعه گنـون و   64شود.باعث کاهش پاسخ لند خون مي

همکاران نشان داد پاسخ گلوکز پالسـما بـه هـر سـه ترکيـب      

در نيـر   %344ر پاسخ لند خـون بـه گلـوکز    مشابه است و اگ

گرفته شود، پاسخ به فروکتوز، پروتلين و فروکتوز به همـراه  

در مطالعـه آکگـون و    26بود. % 39و 35، 33پروتلين به ترتيب 

 HFCSواحـد، بـه    974همکاران نيز، پاسخ گلوکز به سـاکارز  

 28واحد بيشتر از پاسخ آن به فروکتوز بود. 24

  c 1Aهموگلوبيناثر فروكتوز بر 

  c1Aمطالعه به بررسي ارـر فروکتـوز بـر هموگلـوبين      5

پرداخته بودند. نتايج مطالعه جليلوند و همکاران نشان داد کـه  

در هر دو گروه به اور معنـي داري کـاهش    A1c هموگلوبين

: Bو در گـروه   >A :33/3±82/4- ،4443/4Pيافت. )در گروه 

                                                           
i -Noronha 

ii - Allulose 

iii -Moore 

28/4±66/4- ،445/4P< ور لابـل تـوجهي در   (. اين کاهش بطـ

گروه داراي رژي  ک  فروکتوز نسيت به گـروه شـاهد بيشـتر    

و همکاران نيز در نتـايج خـود بيـان    پارک  34(.=497/4Pنيود )

در هر دو گـروه مداخلـه و شـاهد     A1cکردند که هموگلوبين 

و  P<443/4نسيت به مقادير اوليه کـاهش يافـت )بـه ترتيـب:     

449/4P=تــوجهي بــين دو گــروه  ( و ايــن تاييــر بطــور لابــل

متفاوت نيود. لذا مداخله با آرژينيل فروکتوز باعث بهيود لابل 

در کارآزمايي بـاليني   37نشد. c1Aتوجه در غليت هموگلوبين 

فـرد ميـتال بـه ديابـت      23، 2443و همکاران در سا   ivويزمن

نوع دو کنتر  نشده با سط  بـاال و غيـر اييعـي هموگلـوبين     

c1A گـرم وارد مطالعـه   ميلـي  244يشـتر از  و لند دو ساعته ب

شدند. س،س افراد به اور تصادفي به دو گروه تقسي  شـدند  

گـرم   5/9گرم فروکتـوز و گـروه شـاهد     5/9و گروه مداخله 

هـاي  براي سه بـار در روز، همـراه بـا وعـده     vمالتودکسترين

غذايي دريافت کردند. نتـايج مطالعـه حـاکي از بهيـود غليـت      

ــوبين  ــايين>4443/4Pهــر دو گــروه )در  c1Aهموگل ــر ( و پ ت

بودن سط  آن در گروه مداخله نسيت بـه گـروه شـاهد بـود     

(433/4P<.)63   ــاليني ــايي ب ــاران  کدر کارآزم ــتو و همک يويس

ــوبين    ــت هموگل ــد؛ غلي ــان داده ش ــد از مصــرف   c1Aنش بع

ــوز از  ــه  % 7±5/4فروکت ــت. % 8±9/4ب ــاهش ياف 24ک
ــايج   نت

 c1Aي از کاهش هموگلوبين مطالعه اوسي و همکاران نيز حاک

ــه  % 6/33±9/4از  ــرف   >45/4Pو  % 7/7±5/4ب ــس از مص پ

 25فروکتوز بود.

 اثر فروكتوز بر غلظت انسولين و مقاومت به انسولين

مقاله به ارزيابي ارـر   9مطالعه مورد بررسي،  39از ميان 

فروکتوز برغليت انسولين و مقاومـت بـه انسـولين پرداختـه     

و همکاران حـاکي از آن بـود کـه     يلوندجله نتايج مطالعبودند. 

