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 تعیین نمایه گلیسمی ماکارونی در افراد سالم
  

کریم پرستوئی
1*

فریبا سیدی، 
2

محمد فرجی، علی
3

الدین، محمداسماعیل شهاب
4

، سوسن قاسمی
5

، سمیرا ناصری
6

  
  

 خالصه
-مطالعه. باشدد می کننده تغییر در میزان قند خون بعد از خوردن غذاها در مقایسه با یک غذای استاندار                نمایه گلیسمی، توصیف   :سابقه و هدف  

  .انجام شد)  کشور ایرانیفرآوردهبا نام تجاری سالم ماکارون، ( گلیسمی ماکارونی یبا هدف تعیین نمایه  حاضری
 گرم کربوهیدرات است در حالت ناشـتا        50 گلیسمی، مقدار مشخصی از غذای مورد آزمایش که حاوی           ی جهت تعیین نمایه   :هامواد و روش  

- دقیقه بعد از مصرف غذا اندازه  120 و   90،  60،  30های ناشتا،   میزان گلوکز خون در زمان    . مصرف گردید )  زن 7مرد و    7( فرد سالم    14توسط  

نمایه گلیسمی بر حسب درصد با تقسیم کردن مساحت زیرمنحنی افزایش گلوکز خـون، بعـد از خـوردن ماکـارونی بـر مـساحت                         . گیری شد 
سـه  ) ماکارونی و گلوکز(در هر داوطلب هر غذا . شودبیان می)  گرم گلوکز50(دن غذای استاندارد    زیرمنحنی افزایش گلوکز خون بعد از خور      

ـ      گلیسمی برای ماکارونی در هر فرد محاسبه شد و در نهایت متوسط نمایـه              ی نمایه 3 بنابراین   .بار مورد آزمایش قرار گرفت     ه هـای گلیـسمی ب
 Paired t test و t student  هایآزمون ازها جهت تجزیه و تحلیل داده. ی در نظر گرفته شد گلیسمی ماکارونیدست آمده در کل افراد، نمایه

  .استفاده شد
 گلیسمی ماکارونی در مردان و زنـان بـه          یمتوسط نمایه . دست آمد ه   ب 34/51±14/14 داوطلب،   14 میانگین نمایه گلیسمی ماکارونی در       :نتایج
  .  گلیسمی مردان و زنان مشاهده نشدیدار بین نمایهاختالف معنی. سبه شد محا52/47±77/14و  16/55±44/13 ترتیب
 GIغذاهای بـا     طیف در انتهای    "سالم ماکارون "ای با نام تجاری      گلیسمی ماکارونی رشته   یدهد نمایه  حاضر نشان می   یمطالعه: گیرینتیجه
ی از رژیم غذایی افـراد سـالم  و افـراد مبـتال بـه                یتواند به عنوان جز    می بنابراین .گیرد قرار می   متوسط GI غذاهای با    طیف  و نزدیک به   پایین

  . عروقی و چاقی مورد استفاده قرار گیردـ هایی چون دیابت، قلبی بیماری
  نمایه گلیسمی، رژیم غذایی، ماکارونی: واژگان کلیدی

  
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی  مربی گروه بیوشیمی و تغذیه -1
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکده پزشکی کارشناس تغذیه معاونت غذا و دارو  -2
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی  کارشناس تغذیه بیمارستان اخوان -3
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی  مربی گروه بیوشیمی و تغذیه -4
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پرستاری و مامایی  کارشناس پرستاری -5
  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی  کارشناس تغذیه -6
 یئ کریم پرستو:نویسنده مسوول *
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 )27(

  مقدمه
 مهـم در بررسـی      عواملیکی از   ) GI(1  گلیسمی ینمایه

نـشان  خـون   ند  قدر افزایش   را   توان غذا    باشد که کیفیت غذاها می  
بـودن  یکسان  رغمسمی غذاهای مختلف علی   ی پاسخ گل  .]1[ دهدمی

 برای .]2[متفاوت است  در آنها، یدرات قابل جذبهمیزان کل کربو
 در افراد دیابتی، چاق و مقاوم بـه انـسولین،           به ویژه  سالم   یتغذیه

