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تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی عالئم و فاکتورهای متابولیک دیابت :مروری بر
مطالعات کارآزمایی بالینی
علی میری ،*1فرهاد نادریان
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عضو هیات علمی گروه تغذیه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.

نویسنده مسئول :علی میری ،دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده

مقدمه و هدف :مطالعات زیادی در زمینه تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی فاکتورهای متابولیک مرتبط با دیابت
صورت گرفته است ،اما یافته ها در این زمینه متناقض می باشد .از این رو ،مطالعه حاضر در نظر دارد به مرور یافته ها
در زمینه تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی عالئم و فاکتورهای متابولیک دیابت با استفاده از مطالعات کارآزمایی بالینی
بپردازد.
مواد و روش ها :مطالعات مربوطه از مقاله های منتشر شده بین سال های  2222تا  ،2212در سایت های ،PubMed

یافته ها :بر اساس یافته های این مطالعه مروری ،مصرف روغن زیتون عالوه بر بهبود پاسخ گالیسمی و تنظیم کلی
قند خون ،همچنین سبب بهبود پروفایل لیپیدی در بیماران مبتال به دیابت می شود .همچنین ،مصرف روغن زیتون
می تواند سبب کاهش وزن و نمایه توده بدنی ،افزایش سطح هورمون پپتید 1-شبه گلوکاگون ( )GLP-1و کاهش
میزان چربی کبد در بیماران دیابتی شود .به عالوه ،در مطالعات محدودی نشان داده شد ،استعمال پوستی روغن زیتون
سبب بهبود زخم پای دیابتی در بیماران مبتال به دیابت می شود.
بحث و نتیجه گیری :یافته های مطالعه حاضر نشان داد که مصرف روغن زیتون در بیماران دیابتی می تواند سبب بهبود قند
خون ،پروفایل لیپیدی و شاخص های آنتروپومتریک شود .مطالعات بیشتری برای تایید این نتایج مورد نیاز می باشد.
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 EMBACE ،MEDLINE ،Irandoc ،SID ،Google scholarو با استفاده از کلید واژه های روغن زیتون،
دیابت و کارآزمایی بالینی و پروفایل لیپیدی استخراج گردید .در کل 11 ،مورد در این مطالعه مروری مورد بررسی
قرار گرفتند.

کلید واژه ها :روغن زیتون ،دیابت ،قند خون ناشتا ،پروفایل لیپیدی ،کارآزمایی بالینی
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سال ششم شماره  1تابستان  1179ص581-575 :