در پايان مداخلـه در مقايسـه    Aمقاومت به انسولين در گروه 

 34(.=429/4Pبا ابتداي مطالعـه کـاهش لابـل تـوجهي داشـت )     

و همکــاران نشــان داد کــه غليــت پــارک هــاي مطالعــه يافتــه

ــه، در   ــروه مداخل ــس از مصــرف   34انســولين در گ ــه پ دليق

دليقـه   64(، و در گروه شاهد نيـز  =43/4Pآرژينيل فروکتوز )

و  =432/4Pدليقه بعد از مصـرف دارونمـا )بـه ترتيـب      34و 

462/4P=    نسيت به مقادير اوليه کاهش يافـت. بنـابراين، بـه ،)

رسد مداخله با آرژينيل فروکتـوز باعـث بهيـود لابـل     نير مي

37توجهي در غليت انسولين سرم نمي شود.
و همکاران گنون  

يافـت  درنـد افـزايش غليـت انسـولين سـرم بعـد از       نشان داد

                                                           
iv  - Vaisman 

v  - Maltodextrin 



  

 

يافت در يافت پروتلين؛ متوسط و بعد ازدرگلوکز؛ باال، بعد از 

هاي مالربي و همکاران نشان داد يافته 26فروکتوز؛ حدالل بود.

مقادير انسولين ناشتا و بعـد از غـذا، در اـو  رژيـ  حـاوي      

ر مقايسه مقادير باال از فروکتوز، در تمام روزهاي آزمايش د

نشاسته، کمتر بود، ليکن از نيـر  باال از  يرمقادبا رژي  حاوي 

يويستو و همکاران نيز نشـان دادنـد   ک 29دار نيود.آماري معني

غليت انسولين سرم بعد از تجويز فروکتوز رابت بـالي مانـد.   

ــزايش  هــ  ــوز باعــث اف ــين، مصــرف فروکت درصــدي  69چن

 76/9±95/4بـــه 39/6±6/4حساســـيت بـــه انســـولين )از   

از ارف ديگـر،   24( شد.>45/4Pگرم/کيلوگرم در دليقه( )ميلي

تروبرن و همکاران گزارش کردند؛ غليت انسولين ناشتا پـس  

و آکگــون  23از مصــرف فروکتــوز بــدون تاييــر بــالي مانــد. 

همکاران نشان دادند اوز ميـانگين تاييـرات انسـولين پالسـما     

اندارد/ميلي ليتر ميکرو واحد است 62±3 بعد از وعده ساکارز: 

ــد از   74در ــه، بعــ ــد   HFCS: 5±29دليقــ ــرو واحــ ميکــ

دليقـه و بعـد از وعـده فروکتـوز:      95ليتـر در  استاندارد/ميلي

  28دليقه بود. 74در  ميکرو واحد استاندارد/ميلي ليتر9 29±

 اثر فروكتوز بر پاسخ انسولين

مطالعه کـه ارـر فروکتـوز بـر پاسـخ انسـولين را        3نتايج 

ها و همکاران در بودند به شر  زير است. نرون بررسي کرده

يـ  از مقـادير   مطالعه خود نشان دادند که فروکتـوز در هـيا  

از  27داري بـر پاسـخ انسـولين نـدارد.    تجويز شده تارير معني

و همکاران در نتايج مطالعه خـود از بهيـود   پارک ارف ديگر، 

( و هـ  در  =439/4Pپاسخ انسـولين، هـ  در گـروه مداخلـه )    

 37(، نسيت به ابتداي مطالعه ياد کردند.=446/4Pروه شاهد )گ
 

هاي خود بيان کردند که پاسـخ  و همکاران نيز در يافته آبراها

انســولين بعــد از مصــرف فروکتــوز، در مقايســه بــا بعــد از  

هـاي مطالعـه مـور و    يافتـه  22تـر بـود.  مصرف نشاسته، پايين

بــا  درصــدي پاســخ انســولين 23همکــاران حــاکي از کــاهش 

و  گنـون  64(.=42/4Pتجويز فروکتوز بـه همـراه گلـوکز بـود )    

در  %344همکاران نشان دادند اگر پاسخ انسـولين بـه گلـوکز    

نير گرفته شـود، پاسـخ فروکتـوز، پـروتلين و فروکتـوز بـه       

مي باشد. لذا، پاسـخ   % 74و  38، 29همراه پروتلين به ترتيب 

 54ا مشـابه بـا   انسولين به فروکتوز به همراه پـروتلين تقرييـ  

برابر فروکتوز  2/  5گرم گلوکز است و پاسخ آن به پروتلين 

و همکاران پاسخ انسولين به وعـده  آکگون در مطالعه  26است.