زیرا این نوع غذاها به تعـادل        شودین توصیه می  ی پا GIغذاهای با   
ـ کنها کمک می لپپوپروتئینطبیعیکز خون و طیف   سطح گلو   ،3[ د ن

و سـازمان جهـانی     ) FAO(سازمان غـذا و کـشاورزی        .]6 ،5،  4
های مختلف   در مورد جنبه   راوطی  بسگزارش م ) WHO( بهداشت

-نمایهیدرات رژیم غذایی منتشر کردند که در آن استفاده از           هکربو

یـشگیری از   پی  عنوان یک راهنمای مناسـب بـرا      ه   را ب  گلیسمی ی
ه در اروپـا، کانـادا و       ژویه  ها ب  دیگر سازمان  توصیه نمودند، چاقی  

 در. ]9 ،   8،  7[ید قـرار دادنـد      ی مورد تا   این گزارش را   نیزاسترالیا  
 را روی   GI از غذاها در بازار جهـانی میـزان          بسیاریحال حاضر   

 در  کـه  در حـالی  کننـد   شان درج مـی   ایبرچسب اطالعات تغذیه  
 هنـوز   GIسیا از جمله ایـران بـرای بـسیاری از غـذاها              آ یمنطقه

 یکـی از   GIتعیـین    بـا هـدف      ایـن مطالعـه      .تعریف نشده است  
 )سالمای ماکارونی رشته(کشور   تجاری تولید شده درهایفرآورده

 ذکر یفرآورده ایتغذیه برچسب اطالعات    روی بر   GIگنجاندن  و  
  .انجام شدشده 

  
  هامواد و روش

 GI  تعیـین  یدر زمینه  ]11،  10 [قبلیات  طالعبا توجه به م   
  نفر14 ،در غذاهای مختلف که در سایر کشورها بررسی شده است       

ایـن افـراد از بـین        که   در نظر گرفته شد    سالم برای این طرح      فرد
 ینحـوه . دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انتخـاب شـدند        

ـ    زانتخاب افراد بدین صورت بود که پـس ا         ومی در   فراخـوان عم
دانشگاه و مراجعه افراد، اهداف طرح برای دانشجویان بیان گردیـد        

-مورد بررسـی  ، افراد داوطلب     کتبی ینامهو پس از کسب رضایت    

 قـرار گرفتـه و از بـین آنهـا           سنجیتنهای بالینی و بیوشیمیایی و      
   .گردیدفرد سالم انتخاب  14

ـ  -GI( :1( گالسـیمی ینمایـه تعیـین   دسـت آوردن  ه ب
 میـزان مشخـصی از غـذای مـورد        GIجهت تعیین   : ات پایه اطالع

یدرات است توسـط هـر یـک از         ه گرم کربو  50 حاوی آزمایش که 
-سپس نمونه. دسالم در حالت ناشتا در هنگام صبح خورده ش       افراد

ای بـه مـدت     دقیقـه  30های خونی از نـوک انگـشتان در فواصـل         
سـط   و میزان گلـوکز خـون تو       هگرفت ساعت بعد از خوردن غذا،    2

                                                 
1 - Glycemic Index 

 On. Call Now با نام تجاری) گلوکومتر(سنجش گلوکز دستگاه 
 زمـان   .گیری شـد  اندازهدقیقه   120 و   90،  60،  30،  0های  در زمان 

ر د د کـه فـر    دریافـت غذاسـت    قبل از   بالفاصله صفر همان زمان  
-جهت حصول اطمینان از دقـت در انـدازه         .حالت ناشتا قرار دارد   

، در  )سـنجش گلـوکز    (مترگیری قند خون توسط دسـتگاه گلوکـو       
گیری قند خـون توسـط      ، عالوه بر اندازه   بعضی از روزهای مطالعه   

سرم تهیه  زمان از خون وریدی داوطلبان      طور هم ه  ب،  سنجش گلوکز 
گیـری شـد و در      انـدازه  نیـز آنزیمی  به روش   و میزان گلوکز سرم     

 زوج شـده    t با استفاده از آزمون   )  نفر 14 (های مورد بررسی  نمونه
سـنجش  داری بین مقادیر قرائت شده توسط دسـتگاه         ت معنی تفاو