متابولیسم کربوهیدرات ،چربی و پروتئین شناخته می شود

( .)22 ,19مطالعات زیادی با طراحی کارآزمایی بالینی نیز

( .)2 ,1به طور عمده دو نوع دیابت وجود دارد که شامل

در این زمینه صورت گرفته است ،اما یافته های این

دیابت نوع یک (وابسته به انسولین) و نوع دو (غیروابسته به

مطالعات متناقض به نظر می رسد .برخی از این مطالعات

انسولین) می باشد ( .)5 ,3دیابت نوع  2از شیوع باالتری

نشان دادند ،مصرف روغن زیتون سبب بهبود قند خون،

نسبت به دیابت نوع یک برخوردار بوده و انجمن بین المللی

پروفایل لیپیدی و سایر فاکتورهای خونی بیماران مبتال به

دیابت در سال  2212تخمین زده است که  248میلیون

دیابت می شود ( )18 ,12و در مقابل برخی گزارش کردند،

نفر در دنیا مبتال به این نوع دیابت می باشند (.)6 ,4

مصرف روغن زیتون هیچ تاثیری بر روی فاکتورهای

همچنین ،مطالعات اپیدمیولوژیکی در ایران نشان دادند که

متابولیک این بیماران ندارد و یا برخی از این فاکتورها را به

 8درصد از بزرگساالن ایرانی مبتال به دیابت نوع  2می

طور نامناسبی تحت تاثیر قرار می دهد ( .)22 ,21همچنین،

باشند ( .)2دیابت نوع  2با سطح باالی قند خون و سطح

برخی مطالعات نشان دادند ،روغن زیتون غنی از پلی فنول

غیرطبیعی پروفایل لیپیدی شناخته می شود (.)8

تاثیر بهتری نسبت به نوع تصفیه شده آن داشته و سبب

همچنین ،مطالعات نشان دادند سطح فاکتورهای التهابی نیز

بهبود عالئم بیماران مبتال به دیابت می شود ( .)23در کل،

در بیماران مبتال به دیابت باال می باشد ( .)9تمام عالئم ذکر

یافته ها در زمینه تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی عالئم

شده ،بیماران دیابتی را مستعد اختالالت قلبی عروقی کرده

دیابت متناقض بوده و تاکنون هیچ مطالعه ای به مرور یافته

و خطر مرگ را در آنها افزایش می دهد.

ها در این زمینه نپرداخته است .هرچند یک مطالعه مروری،

دیابت یک اختالل مالتی فاکتوریال بوده که عوامل ژنتیکی

یافته های مطالعات حیوانی را مورد بررسی قرار داده است

و محیطی در بروز آن نقش دارند ( .)11 ,12در بین عوامل

( ،)25اما هیچ مروری بر روی مطالعات انسانی صورت

محیطی ،تغذیه و رژیم غذایی از اهمیت به سزایی برخوردار

نگرفته است .بنابراین ،مطالعه حاضر در نظر دارد به مرور

می باشند .مطالعات نشان دادند رژیم غذایی کم چرب ،با

یافته ها در زمینه تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی عالئم و

شاخص گلیسمیک پایین و حاوی مقدار زیادی فیبر،

فاکتورهای متابولیک مرتبط با دیابت با استفاده از مطالعات

کربوهیدرات های پیچیده ،آنتی اکسیدان ها و فیتوکمیکال

کارآزمایی بالینی بپردازد.

ها عالوه بر اینکه خطر ابتال به دیابت را در افراد سالم کاهش

مواد و روش ها

می دهد ،می تواند سبب بهبود عالئم در افراد مبتال به دیابت

مطالعه حاضر یک مرور یکپارچه از شواهد است که بر اساس

شود ( .)15-12 ,3در مقابل ،مصرف غذاهای پرچرب و با

روش

جستجوی

شاخص گلیسمیک باال خطر ابتال به چاقی ،سندروم

متون ) ،(literature searchارزشیابی داده ها (Data

متابولیک و دیابت را در افراد سالم افزایش می دهند (,14

)evaluationو تحلیل داده ها)(Analysis Data

بروم

در

 .)16مطالعات راهکارها و فاکتورهای غذایی متفاوتی را به

انجام

منظور کنترل عالئم دیابت مورد بررسی قرار داده اند.

اطالعاتی ،SID ،Google scholar ،PubMed

مطالعات اخیر گزارش کردند که مصرف روغن زیتون می

 MEDLINE ،Irandocو  EMBACEبا کلید واژه

تواند بر روی خطر ابتال به دیابت و همچنین عالئم این
بیماری تاثیر گذار باشد ( .)18 ,12برخی از مطالعات
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گردید.

طی

در

سه

مطالعه

مرحله،

حاضر

پایگاههای
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دیابت یک بیماری متابولیک بوده که با اختالل در

مصرف روغن زیتون و خطر ابتال به دیابت نوع  2وجود دارد
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مقدمه و هدف