واحـد بيشـتر از    627؛  HFCSواحد و به وعده  933ساکارز؛ 

 28پاسخ آن به فروکتوز بود.

 

 رخ چربياثر فروكتوز بر نيم

مقاله به ارزيابي ارر  32ي، مطالعه مورد بررس 39از ميان 

نتــايج مطالعــه رخ چربــي پرداختــه بودنــد. فروکتــوز بــر نــي 

سـرم تنهـا در گـروه     TGو همکاران نشان داد غليت  يلوندجل

(. >443/4Pمداخلـــه بطـــور لابـــل تـــوجهي کـــاهش يافـــت )

در مقايسه با گروه شاهد بطـور   Aدر گروه  C-HDL چنينه 

در هر  LDL-C( و غليت P=443/4لابل توجهي افزايش يافت )

دو گروه بدون تايير بالي ماند. کلسترو  تام نيـز در هـر دو   

دار کـاهش يافـت امـا ايـن تاييـر در پايـان       گروه بطور معنـي 

بـا   34ها متفـاوت نيـود.  مطالعه، به اور لابل توجهي بين گروه

و همکاران نشان دادند هيا تايير لابل توجهي پارک اين حا ، 

رم بعـد از مداخلـه بـا آرژينيـل فروکتـوز      در نيمرخ چربي سـ 

و همکاران نشـان داد غليـت    آبراهاهاي يافته 37وجود نداشت.

دليقه بعد از مصرف هـر   i ،34(NEFA) اسيدچرب غيراستري

دليقه او  بعـد از مصـرف    294دو نوع لند کاهش يافت و در 

تـر بـود امـا    فروکتوز نسيت به بعد از مصرف نشاسته پـايين 

، TGمدت نتيجـه کـامال عکـس شـد. امـا در مـورد       بعد از اين 

 74تـا   TGهاي اين مطالعه حاکي از عدم افزايش غليـت  يافته

تـر آن بعـد از   دليقه بعد از مصرف فروکتوز و افزايش سريع

پالسـما بعـد از    TGاين مدت بود. بطور کلي، غليت افزايشـي  

غذا، پس از مصرف فروکتوز بطور لابل توجهي باالتر از بعد 

مصرف نشاسته بود. فعاليت لي،وپروتلين لي،از نيز با تايير  از

ويزمن و همکاران بيان کردند تفـاوتي   22نوع لند تفاوتي نکرد.

 HDL-C ،LDL-Cبين دو گروه از نير غليت کلسـترو  تـام،   

ــان  ــان و در زم ــو  زم ــد از مصــرف  در ا ــف بع ــاي مختل ه

ز نشـان  نتايج مطالعه مور و همکاران ني 63فروکتوز ديده نشد.

-65، گليسـرو   NEFA 35-94%داد در او  هر دو آزمايش 

و گنـون   64بـدون تاييـر بـالي مانـد.     TGکاهش يافتند و  95%

بعد از مصرف تمام لندها  NEFAهمکاران نشان دادند غليت 

يابد اما ميانگين کاهش آن بعد از فروکتوز بيشتر و کاهش مي

نيز بيان  TGمورد بعد از پروتلين کمتر از حد انتيار بود. در 

دارد، امـا فروکتـوز    TGکردند گلوکز تـارير کمـي بـر غليـت     

(42/4P= پــروتلين و ترکيــب فروکتــوز بــه همــراه پــروتلين ،)

(6/4P= باعث افزايش غليت ،)TG نتـايج مطالعـه    26شـوند. مي

داري بين رژيـ   دهد تفاوت معنيو همکاران نشان مي يمالرب

داراي نشاسـته بـاال، در    غذليي حاوي فروکتوز بـاال و رژيـ   

 HDL-C ،LDL-Cابتدا و متعاليا، از نير ميزان کلسترو  تام، 

                                                           
i -Non-esterified Fatty Acids 



   

 

نتـايج مطالعـه    29بعد از صرف غذا وجود نـدارد.  TGناشتا و 

رخ چربي، شـامل  يويستو و همکاران حاکي از عدم تايير ني ک

TGها، بعد از مصرف فروکتوز ها و آپوپروتلين، لي،وپروتلين

همکاران گزارش کردند که چربي هـاي سـرم   اوسي و  24بود.