 روش آنزیمـی مـشاهده نـشد       دسـت آمـده از    ه   و مقادیر ب   گلوکز
)05/0p>.(      دستگاهتفاوت بین   عدم   همچنین جهت مشخص شدن-

هـای  دسـتگاه های خونی یکسان توسط     ، نمونه سنجش گلوکز های  
ـ    گیری شد و تفاوت معنـی      اندازه سنجش گلوکز  ادیر داری بـین مق

   .)<05/0p( گیری شده مشاهده نشداندازه
پاسـخ  منحنـی    در: م منحنی پاسخ گلـوکز خـون       رس -2

در طـی    قنـد خـون    گیریهای اندازه ها زمان x ، محور گلوکز خون 
هـای یـاد شـده      ها میزان گلوکز خون در زمان     y  و محور  ساعت 2

قابـل   .دست آمد ه  منحنی ب گیری شده   است و با اتصال نقاط اندازه     
 گیری گلوکز خون جهت دقت بیشتر در مطالعه، اندازهر است کهذک

مختلف برای هر فـرد تکـرار        سه روز  در   ماکارونیبعد از خوردن    
   .گردید

  :در هـر فـرد   مـورد آزمـایش    ماکـارونی  GI محاسبه   -3
 ماکارونیبرای   )IAUC( 2 مساحت افزایش یافته زیرمنحنی    )الف

 از طریـق     کـه ایـن عـدد      دشوطور مجزا محاسبه می   ه  در هر فرد ب   
های بین منحنی گلـوکز     ها و ذوزنقه  محاسبه مجموع مساحت مثلث   

یـا   منظور غلظت گلوکزخـون در زمـان صـفر        ( خون و میزان پایه   
 تـا   0هـا در فاصـله بـین        xبـه مـوازات محـور       ) حالت ناشتاست 

دهنـده کـل افـزایش در       دقیقه بعد از خوردن غذا که  نـشان         120
 ،باشـد ز خوردن غذای مورد آزمایش مـی  غلظت گلوکز خون بعد ا    

 Graph Pad Prism 5 افـزار  البته در این مورد از نرم.آیددست میه ب

  .استفاده شد
یافته زیرمنحنی برای غذای استاندارد     مساحت افزایش  )ب

3) IAUCS (   مـشابه بـا     باشد می  گرم گلوکز خالص   50که همان ،
گیـری در هـر     اندازه رگیری شد که میانگین سه با      اندازه  الف 3بند  

 شـد و  نهایی در همان فرد در نظـر گرفتـه         IAUCSعنوان  ه  فرد ب 

                                                 
2- IAUC (Incremental Area Under the blood glucose 
response Cuve for tested meal 
3- IAUCS : Incremental Area Under the blood glucose Curve 
for the Standard meal 
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از طریـق فرمـول     (%)   بر حسب درصد   GI در هر فرد میزان      سپس
   .زیر محاسبه گردید 

100
)

3
IAUCS

2
IAUCS

1
(IAUCS 3

1
IAUCGI ×

++
=

 روز مختلف مورد مـصرف       سه ماکارونی در هر داوطلب،     در چون
 شد در هر فرد محاسبه      کارونیما برای   GIبنابراین سه   قرار گرفت   
در نظر گرفته ماکارونی در هر فرد  GIه عنوان  بGIسه که میانگین 

  . شد
 در GIپس از محاسـبه  : ماکارونیGI محاسبه نهایی  -4

  آزمون شده   نهایی غذای  GIعنوان  ه  ب GI چهارده    فرد، میانگین  14
  . گردیدمحاسبه است  که همان ماکارونی

دو نـوع غـذا مـورد        :سـتفاده مشخصات غذاهای مـورد ا    
 گرم به عنـوان     50 گلوکز خالص به میزان      -1: آزمایش قرار گرفت  

-آب حل مـی    لیتر میلی 250 که قبل از مصرف در       غذای استاندارد 

 "سـالم ماکـارون  "بـا نـام تجـاری    (ای ماکارونی رشـته  -2 .شد
کـه  )  شرکت صنعت کیمیـا بـه آدرس ایـران، کاشـان           یفرآورده

 ،چربـی   درصـد  1کربوهیـدرات،    درصد   5/76 ترکیبات آن شامل  
  درصـد   7و    خاکستر  درصد 1  فیبر،  درصد 5/4 ، پروتئین درصد10