اپیدمیولوژیکی نشان دادند ارتباط معکوس و معناداری بین

علی میری و همکاران

مرور مطالعات کارازمایی بالینی بین سال های  2222و

نیز در مطالعات مختلف از  22تا  152میلی لیتر در روز

 2212می پردازد .ارتباط موضوعی مطالعات با بررسی

(یک لیتر در هفته) متغیر بود .البته در  3مطالعه مقدار

عنوان و خالصه ی مقاالت ارزیابی شد .در این مطالعه

روغن زیتون مصرفی نامشخص بود و این ماده در قالب رژیم

مروری ،مطالعاتی که به بررسی تاثیر مصرف روغن زیتون

غذایی غنی از روغن زیتون مصرف شده بود (.)22 ,22 ,18

بر روی عالئم و فاکتورهای متابولیک دیابت در افراد

از  11مطالعه بررسی شده 5 ،مطالعه از روغن زیتون ساده

بزرگسال دیابتی پرداخته بودند ،وارد مطالعه شدند.

برای مداخله استفاده کردند ( )29 ,26 ,24 ,21و در 4

همچنین ،مطالعاتی که تاثیر این روغن را بر روی فاکتورهای

مطالعه از روغن زیتون  EVOO2استفاده شد (,18 ,12

متابولیک (مرتبط با دیابت) افراد سالم سنجیده بودند نیز

 .)32 ,22 ,22این نوع روغن زیتون باالترین کیفیت را دارا

وارد مطالعه شدند .در مقابل ،مطالعات حیوانی و همچنین

بوده و دارای درصد کمتری اولئیک اسید نسبت به سایر

مطالعاتی که بر روی کودکان و نوجوانان انجام شده بود از

انواع روغن زیتون می باشد .این نوع روغن زیتون به اصطالح

این مطالعه خارج شدند .همچنین ،مطالعاتی که به زبان

روغن زیتون غیرفرایند شده نیز نام دارد .همچنین ،در یک

انگلیسی نبودند نیز از مطالعه حاضر خارج شدند .از مجموع

مطالعه از روغن زیتون  HP-EVOO3استفاده شد (.)23

مقاالت بررسی شده 11 ،مورد در این زمینه مورد بررسی

این نوع روغن زیتون همان  EVOOبوده که دارای مقدار

قرار گرفتند.