هـا  و لي،وپروتلين HDL-C ،LDL-C، کلسترو  تام، TGشامل 

، در نتيجه مصـرف  B-100و  A-1هاي چنين آپوپروتلينو ه 

و تروبـرن  نتـايج مطالعـه    25فروکتوز بدون تايير بـالي مانـد.  

همکاران مانند نتايج م  آتير و همکاران حاکي از عدم تاييـر  

 ،LDL-Cو  TG،HDL-Cي چرب آزاد، کلسترو  تـام،  اسيدها

و همکاران نشان دادنـد بـا    بنتل 23،29با مصرف فروکتوز بود.

 23تايير نکرد. TGمصرف فروکتوز، 

 پپتيد Cاثر فروكتوز بر سطح فروكتوز آمين و 

اي بـود کـه ارـر    و همکـاران تنهـا مطالعـه    مطالعه ويـزمن 

هـا  کرده بـود. آن فروکتوز بر سط  فروکتوزآمين را بررسي 

هاي خود نشان دادند سط  فروکتوز آمـين يـ  مـاه    در يافته

بعد از شروع مداخله، در گروه مداخله، خالف گروه شاهد، به 

مطالعه  6تنها در  63(.=452/4Pاور لابل توجهي کاهش يافت )

پ،تيــد پرداختــه شــده بــود.  Cبــه بررســي ارــر فروکتــوز بــر 

 Cدرصـدي   53از پاسـخ   و همکـاران حـاکي  گنـون  هاي يافته

پ،تيد به فروکتوز مصرف شده بـه همـراه پـروتلين بـود، کـه      

نتـايج مطالعـه    26کمتر از پاسخ انسولين به ايـن ترکيـب بـود.   

پ،تيد ناشتا و بعد  Cو همکاران نيز نشان داد که سط   يمالرب

از غذا، به دنيـا  هـر دو رژيـ  غـذايي حـاوي مقـادير بـاالي        

 29قادير باالي نشاسته، مشـابه بـود.  فروکتوز و رژي  داراي م

پ،تيـد   Cيويستو و همکاران بيان کردند کـه غليـت   کاز ارفي 

 24پس از مصرف فروکتوز بدون تايير بالي ماند.

 اثر فروكتوز بر غلظت گلوكاگون

مطالعه ارر فروکتوز بر غليـت گلوکـاگون    2هاي در يافته

ن نشان مورد بررسي لرار گرفت. نتايج مطالعه مور و همکارا

داد غليت گلوکاگون پالسما در او  هر دو مطالعه به ميـزان  

هاي خـود  و همکاران در يافتهگنون  64يابد.مشابهي کاهش مي

نشان دادند گلوکز منجر به کاهش و پـروتلين باعـث افـزايش    

چنـين فروکتـوز و   شـود. هـ   در غليت گلوکـاگون سـرم مـي   

به تنهـايي، منجـر   ترکيب آن با پروتلين در مقايسه با پروتلين 

 26شود.به افزايش کمتري در غليت گلوکاگون مي

 اثر فروكتوز بر الكتات و پيروات خون

 رواتيـ ارر فروکتـوز بـر الکتـات و پ   سه مقاله به بررسي 

پرداخته بودنـد کـه نتـايج آن هـا بـه شـر  زيـر اسـت.           خون

يويستو و همکاران نشان داد که با تجـويز  کهاي مطالعه يافته

مـو  بـر ليتـر در    ميلـي  85/4±32/4؛ سط  الکتـات ) فروکتوز

ــل  ــي 76/4±36/4مقاب ــروات ) ميل ــر( و پي ــر ليت ــو  ب  56±3م

ميکرومو  بر ليتـر( تاييـر    38±9ميکرومو  بر ليتر در مقابل 

اوسي و همکاران نيز نشـان دادنـد کـه سـط  الکتيـ        24کرد.

اسيد پس از مصرف فروکتوز نسـيت بـه مقـدار اوليـه تاييـر      

و همکـاران نشـان داد رژيـ      بنتـل ولي نتـايج مطالعـه    25کرد.