ــت  ــیرطوب ــدم ــادل  35/65 .باش ــارونی مع ــرم ماک ــرم 50 گ  گ
ماکارونی، در اوایل صبح روزهای      .کربوهیدرات در نظر گرفته شد    

 بنـدی تعیین شده طبق دستور پخت مندرج بر روی برچسب بـسته          
 دقیقـه دم    20سپس به مـدت     دقیقه در آب پخته و       8ه مدت   ابتدا ب 

 به  اتنهو   شدمیپخت از روغن استفاده ن     هنگام  البته در  کشیده شد 
 بـا اسـتفاده از      .شـد   اضـافه  نمـک  ماکارونیوزن   درصد   2میزان  

جداول مربوط به ضـرایب مـواد غـذایی خـام بـه پختـه، مقـدار                 
. درات محاسـبه شـد     گرم کربوهی  50با   ماکارونی پخته شده معادل   

جهت مصرف غذاهای مورد آزمایش، دانشجویان هر روز صبح در          
محـل آزمایـشگاه      صبح  به صورت ناشتا در      7 تا   6فاصله ساعت   

-تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان حاضـر مـی   گروه بیوشیمی و 

 t آمـاری  هـای آزمـون هـا از  جهت تجزیـه و تحلیـل داده   .شدند

student و  t ه شداستفادزوج شده. 

  
  نتایج

 مرتبه غذاها مورد آزمایش قـرار گرفتنـد        84طور کلی   ه  ب
گلـوکز  میـانگین  منحنـی   ). مرتبه ماکارونی  42مرتبه گلوکز و     42(

 ساعت پس از مصرف گلوکز خالص و ماکـارونی          2طی   خون در 
مقادیر گلوکز خون در     . نشان داده شده است    1 ی شماره نموداردر  

صرف گلوکز در مقایسه با ماکـارونی       ای بعد از م    دقیقه 30فواصل  
منحنی میانگین گلوکز خون    . ه شده است  ی ارا 1 یدر جدول شماره  

بـه  و ماکـارونی     خـالص    ز ساعت پس از مصرف گلـوک      2در طی   
   . نشان داده شده است3و  2 ی شمارهنمودارتفکیک جنسیت در 
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ی و  منحنی میانگین غلظت گلوکز خون بعد از خوردن ماکارون- 1نمودار 

   گرم کربوهیدارت بودند50گلوکز که هر کدام حاوی 
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 منحنی میانگین غلظت گلوکز خون در مردان و زنان بعد از خوردن - 2نمودار 

  خالص  گرم گلوکز50
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وکز خون در مردان و زنان بعد از خوردن ل منحنی میانگین غلظت گ-3شکل 

  ماکارونی
  

اعت بعد از مصرف گلوکز و  س2 خون در طی قندمقایسه مقادیر  -1جدول 
  افراد تحت مطالعه  درماکارونی

  زمان
  گلوکز

انحراف (
  )میانگین±معیار

  ماکارونی
انحراف (
  )میانگین±معیار

P 

 *NS  50/86±05/6  92/89±87/8  ناشتا

  001/0**  80/112±53/12  76/156±72/23   دقیقه بعد از مصرف30
  001/0**  97/105±23/14  85/131±73/22   دقیقه بعد از مصرف60
 *NS  19/100±46/8  14/100±48/16   دقیقه بعد از مصرف90
  *NS  71/95±47/6  64/92±27/13   دقیقه بعد از مصرف120

  .دار نیستمعنی *
یـسه  قابعد از مصرف گلوکز در م      دقیقه   60  دقیقه و  30در زمان    میزان قند خون     **

  .داری داردبا مصرف ماکارونی تفاوت معنی
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 گلیسمی ماکارونی در افراد تحـت    ینمایه مربوط به    نتایج
   . نشان داده شده است2 یمطالعه در جدول شماره