زیادی پلی فنول می باشد .در یک مطالعه نیز از نوع

یافته ها

 VOO5استفاده شد که نوع کم کیفیت تر  EVOOمی

خالصه ای از مطالعات بررسی شده در جدول یک نشان

باشد (.)28

داده شده است .از  11مطالعه بررسی شده در مطالعه حاضر،

از  11مطالعه بررسی شده در این مطالعه مروری 8 ،مطالعه

 3مطالعه دارای طراحی کارآزمایی بالینی تصادفی متقاطع

به بررسی تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی میزان پاسخ

( 2 ،)24 ,22 ,12مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی

گلیسمی و تنظیم قند خون بیماران مبتال به دیابت پرداخته

تصادفی دوسو کور ( 4 ،)26 ,21مطالعه به صورت کارآزمایی

بودند ( .)29 ,28 ,24 ,23-21 ,18 ,12از بین این 8

بالینی تصادفی ( )32-22 ,18و یک مطالعه به صورت

مطالعه ،در  4مطالعه مصرف روغن زیتون سبب بهبود

کارآزمایی بالینی ساده ( )23بودند .در بین این مطالعات،

تنظیم گلوکز و پاسخ گلیسمی شد ()28 ,24 ,23 ,18 ,12

کمترین و بیشترین حجم نمونه به ترتیب  11و  3451نفر

و در  2مطالعه هیچ تاثیری دیده نشد ( )29 ,22و در یک

بود .همچنین ،رنج سنی افراد در مطالعات بررسی شده بین

مطالعه مصرف روغن زیتون سبب افزایش سطح قند خون

 18تا  82سال بود .به غیر از یک مطالعه که در ایران

ناشتا شد ( .)21در مجموع 6 ،مطالعه از  11مطالعه بررسی

صورت گرفته بود ( ،)26تمام مطالعات بررسی شده در

شده ،تاثیر مصرف روغن زیتون را بر پروفایل لیپیدی مورد

کشورهای اروپایی انجام شده بودند .طول مدت مداخالت

بررسی قرار دادند ( .)29 ,24 ,23-21 ,18از این  6مطالعه،

در مطالعات بسیار متغیر بود .در دو مطالعه ،تاثیر مصرف

در  4مطالعه یکی از اجزای پروفایل لیپیدی در اثر مصرف

روغن زیتون پس از مصرف در یک وعده غذایی مورد ارزیابی

روغن زیتون بهبود پیدا کرد ( )29 ,24 ,22 ,21 ,18و در

1

3

Type 2 diabetes mellitus
Extra-virgin olive oil
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پروفایل لیپیدی مورد جستجو قرار گرفت که این مقاله به

از  2هفته تا  5/1سال متغیر بود .مقدار مصرف روغن زیتون

] [ DOR: 20.1001.1.23455020.1397.6.3.4.9

های ،روغن زیتون ،دیابت ،T2DM1،کارآزمایی بالینی و

قرار گرفت ( )29 ,12و در بقیه مطالعات ،طول مدت مطالعه
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که استعمال پوستی روغن زیتون سبب بهبود زخم پای

نتایج صورت بگیرد .به عالوه ،در مطالعات محدودی،

دیابتی می شود ( .)26در مجموع 5 ،مطالعه از  11مطالعه

استعمال پوستی روغن زیتون سبب بهبود زخم پای دیابتی

حاضر به بررسی تاثیر مصرف روغن زیتون بر شاخص های

در بیماران مبتال به دیابت شد.