غذايي حاوي فروکتوز و ساکارز باعـث افـزايش بيشـتري در    

 23شود.ميزان الکتات و پيروات سرم بعد از غذا مي

 بحث

رود کـه  منـد، انتيـار مـي   هاي اين مـرور نيـام  بنابر يافته

مصرف فروکتوز منجر بـه افـزايش وزن در افـراد ميـتال بـه      

مقاله بررسـي شـده تنهـا دو     39از ميان  34، 37-23شود.ديابت ن

مقاله به بررسي ارر فروکتوز بر فشار خون پرداختـه بودنـد،   

و همکاران نشان داد که در پاسخ بـه   يلوندجلکه نتايج مطالعه 

ي  رژي  غذايي ک  فروکتوز فشـار خـون دياسـتولي کـاهش     

ري  سرم تواند با افزايش غليت اسيد اويابد. فروکتوز ميمي

در جريان متابوليزه شدن، فشار خـون بـاال را القـاء کـرده و     

آنژيوتانسـين و کـاهش    -منجر به فعا  شـدن سيسـت  رنـين   

باعث  ATP iچنين فروکتوز با کاهش نيتري  اکسايد شود. ه 

استرس اکسـيداتيو عرولـي، اخـتال  در عملکـرد انـدوتليا  و      

ور اسـت کـه   شود. ايـن فرآينـد نيـز متصـ    فشار خون باال مي

تواند در چنين با افزايش بازجذب آب و سدي ، ميفروکتوز ه 

اين در حالي است که  34افزايش فشار خون نقش داشته باشد.

يويستو و همکاران نشان دادنـد مصـرف رژيـ  غـذايي کـه      ک

از کالري آن بـا فروکتـوز جـايگزين شـده باشـد،       %24حدود 

  24گردد.باعث تايير در سط  فشار خون نمي

به اور کلي، جايگزيني فروکتوز در رژي  غـذايي ديـابتي   

تواند به بهيـود سـط  فروکتـوزآمين خـون، بـدون ايجـاد       مي

پ،تيـد، الکتـات و پيـروات پالسـما، کمـ        -Cتايير در سـط   

 24، 26-25، 63کند.

و مـور  از نقطه نير ارر فروکتـوز بـر غليـت گلوکـاگون،     

اه گلوکز مصرف همکاران مشاهده کردند که فروکتوز به همر

در  64يابـد شود يا نشود، سط  گلوکاگون پالسـما کـاهش مـي   

و همکاران نشان داد کـه مصـرف   گنون که نتايج مطالعه حالي

فروکتوز باعـث افـزايش کمـي در غليـت گلوکـاگون پالسـما       

رسـد سـازوکار ارـر فروکتـوز بـر سـط        به نيـر مـي   26شد.

                                                           
i   -Adenosine Triphosphate 



  

 

ــدي    ــوز )داخــل وري ــه نحــوه تجــويز فروکت ــاگون ب ــا گلوک ي

نوشيدني( و نـوع درمـان ديابـت )تجـويز انسـولين( بسـتگي       

 62دارد.