  
  )زن 7مرد و  7( در افراد تحت مطالعه ماکارونی گلیسمی نمایه -2جدول 

  )میانگین±انحراف معیار(نمایه گلیسمی  گروه ها

  16/55±44/13  مردان
  52/47±77/14  زنان

  34/51±14/14  در هر دو حنس
  

  بحث
-بندی غذاها بر اساس توانایی     گلیسمی جهت طبقه   ینمایه

شان در افزایش قند خون در مقایسه با یک غذای استاندارد مـورد             
هایی نظیـر    واژه  معتقد هستند  FAO/WHO .گیرداستفاده قرار می  

 درج هایدرات پیچیده و شکر که عموما روی برچـسب غـذا       هکربو
- توصیه می  ود  نیک کمی دار  ای و فیزیولوژ   ارزش تغذیه  ،دنشومی

 آن  GIیدرات غذا و میـزان      ه میزان کل کربو   ها با کنند که این واژه   
بنـدی   به سه گروه طبقـه     GI غذاها بر اساس   ].10[د  نجایگزین شو 

، غذاهای با   )GI≥%55(  گلیسمی پایین  یغذاهای با نمایه  : شوندمی
ـ ، غـذاهای بـا نما     )=56GI-69(% گلیـسمی متوسـط      ینمایه  یهی
ــاالگل ــسمی ب ــه .]GI ( ]12 ≤70 (%ی ــهیدر مطالع  ی حاضــر نمای

 برآورد گردید کـه      درصد 34/51 ای سالم گلیسمی ماکارونی رشته  
ای سـالم در گـروه    ، ماکارونی رشتهبندی ذکر شدهبا توجه به طبقه 
مطالعات دانـشگاه    .گیرد گلیسمی پایین قرار می    یغذاهای با نمایه  

 نظیر دیابت نوع دوم و      یهای بیماری دهد که خطر  هاروارد نشان می  
 بـه   ودارد   قـوی     رژیم غـذایی ارتبـاط     GIبیماری کرونر قلب با     

 توصـیه  WHO/FAO ،یـاد شـده  های منظور پیشگیری از بیماری 
 اسـاس  بـر     را شـان  غـذایی  هـای ، رژیم جوامع انسانی  که   کنندمی

 ،16 ،15 ،14 ،13[ طراحی کننـد  ین  ی پا  گلیسمی ینمایهغذاهای با   
ای که توسط گروه تحقیقاتی در واحد تغذیه انسانی         در مطالعه  .]17

 غذا با استفاده 400بیش از  GIدر دانشگاه سیدنی انجام شد مقادیر 
غـذایی را کـه     ،   فـرد سـالم    10 ابتـدا : از روش زیر تعیین گردیـد     

 نـد یدرات قابل هضم اسـت را مـصرف نمود        ه گرم کربو  50حاوی
گیری  از خوردن غذا اندازه     ساعت بعد  2سپس گلوکز خون در طی      

 هـر   درزایش گلوکز خـون     ف ساعته ا  2 مساحت زیرمنحنی    و گردید
 گــرم 50 ، فــرد10 بعــد همــان ی در مرحلــه.شــدفــرد محاســبه 

عنوان غذای استاندارد مصرف    ه  را ب ) گلوکز(یدرات خالص   هکربو
د و  گیـری شـ    ساعت اندازه  2 و پاسخ گلوکز خون در طی        ندنمود

ـ  ساعته ا  2مساحت زیرمنحنی   بل   ق یهمانند مرحله  زایش گلـوکز   ف
 با تقسیم کـردن مـساحت       GI سپس   . شد  هر فرد محاسبه   درخون  

زیرمنحنی افزایش گلوکز خون بعد از خـوردن غـذا بـر مـساحت              
 درزایش گلوکز خون بعد از خوردن غذای اسـتاندارد          فزیرمنحنی ا 

 ،نهـایی بـرای غـذای مـورد آزمـایش          GI. گردیدهر فرد محاسبه    
 جهـت  مـا در مطالعـه   ].10[  فرد خواهد بـود 10 برای GIسط متو

 فـرد   14 در مطالعه و کاهش در اختالفات بـین فـردی          دقت بیشتر 
 سنی نیـز    نظر زن که از     7 مرد و    7 (سالم مورد بررسی قرار گرفتند    

بـه منظـور    و  ) داری وجود نداشت  بین زنان و مردان اختالف معنی     
ه بـار در هـر فـرد در         کاهش اختالفات درون فردی، هر غـذا سـ        
ای که توسط   در مطالعه . روزهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت     