آنتروپومتریک پرداختند ( )28 ,23-21که در  2مطالعه

در کل به نظر می رسد مصرف روغن زیتون ،به خصوص از

مصرف این روغن سبب بهبود یا کاهش این شاخص ها (,23

نوع  EVOOآن ،می تواند نقش به سزایی در بهبود عالئم

 )28و در یک مطالعه سبب افزایش وزن شد ( .)21در یک

بیماران مبتال به دیابت نوع  2داشته باشد .این یافته حتی

مطالعه نیز مصرف این روغن تاثیری بر روی شاخص های

در مطالعات اپیدمیولوژیکی بر روی افراد سالم نیز به اثبات

آنتروپومتریک نداشت ( .)22در  2مطالعه از  11مطالعه نیز

رسیده است .در یک مطالعه کوهورت بر روی زنان

تاثیر مصرف روغن زیتون بر سطح هورمون پپتید 1-شبه

آمریکایی ،پس از  22سال پیگیری ،مشخص شد که مصرف

گلوکاگون ( )GLP-14مورد بررسی قرار گرفت که مصرف

روغن زیتون به طور متوسطی با کاهش خطر ابتال به دیابت

این روغن در هر دو مطالعه سبب افزایش این هورمون شد

نوع  2ارتباط دارد .همچنین ،جایگزین کردن روغن زیتون

(.)29 ,18

با انواع دیگر روغن مانند مارگارین و کره ،تاثیر این روغن را

در یک مطالعه نیز تاثیر مصرف روغن زیتون بر روی میزان

در کاهش بروز دیابت افزایش داد ( .)19همچنین ،در

چربی کبدی بیماران مبتال به دیابت نوع  2مورد ارزیابی

مطالعات دیگری نشان داده شد که پیروی از رژیم های غنی

قرار گرفت .در این مطالعه ،روغن زیتون از طریق افزایش

از اسیدهای تک غیر اشباع (غنی از روغن زیتون) در مقایسه

اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد سبب کاهش تجمع

با الگوهای غذایی غربی سبب بهبود شاخص های گلیسمی

چربی در این اندام شد ( .)22همچنین ،در یک مطالعه از

و پروفایل لیپیدی در بیماران مبتال به دیابت می شود (-31

 11مطالعه حاضر ،تاثیر مصرف روغن زیتون بر میزان بروز

 .)33در مقابل ،در یک مطالعه کوهورت در اسپانیا گزارش

دیابت نوع  2طی  5/1سال ارزیابی شد که یافته های این

شد که هیچ ارتباط معناداری بین مصرف روغن زیتون و

مطالعه نشان داد که مصرف روزانه این روغن (از نوع

خطر ابتال به دیابت نوع  2وجود ندارد ( .)35ممکن است

 )EVOOسبب کاهش بروز دیابت به میزان  18درصد می

یکی از دالیل عدم ارتباط معنادار بین مصرف روغن زیتون

شود (.)32

و بروز دیابت در مطالعه ذکر شده ،پیگیری کوتاه مدت (4

بحث و نتیجه گیری

سال) افراد باشد .این در حالی است که در مطالعه کوهورت

با توجه به یافته های مطالعه حاضر ،در کل به نظر می رسد

صورت گرفته بر روی زنان آمریکایی ،افراد طی  22سال

مصرف روغن زیتون عالوه بر بهبود پاسخ گالیسمی و تنظیم

پیگیری شده و در این مطالعه ارتباط معکوس و معناداری

کلی قند خون ،همچنین سبب بهبود پروفایل لیپیدی در

بین مصرف روغن زیتون و بروز دیابت نوع  2گزارش شد.

بیماران مبتال به دیابت نوع  2می شود .همچنین ،مصرف

همچنین ،تفاوت در نتایج مطالعات در زمینه ارتباط بین

روغن زیتون می تواند سبب بهبود شاخص های

مصرف روغن زیتون و دیابت می تواند به دلیل تفاوت در

آنتروپومتریک ،افزایش سطح هورمون  GLP-1و کاهش

طراحی مطالعات ،حجم نمونه ،تفاوت های ژنتیکی جمعیت

Glucagon like peptide-1

482
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شد ( .)23از  11مطالعه حاضر ،در یک مطالعه گزارش شد

اندک بوده و می بایست مطالعات بیشتری برای تایید این

] [ DOR: 20.1001.1.23455020.1397.6.3.4.9

یک مطالعه ،مصرف روغن زیتون سبب کاهش سطح HDL

میزان چربی کبد نیز شود .البته مطالعات در این زمینه

علی میری و همکاران

جوامع مختلف باشد .با این وجود ،در بین انواع مختلف

مطالعه می بایست درنظر گرفته شوند .برخی از مطالعات از

مطالعات ،به نظر می رسد مطالعات کارآزمایی بالینی از

حجم نمونه کمی برخوردار بودند که این مورد باید در

طراحی بهتری برخوردار بوده و نتایج با ثبات تری را نشان

مطالعات آتی مورد توجه قرار بگیرد .حجم نمونه باالتر نتایج

می دهند .بنابراین ،با توجه به یافته های این نوع مطالعات،

قوی تری را در این مطالعات می تواند ارائه دهد .همچنین،

روغن زیتون می تواند تاثیر مفیدی را بر روی عالئم دیابت

در مطالعات مختلف تاثیر انواع متفاوتی از روغن زیتون

در بیماران مبتال داشته باشد.