هاي مطالعات مورد بررسـي، ممکـن اسـت    بر اساس يافته

تجويز فروکتوز در بيماران ميتال به ديابت نوع دو بـه بهيـود   

اور اما همان 24،29،25،63و کنتر  ديابت کم  کند. HbA1cسط  

دهد، مکمـل يـاري   ميو همکاران نشان پارک که نتايج مطالعه 

ــالقوه     ــارير ب ــوز ت ــل فروکت ــا آرژيني ــط   ب ــود س اي در بهي

و همکاران نيز از  يلوندجلدر مطالعه  37ندارد. c1A هموگلوبين

کنندگان، ي  رژي  غذايي پايه ويژه ديابت آنجا که کليه شرکت

در هر دو گروه مداخلـه   c1Aداشتند، کاهش سط  هموگلوبين 

ــه  ــوان ب ــ  توســط   و شــاهد را شــايد بت ــت رژي ــزان رعاي مي

مقالـه مـورد بررسـي،     39از بين  34نسيت داد. کنندگانشرکت

مقالــه نشــان داد کــه فروکتــوز نســيت بــه  8هــاي تنهــا يافتــه

نشاســته و گلــوکز باعــث افــزايش کمتــري در غليــت گلــوکز 

 22،24،37،34-28،29،25شود.پالسما مي

ه تـوان توضـي  داد کـ   اين مسلله را با اين سـازوکار مـي  

اي گلـوکز را از اريـ  مهـار    ممکن است فروکتوز جذب روده

هـا، ماننـد   هـاي هرـ  کربوهيـدرات   هاي گلوکز يا آنـزي  نالل

ــهــ  66مالتــاز، کــاهش دهــد. شــده اســت کــه  شــنهاديپ نيچن

گلـوکز را   يممکن اسـت عملکـرد کيـد   هاي فروکتوز متابوليت

 ســ يد. مرحلــه محدودکننــده ســرعت در متابولنبهيــود بخشــ

است.  نازيگلوکز توسط گلوکوک ونيالسيفسفور گلوکز، کيدي

 i(GKRP) نـاز يکننده گلوکوک يتني نيتوسط پروتل نازيگلوکوک

فسـفات  -3-فروکتـوز عمـل در حرـور    نيـ شود و ايمهار م

عمدتاً در  يکيد نازيناشتا، گلوکوک طي. در شراابدييم شيافزا

-3-و فروکتـوز  GKRPکه بـه   ييشود، جايهسته متمرکز م

پس از مصرف غذا )يعنـي دريافـت    35شود.يسفات متصل مف

فسـفات تيـديل    -3-فروکتوز و گلوکز(، فروکتوز به فروکتوز

فسفات بـراي اتصـا  بـه    -3-شده، که اين ترکيب با فروکتوز

GKRP نـاز يگلوکوککند. اين امر سيب مي شود که رلابت مي 

بـا   ومنتقـل شـود    توزو ياز هسـته بـه سـ    شده، آزاد و فعا 

و  از کيــد،خــروز گلــوکز  مــانع از ،کــوژنيســنتز گلزايش افــ

شاخص گليسمي  69.گرددسط  گلوکز پالسما درنتيجه کاهش 

(GI)ii  شـاخص  نشاسـته بـا   است، که نسيت بـه   33فروکتوز

 ي برخـوردار نيينسـيتاً پـا   يسـم يشاخص گل ، از344گليسمي 

ــت. ــدرات   65اس ــا کربوهي ــوز ب ــايگزيني فروکت ــاي داراي ج ه

                                                           
i -Glucokinase Regulatory Protein 

ii -Glycemic Index 

تواند شاخص گليسمي کـل رژيـ  را   باال ميشاخص گليسمي 

کاهش داده و منجر به بهيود لنـد خـون در اـوالني مـدت، از     

 63-68پــانکراس شــود. βهــاي اريــ  کــاهش اســترس ســلو 

باال با  GIبا  ييغذا يها يدهد که رژيشواهد نشان مچنين ه 

 HDL-Cو کاهش  ميديريسيگليترهاي،ر ن،يمقاومت به انسول

   67،94مرتيط هستند.

از نير ارر فروکتوز بر غليـت انسـولين، نتـايج مطالعـات     

اي که به مقاله 9مورد بررسي با يکديگر همسو نيود. از ميان 

بررسي ارر فروکتوز بر غليت انسولين پرداخته بودند، نتـايج  

مطالعه حاکي از کاهش غليت انسولين، سه مطالعـه حـاکي    6

 34،37،24،26،29،23،28ن بود.از بدون تايير بالي ماندن غليت انسولي

اما ممکن است فروکتوز در افزايش حساسيت به انسولين، يـا  

به عيارتي کاهش مقاومت به انسولين، نقـش بسـزايي داشـته    

اين ارر ممکن است با اين سازوکار توضي  داده شود  34باشد.

توانـد در کيـد بـه گلـوکز تيـديل      که؛ درصد کمي فروکتوز مي

وکتـوز وابسـتگي کمتـري بـه انسـولين      شود و متابوليس  فر

   93دارد.