 گلیسمی دو نوع یفروغ اعظم طالبان و همکارانش انجام شد، نمایه 
) پز، فقط آب  از نوع پیچ  (های تجاری سمیرا    ماکارونی ایرانی با نام   

 در افـراد دیـابتی       )پز و دم شده   ، آب از نوع صدفی  (لی پوت   و لی 
 گلیسمی مواد غذایی بررسی شده      ینمایه. مورد بررسی قرار گرفت   

نه تنهـا نـوع     ما   یدر مطالعه  ].17 [ گزارش شد  60 و   40به ترتیب   
ماکارونی با مطالعه ذکر شده متفاوت است بلکه افراد داوطلب نیـز     

ی بـه   اینکه در افراد دیابت   ه  افراد سالمی بودند نه دیابتی و با توجه ب        
ویژه کربوهیـدرات،   ه   مواد مغذی ب   سوخت و ساز  علت اختالل در    

رسد که در پاسخ گلیسمی بدن آنها طبیعی نیست بنابراین به نظر می
تعمیم   گلیسمی مواد غذایی استفاده از افراد دیابتی و        یتعیین نمایه 

  دیگـری کـه    یدر مطالعـه  . نتایج آن به کل جامعه منطقـی نباشـد        
Wolever    گلیسمی ماکـارونی   ی، نمایه ادند و همکارانش انجام د  

 گلیـسمی  ینمایـه Jenkins ی العهدر مط .]18 [گزارش شد 8±68
 13در . ]19[ گزارش شد Katzman 64 و در مطالعه 45ماکارونی 

 گلیسمی برنج   یای که بر روی برنج انجام شد میانگین نمایه        مطالعه
وامـل متعـددی از جملـه       ع]. 19[  گـزارش شـد    56مطالعه   13در  

یبر،  ذرات، ساختمان فیزیکی، میزان ف     یماهیت کربوهیدرات، اندازه  
این عوامل بر سـرعت  .  گلیسمی موثرند یین بر نمایه  ئچربی و پروت  

-نتیجه پاسـخ گلیـسمی اثـر مـی         هضم یا جذب و یا هر دو و در        

 غـذایی نیـز بـر       یروش پخت و چگونگی فرآینـد مـاده       . گذارند
ـ        شـاخص گلیـسمی    . ثر اسـت  وافزایش قند خون پس از مصرف م

اکـارونی پختـه و     ماکارونی پخته در مقایسه با شاخص گلیسمی م       
دم کردن ماکارونی باعث افـزایش میـزان        . کشیده متفاوت است  دم

 نتیجه جذب آن   شود و در  ژالتینی شدن و قابلیت هضم نشاسته می      
-این امر موجب باال رفتن پاسخ گلیـسمی مـی         . دهدرا افزایش می  

 نمایـه گلیـسمی     ی از نکات مهمی که الزم است در مقایـسه         .شود
 نـوع    یکـی  مورد توجه قرار گیرد    لعات مختلف مواد غذایی در مطا   

-گیری قند خون می    اندازه  زمانی  و دیگری فواصل   ذای استاندارد غ

که نان سفید به عنوان غذای استاندارد در نظر گرفته           هنگامی. باشد
که مساحت زیرمنحنی افزایش قند خون بعد از         دلیل این ه  شود ب می
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نحنی افزایش قند خون خوردن نان سفید در مقایسه با مساحت زیرم
ـ  GIدر یک نوع غذا،     بعد از خوردن گلوکز کمتر است بنابراین         ه  ب

اساس  بر شده  محاسبه GI  بر اساس نان سفید بیشتر از      مدهآدست  
در مطالعـه مـا از گلـوکز بـه عنـوان غـذای               .گلوکز خواهد بـود   

 استاندارد استفاده شد چرا که در مطالعات مختلف در زمینه تعیـین           
GI  ، استفاده   افراد دیابتی از نان سفید     درفراد سالم از گلوکز و      در ا
 از نـان سـفید بـه عنـوان غـذای            Wolever در مطالعـه     .شودمی