( HP-EVOO ،VOO ،EVOOو نوع ساده) مورد

مکانیسم های مختلفی برای تاثیر مصرف روغن زیتون بر

بررسی قرار گرفته است .اما در هیچ مطالعه ای تاثیر

عالئم و فاکتورهای متابولیک بیماران مبتال به دیابت گزارش

همزمان آنها ارزیابی نشده است .از طرفی ،هیچ مطالعه ای

شده است .یکی از این مکانیسم ها ،تاثیر روغن زیتون بر

به بررسی دوز موثر روغن زیتون بر روی عالئم میگرن

روی اشتها می باشد .مصرف روغن زیتون سبب کاهش

نپرداخته است .بنابراین ،تمام این موارد می بایست در

اشتها یا افزایش سیری شده و از این طریق سبب کاهش

مطالعات آتی در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

وزن و کاهش شاخص های آنتروپومتریک می شود ( .)34از

نتیجه گیری

طرفی ،کاهش وزن در بیماران دیابتی سبب تنظیم بهتر قند

مطالعه حاضر نشان داد که مصرف روغن زیتون در بیماران

خون و بهبود پروفایل لیپیدی می شود ( .)32 ,36همچنین،

دیابتی می تواند سبب بهبود فاکتورهای متابولیک و شاخص

روغن زیتون به دلیل محتوای باالی اسیدهای چرب تک

های آنتروپومتریک شود .همچنین ،روغن زیتون می تواند

غیراشباع نسبت به روغن های جامد ،به سرعت متابولیزه

سبب افزایش سطح هورمون  ،GLP-1کاهش چربی کبدی

شده و ترموژنزیس یا گرمازایی را افزایش می دهد (.)38

و بهبود زخم پای دیابتی در بیماران مبتال به دیابت شود.

بنابراین ،مصرف روغن زیتون می تواند از طریق افزایش کل
انرژی مصرفی یا افزایش متابولیسم بدن سبب متابولیزه
شدن چربی ها و قندها در بدن شده و سطح قند خون و
پروفایل لیپیدی را بهبود بخشد ( .)38همچنین ،مطالعات
نشان دادند که اسیدهای چرب موجود در روغن زیتون
سبب تحریک ترشح  GLP-1شده و این هورمون سبب
تحریک ترشح انسولین و کنترل بهتر گلیسمی می شود

] [ Downloaded from jdn.zbmu.ac.ir on 2022-01-25

های مورد مطالعه ،فرهنگ ها و عادات غذایی متفاوت

برخی از محدودیت ها در مطالعات بررسی شده در این

( .)39عالوه بر اثرات ذکر شده ،روغن زیتون خواص
ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی داشته و از این طریق نیز سبب
همچنین ،استعمال پوستی روغن زیتون سبب بهبود
خونرسانی در پوست شده و همچنین از طریق اثرات
ضدالتهابی سبب بهبود زخم پای دیابتی در این بیماران می
شود (.)54-53
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بهبود عالئم در بیماران مبتال به دیابت می شود (.)52-52
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Paniagua
و همکاران
()18

Santangelo
و همکاران
()23

و Villar
همکاران ()22

و Nasiri
همکاران ()26

و Silva
همکاران ()21

و Bozzetto
همکاران ()12

ماخذ

اسپانیا

ایتالیا

اسپانیا

ایران

انگلیس

ایتالیا

کشور

34-24

42-82

42-24

32-64

18-24

24-42

سن

11

11

22

35

69

13

نمونه

حجم

2222

2216

2223

2215

2214

2216

انتشار

سال

کارآزمایی
بالینی تصادفی

کارآزمایی بالینی

کارآزمایی بالینی
تصادفی متقاطع

کارآزمایی بالینی
تصادفی دوسو
کور

کارآزمایی بالینی
تصادفی دوسو
کور

کارآزمایی بالینی
تصادفی متقاطع

طراحی مطالعه

 28روز

 5هفته

 6هفته

 5هفته

 6هفته

طی یک
وعده غذایی

مداخله

طول مدت

EVOO

HPEVOO

EVOO

ساده

ساده

EVOO

نوع روغن

نامشخص

 24میلی
لیتر

نامشخص

استعمال
پوستی:
نامشخص

 22میلی
لیتر

 54گرم

مقدار

مقایسه تاثیر پیروی از سه نوع رژیم
غذایی غنی از اسیدهای چرب اشباع،
تک غیراشباع (روغن زیتون) و غنی
از کربوهیدرات بر فاکتورهای
متابولیک بیماران مبتال به دیابت نوع
2

بررسی تاثیر مصرف روغن زیتون غنی از
پلی فنول بر روی فاکتورهای متابولیک
بیماران مبتال به دیابت نوع 2