چنين، فروکتوز هيا تاييري در غليت کلسـترو  تـام،   ه 

HDL-C ،LDL-C  ايجــاد نمــي کنــد، درحاليکــه باعــث کــاهش

از نير ارر فروکتوز  34، 37، 24، 22-29، 64، 63شود.مي NEFAغليت 

خون، نتايج مطالعات با يکديگر متنـال  اسـت؛    TGبر غليت 

پـس از مصـرف    TGکنند کـه غليـت   ها بيان ميز آنبعري ا

کـه نتـايج بعرـي ديگـر     ماند در حاليفروکتوز رابت بالي مي

باشـد کـه   بعـد از فروکتـوز مـي    TGحاکي از افزايش غليـت  

ــي    ــي  داده م ــر توض ــازوکار زي ــط س ــود.توس  34، 37-29، 64ش

فروکتوکيناز، که فسفوريالسـيون اوليـه فروکتـوز رژيمـي را     

شـود. لـذا   کند، با وضعيت انرژي کيدي تنيي  نمـي کاتاليز مي

شود. با اين امر منجر به جذب تنيي  نشده فروکتوز کيدي مي

اين که اکثـر فروکتوزهـاي مصـرف شـده در کيـد متـابوليزه       

رسـند، سوبسـتراي   شوند و کمي به گردش سيستمي  ميمي

شـود، کـه ممکـن    اضافي منجر به افزايش ساخت چربـي مـي  

با مهار اکسيداسيون اسـيدهاي چـرب و يـا بـه     است مستقيما 

اور غيرمستقي  از اري  سنتز اسيدهاي چرب، ميزان چربي 

داخل کيدي را افـزايش دهـد. افـزايش محتـواي چربـي داخـل       

کيدي باعث توليد و ترشـ  لي،ـو پـروتلين بسـيار کـ  چگـا        

(VLDL)iii شود و منجر به افزايش غليت ميTG    بعـد از غـذا

                                                           
iii -Very Low Density Lipoprotein 



   

 

هـاي در گـردش خـون را نيـز     وانـد چربـي  تشود. حتي ميمي

 92تايير دهد.

ــه  ــدجلمطالع ــاليني   يلون ــايي ب ــين کارآزم ــاران اول و همک

تصادفي کنتر  شده بود که ارر رژي  غذايي کـ  فروکتـوز را   

کرد. از نقاط ضعف اين در ميتاليان به ديابت نوع دو بررسي 

توان بـه ناکـافي بـودن اـو  مـدت مطالعـه، عـدم        مطالعه مي

ينان از پايداري تاييرات متابوليـ  در اـو  زمـان، آگـاه     اام

ها نسيت به نوع گـروه مداخلـه و آگـاهي    بودن رژي  درمانگر

کنندگان از نقش رژي  غذايي در مديريت ديابـت،  نسيي شرکت

براي اولـين   2435و همکاران نيز در سا  پارک  34اشاره کرد.

کنتر  افزايش  بار تارير مکمل ياري با آرژينيل فروکتوز را بر

لند خون بعد از غذا، در افراد ميتال به پـيش ديابـت يـا ديابـت     

هـايي از  نوع دو، بررسي کردند. ليکن ايـن مطالعـه محـدوديت   

جمله ناکافي بودن حج  نمونه و مدت زمان انجام مطالعه بـه  

   37همراه داشت.

بر اساس دانش حاضر، اين مـرور نيـام منـد    نقاط قوت: 

وري است که به بررسي ارر فروکتوز بـر  نخستين مطالعه مر

کـه مطالعـات   تمام عوامل متابولي  پرداختـه اسـت، در حـالي   

مروري پيشين در اين زمينه محدودند و ارـر فروکتـوز را بـر    

 35-39انـد. ي  يا چند فاکتور متابولي  مورد بررسي لـرار داده 

چنين در اين بررسي سـعي شـده اسـت کـه از مقـاالت بـا       ه 

ب؛ شامل مطالعات کارآزمـايي بـاليني تصـادفي    اراحي مناس

سنجي مطالعات بـا  شده، استفاده گردد و از ارف ديگر کيفيت

 استفاده از ابزار مناسب صورت گرفته است.