گیـری   انـدازه  GI به همین علت میـزان       استاندارد استفاده شده بود   
در  .گزارش شده بود  باالتر   Wolever شده برای ماکارونی توسط   
 زمـانی   یگیری قند خون، هر چه فاصله     مورد فواصل زمانی اندازه   

های قند خون کمتر باشد منحنی رسم شـده دقـت           گیریبین اندازه 
 همکارانش  ای که توسط طالبان و     در مطالعه  بیشتری خواهد داشت،  

گیـری شـد در    ای انـدازه   دقیقـه  60انجام شد قند خون در فواصل       
 و  1شکل  ( ما   یدست آمده در مطالعه   ه  که با توجه به نتایج ب      حالی

یـا    پـس از مـصرف گلـوکز و        میزان قند خون   )1ی  جدول شماره 
تر از میزان قنـد خـون در زمـان         پایین دقیقه   60 در زمان    ماکارونی

، د از مـصرف غـذا  ع دقیقه ب30این اگر در زمان دقیقه است بنابر 30
دسـت آمـده بـر     ه  گیری نشود مساحت زیرمنحنی ب    قند خون اندازه  

دست ه  دقیقه کمتر از مساحت زیرمنحنی ب    60اساس فواصل زمانی    
 GI و در نتیجـه       دقیقه خواهد بود   30آمده بر اساس فواصل زمانی      

، قنـد   مطالعه مـا   در. محاسبه شده کمتر از میزان واقعی خواهد بود       
 از دیگر نتـایج  .گیری شدای اندازه دقیقه30در فواصل زمانی    خون  

دار نبودن تفاوت بین افزایش قند دست آمده در این مطالعه معنی    ه  ب
خون بعد از خوردن ماکارونی و یا گلوکز بین مردان و زنان اسـت              

کـه افـزایش قنـد       با این حال زمانی   ). 3 و   2 ی شماره نمودارهای(
ن بعد از خوردن ماکارونی را بـا افـزایش قنـد خـون بعـد از                 خو

هـای  در زمـان  ) 1 یجدول شماره (کنیم  خوردن گلوکز مقایسه می   

 در مقایـسه بـا       دقیقه بعد از خوردن ماکارونی قند خـون        60 و   30
 2 یو در جـدول شـماره     . استتر  داری پایین طور معنی ه   ب گلوکز
نس تعیین شـده اسـت کـه     گلیسمی ماکارونی در هر دو ج      ینمایه
 گلیـسمی   یداری را بـین نمایـه     های آماری تفـاوت معنـی     آزمون

لـت عـدم     اگرچـه ع   .محاسبه شده در مردان و زنان نشان ندادنـد        
کن است بـه علـت کمـی تعـداد          مدار در دو جنس م    تفاوت معنی 
      .نمونه باشد

  
  گیرینتیجه

 گلیـسمی   یدهـد نمایـه    حاضر نشان مـی    یمطالعهنتایج  
 طیف در انتهای    "سالم ماکارون "ای با نام تجاری     اکارونی رشته م

  قرار  متوسط GI غذاهای با    طیف  و نزدیک به    پایین GIغذاهای با   
گیری شده قابلیت اضافه شـدن بـر برچـسب           اندازه GI وگیرد  می

با توجه بـه مطالعـات       .باشد دارا می   را فرآوردهای  اطالعات تغذیه 
ـ     ب  زمینه فواید  رانجام شده د    گلیـسمی   یههداشتی غذاهای بـا نمای

ـ تواند به عنـوان جز    مییاد شده   پایین، بنابراین غذای     ی از رژیـم    ی
ـ  هایی چون دیابت، قلبی   غذایی افراد سالم و افراد مبتال به بیماری       

امیدواریم با انجام چنـین     . مورد استفاده قرار گیرد   عروقی و چاقی    
 را بر   GIه چندان دور،    ای ن ی در سطح کشور، در آینده     هایپژوهش

 غذایی تولید شده در     هایفرآورده ایروی برچسب اطالعات تغذیه   
  .مشاهده نماییم، کشور

  
  و قدردانی تشکر

 صورت مـشترک   به   8516شماره مصوب    ه ب پژوهشاین  
با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانـشگاه علـوم پزشـکی            

  .و شرکت صنعت کیمیا انجام شدکاشان 

   
References:  
 