مقایسه تاثیر مصرف رژیم غنی از
کربوهیدرات و رژیم غنی از روغن زیتون
بر روی فاکتورهای متابولیک بیماران
مبتال به دیابت نوع 2

بررسی تاثیر استعمال پوستی روغن
زیتون بر روی زخم پای دیابتی بیماران
مبتال به دیابت نوع 2

مقایسه اثر مصرف دو نوع روغن زیتون
(با پلی فنول باال و پایین) بر روی قند
خون و پروفایل لیپیدی افراد سالم

بررسی تاثیر مصرف روغن زیتون بر
پاسخ گالیسمی بیماران مبتال به دیابت
نوع یک پس از مصرف یک وعده غذایی
با شاخص گلیسمی باال

توضیح مطالعه

پس از  28روز مداخله مشخص شد که رژیم
غنی از اسیدچرب تک غیراشباع سبب کاهش
قند خون ناشتا ،بهبود تحمل گلوکز ،بهبود
حساسیت به انسولین ،افزایش  GLP-1و
 HDLمی شود.

)ROO ،در مقایسه با روغن زیتون تصفیه شده (
مصرف روغن زیتون غنی از پلی فنول توانست
سبب کاهش وزن ،کاهش نمایه توده بدنی ،گلوکز
شودHDL.خون ناشتا و

هر دو نوع رژیم هیچ تاثیر معناداری بر روی سطح
قند خون ،پروفایل لیپیدی و اندازه های
آنتروپومتریک بیماران مبتال به دیابت نوع  2ندارند.
با این وجود ،رژیم غنی از روغن زیتون توانست
را نسبت VLDLسطح کلسترول و تری گلیسرید
به رژیم غنی از کربوهیدرات کاهش دهد.

استفاده از روغن زیتون به همراه مراقبت معمولی
نسبت به گروه کنترل (مراقبت معمولی) تاثیر
بهتری در بهبود زخم پای دیابتی دارد.

مصرف هر دونوع روغن زیتون سبب افزایش گلوکز
شد .همچنین ،مصرف HDLناشتای خون و
روغن زیتون با پلی فنول پایین سبب افزایش وزن
نیز شد .هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه مداخله
از لحاظ تاثیر بر قند خون و پروفایل لیپیدی دیده
نشد .در مقابل ،هر دو نوع روغن تاثیری بر روی
سایر اجزاء پروفایل لیپیدی نداشتند.

در مقایسه با کره و وعده غذایی کم چرب ،مصرف
روغن زیتون به همراه یک وعده غذایی با شاخص
گلیسمی باال سبب بهبود پاسخ گلیسمی و کاهش
قند خون شد.

نتایج حاصل شده
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ایرلند

اسپانیا

دانمارک

اسپانیا

ایتالیا

42-62

44-82

62-22

44-82

34-22

11

3451

12

191

38

2222

2215

2223

2215

2216

انتشار

کارآزمایی
بالینی تصادفی
متقاطع

کارآزمایی
بالینی تصادفی

کارآزمایی
بالینی تصادفی

کارآزمایی
بالینی تصادفی

کارآزمایی
بالینی تصادفی

 2هفته

 5/1سال

طی یک
وعده
غذایی

یک سال

 8هفته

مداخله

ساده

EVOO

ساده

VOO

EVOO

 42میلی
لیتر

 82گرم

بررسی تاثیر دو نوع رژیم غنی از
اسید چرب تک غیراشباع (روغن
زیتون) و چندغیراشباع بر
فاکتورهای متابولیک بیماران مبتال
به دیابت نوع 2

بررسی تاثیر دو نوع رژیم مدیترانه
ای (غنی از روغن زیتون و غنی از
مغزها) بر روی بروز دیابت طی 5/1
سال و مقایسه آن با رژیم کم چرب