ــت،در نهانقدداط فددعف:   ــا دارا  ي ــه م ــد يمطالع  ينچن

او  ايـن کـه بـه     در نير گرفته شـود.  يداست که با يتمحدود

برخي از عوامل متابولي  ما  دليل تعداد ک  مطالعات در مورد

لــادر بــه انجــام متاآنــاليز نيــودي . از اــرف ديگــر، لــادر بــه 

-هـاي جمعيـت  ارزيابي ساير عوامل مخدوشگر؛ شامل ويژگي

چنـين  هاي ژنتيکـي افـراد و هـ    فعاليت بدني، تقاوت شناختي،

هـاي متفـاوت   ميزان و نوع دريافـت فروکتـوز و مـدت زمـان    

 يت مطالعه حاضر نيودي . مداخالت، با توجه به ماه

هاي مطالعه مروري حاضـر  در نهايت، يافتهگيري: يجهنت

رغ  ارر مفيد بـر روي لنـد   نشان داد که دريافت فروکتوز علي

خون ناشتا، بر روي سـاير عوامـل متابوليـ  ارـر معنـاداري      

تـر بـه   ندارد. با اين حا ، مطالعات بيشـتري بـا اراحـي لـوي    

 رسد.وق ضروري به نير ميهاي فمنيور تاييد يافته

مطالعات با هـدف تعيـين ارـر مصـرف     انجام  پيشنهادات:

مـاه( فروکتـوز در ميتاليـان بـه      32-3اوالني مدت )بـيش از  

ديابت نوع دو، و تعيين ميزان مجاز فروکتوز در اين بيمـاران،  

گردد در مطالعات آتـي،  چنين پيشنهاد ميشود. ه توصيه مي

ميتال به ديابت نـوع دو کـه ميـتال بـه      ارر فروکتوز در بيماران

هاي کيـدي، کليـوي يـا پرفشـاري خـون نيـز هسـتند        بيماري

بررسي شود تا تعيين گردد کـه آيـا فروکتـوز در تشـديد يـا      

چنـين  ها نقـش دارد يـا خيـر. هـ     پيدايش عوارض اين بيماري

انجام مطالعه با هدف مشابه با مطالعه حاضر در افراد سـال   

شود که ي  مقاله گردد. در نهايت پيشنهاد مينيز پيشنهاد مي

تر نتايج، به منيـور بررسـي ارـر    فراتحليل جهت بررسي دلي 

بالقوه فروکتوز بر روي عوامل متابولي  انجام شود.

 پژوهشـي  شـوراي  مصـوب  اـر   حاصـل  مقالـه  اين :سپاسگزاري

 بـه  بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان پژوهشي کميته

 پژوهشــي کميتــه از. باشــدمــي 3677/ص/33273 تريــ شــماره

 پزشـکي  علـوم  دانشـگاه  آوريفن و تحقيقات معاونت و دانشجويان

 .شودمي لدرداني مطالعه اين از مالي حمايت براي بهشتي شهيد

 گونــه ترــاد  کــه هــيا   کنندميويسندگان اعـالم ن: تعارض منافع

ترــاد   ايــن پــژوهش  . منافعي در پـژوهش حاضـر وجـود نـدارد    

نداشت. منـافع
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Abstract 
Introduction: Fructose is a lipogenic monosaccharide affecting glucose homeostasis and other 

metabolic biomarkers; however, there is conflicting evidence in this regard. The current systematic 
review aimed to determine the effects of fructose on metabolic biomarkers in individuals with 
T2DM using randomized clinical trial studies. Materials and Methods: In this systematic review 
study, after searching the PubMed, Science Direct, and Google Scholar databases using some 
keywords (namely fructose, type 2 diabetes, and metabolic biomarkers), 14 clinical trials related to 
the objectives of the present study, which were published from 1985 to 2020, were collected and 
reviewed. Results: Studies showed that fructose in patients with diabetes may reduce fasting and 
postprandial blood sugar, hemoglobin A1c, insulin resistance, and fructose amine. In interventions 
with fructose,  the concentrations of total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), 
low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), lactate, pyruvate, and C-peptide remain unchanged. 
The findings of most of the reviewed articles indicated that the serum triglyceride concentration 
remained constant after fructose consumption. There is no clear evidence on the effects of 
fructose on blood pressure, plasma insulin concentrations and glucagon. Also, most of the 
findings showed no potential change in anthropometric variables. Conclusion: The findings of 
some studies have indicated a slight decrease in fasting blood sugar following fructose 
consumption. However, since these studies had a small sample size and a short intervention 
period and also used small amounts of fructose for intervention, using fructose in the food 
industry and in the diet of diabetics is not recommended. Further studies are needed to include 
this nutrient in diets. 
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