[1] Margie Lee Gallagher. The Nutrient and Their metabolism. In: L. Kathleeen Mahan, Sylvia Escott-Stump. 
Editors, Krause’s Food and Nutrition Therapy. 12th ed. St. Louis, MO.: Elsevier Saunders: 2008. p. 40. 
[2] Nancy L. Keim Roy J. Levin. Carbohydrates. In: Maurice E. Shills, Moshe Shike, Editors, Modern 
Nutrition in Health and Disease. Loth ed. Philadelphia: Lippincott Wilkims & wilkins: 2006. p. 78-80. 
[3] Brand-Miller JC. Holt SH. Pawlak DB. McMillan J. Glycemic index and obesity. Am J Clin Nutr 2002; 76: 
2815-2855. 
[4] Heilbrann LK. Noakes M. Clifton PM. The effect of high and low-glycemic index energy restricted diets on 
plasma lipid and glucose profiles in type 2 diabetic subjects with varying glycaemic control. J Am Coll Nutr 
2002; 21: 120–127. 
[5] Kabir M. Oppert JM. Vidal H. Bruzzo F. Fiquet C. Wursch P. et al. Four-week low-glycemic index 
breakfast with a modest amount of soluble fibers in type 2 diabetic men. Metabolism 2002; 51: 819-826. 
[6] Sievpiper JL. Jenkins AL. Whitham DL. Vuksan V. Insulin resistance: concepts, controversies, and role of 
nutrition. Am J Diet Pract Res 2002; 63: 20-32. 
[7] Foster-Powell K. Holt SHA. Brand-Miller JC. International table of glycemic index and glycemic load 
values. Am J Clin Nutr 2002; 76: 5-56.  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               5 / 6

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-12-en.html


  و همکارانیئ پرستو                                             ...، افراد درتعیین نمایه گلیسمی ماکارونی

 )31(

[8] Joint FAO/WHO Expert Consultation. Carbohydrates in human nutrition. FAO Food Nutr Pap 1998; 66: 1-
140.  
[9] Ha TK. Lean ME. Recommendations for the nutritional management of patients with diabetes mellitus. Eur 
J Clin Nutr 1998; 52: 467-481. 
[10] Rudolf Chlupa. Josef Bartekb. Determination of the glycemic index of selected foods. Biomed  papers 
2004; 48: 17-25.  
[11] Kaye Foster-Powel. Janete Brand Miller. International tables of glycemic index. Am J Clin Nutr 1995; 62: 
871-893. 
[12] Majron J. Franz. Medical Nutrition Therapy for diabetes Mellitus. In: L. Kathleeen Mahan, Sylvia Escott-
Stump. Editors, Krause’s Food and Nutrition Therapy. 12th ed. St. Louis, MO: Elsevier Saunders: 2008. p. 776-
777 
[13] Jenkins AL. Jenkins DJ. Zdravkovitz U. Wursch P. Vuksan V. Depression of glycemic index by high 
levels of beta-glucan in two functional foods tested in type II diabetes. Eur J Clin Nutr 2002; 56: 622-628. 
[14] Jenkins DJ. Kendall CW. Augustin LS. Franceschi S. Hamidi M. Marchie A. et al. Glycemic index: 
overwiew of implications in health and disease. Am J Clin Nutr 2002; 76: 2665-2673. 
[15] Liu S. Willett WC. Dietary glycemic load and atherotrombotic risk. Curr Atheroscler Rep 2002; 4: 454-
461. 
[16] Ludwig DS. The glycemic index: physiological mechanisms relating to obesity, diabetes, and 
cardiovascular disease. JAMA 2002; 287: 2414-2423. 

  .1378 ، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور.  چاپ اول: نمایه گلیسمی مواد غذایی ایرانی.طالبان فروغ اعظم] 17[
[18] Wolever TM. Jenkins DJ. Kalmusky J. Giordano C. Giudici S. Jenkins AL. et al. Glycemic response to 
pasta: effect of surface area, degree of cooking, and protein enrichment. Diabetes Care 1986; 9: 401-404. 
[19] Foster-Powel K. Bran Miller J. International tables of glycemic index. Am J ClinNutr 1995; 62: 871-893. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://feyz.kaums.ac.ir/article-1-12-en.html
http://www.tcpdf.org