مقایسه تاثیر مصرف کربوهیدرات،
کره و روغن زیتون به همراه یک
وعده معمولی بر پروفایل لیپیدی
بیماران مبتال به دیابت نوع 2

بررسی تاثیر پیروی از یک رژیم
مدیترانه ای غنی از روغن زیتون بر
فاکتورهای متابولیک و اندازه های
آنتروپومتریک بیماران مبتال به
دیابت نوع  2و مقایسه آن با رژیم
مدیترانه ای کم چرب

رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب تک
غیراشباع توانست سبب کاهش قند خون
ناشتا ،انسولین ناشتا ،کلسترول و  LDLدر
مقایسه با رژیم غنی از اسیدهای چرب
چندغیراشباع شود.

رژیم مدیترانه ای غنی از روغن زیتون
توانست میزان خطر ابتال به دیابت نوع  2را به
میزان  18درصد کاهش دهد.

در مقایسه با مصرف کره ،مصرف روغن زیتون
توانست سطح تری گلیسرید را کاهش و
سطح  HDLرا افزایش دهد ،اما این روغن
تاثیری بر روی گلوکز و انسولین خون نداشت.
همچنین ،مصرف روغن زیتون سبب افزایش
سطح  GLP-1نیز شد.

رژیم مدیترانه ای غنی از روغن زیتون همانند
نوع کم چرب آن سبب افزایش آدیپونکتین و
کاهش اندازه دور کمر و قند خون در بیماران
مبتال به دیابت نوع  2شد .هرچند رژیم غنی
از روغن زیتون در مقایسه با رژیم کم چرب
سبب کاهش وزن نیز شد.

 32میلی
لیتر

یک لیتر
در هفته

نامشخص

بررسی تاثیر رژیم غنی از اسیدهای
چرب تک غیراشباع (روغن زیتون)
بر تجمع چربی در کبد بیماران
مبتال به دیابت نوع 2

پیروی از رژیم غنی از اسیدهای چرب تک
غیراشباع سبب کاهش تجمع چربی در کبد
از طریق افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب
می شود.

Abbreviation: HP-EVOO: High polyphenolic Extra-virgin olive oil, EVOO: Extra-virgin olive oil, VOO: virgin olive oil, ROO: refined olive oil, GLP-1: Glucagon like peptide-1

 Madiganو
همکاران
()24

´ Salvadoو
همکاران
()32

Thomsen
و همکاران
()29

 Lasaو
همکاران
()28

 Bozzettoو
همکاران
()22

ماخذ

کشور

سن

نمونه

حجم

سال

طراحی مطالعه

طول مدت

نوع روغن

مقدار

توضیح مطالعه

نتایج حاصل شده
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Introduction: Some studies have done on the effects of olive oil consumption on
metabolic factors related to diabetes, but findings in this regard are conflicting. Hence,
current study aimed to review findings of clinical trials about the effects of olive oil
consumption on the symptoms and metabolic factors of diabetes.
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Materials and Methods: Evaluated studies were extracted from databases of
PubMed, Google Scholar, SID, Irandoc, MEDLINE and EMBACE between 2000 and
2017 using olive oil, diabetes, lipid profile and clinical trials as keywords. Totally,
eleven studies were assessed in the current review.
Results: Based on findings of current review study, olive oil consumption improved
glycemic responses and lipid profile and also regulate blood glucose in patients with
diabetes mellitus. In addition, olive oil consumption could induce a reduction in
weight, body mass index and liver fat, and an increase in Glucagon like peptide-1
(GLP-1) in diabetic patients. Furthermore, few studies showed that olive oil
administration improves foot ulcer in diabetic patients.
Conclusion: Findings of current review showed that olive oil consumption can
improve blood glucose, lipid profile and anthropometric measurements in diabetic
patients. Further studies are required to confirm these findings.
Keywords: Olive oil, diabetes, fasting blood sugar, lipid profile, clinical trials
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