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 تقدير المؤشر الجلوكوزي لبعض أنواع الخبز اليمني التقليدي 
  (2)عبد الجليل درهم سعيدو  (1*)عبد المجيد بجاش عبد هللاو  (1)عدنان عبده محمد القباطي    

 ، صنعاء، اليمن.جامعة صنعاء ،كلية الزراعة ،قسم علوم وتقنية األغذية(. 1)
 .اليمن ،جامعة الرازي  يةبطالعلوم القسم التغذية العالجية كلية (. 2)

 (.mageed967@gmail.com . البريد اإللكتروني:بجاشعبد المجيد د.: ةللمراسل)*

 11/05/2019تاريخ القبول:    19/02/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
لبعض أنواع الخبز اليمني التقليدي.  Glycemic Index (GI)هدفت الدراسة إلى تقدير المؤشر الجلوكوزي 

معدل و سنة،  24 –23إناث( تراوحت أعمارهم بين  3ذكور و  3وقد شارك ستة من الطالب المتطوعين )
أخضع كل مشارك في بداية  .٢م/كغ Body Mass Index ( BMI )  19– 21مؤشر كتلة الجسم 

 50، بعد ذلك أخذ كل مشارك Glucose Tolerance Test ( GTT )القياس الختبار تحمل الجلوكوز 
 صبع اليد إتم سحب عينات دم من  .ساعة 12غرام من كربوهيدرات األغذية المختبرة بعد الصيام مدة 

وجود فروقات  GIت نتائج حساب قيم أظهر . دقيقة 120و، 90، 45و ،30و، 15و ،بعد وقت صفر
، بيضالمحضر من طحين القمح األ ،فرود(الم( بين خبز الخاص )الرغيف P≤0.05) مستوى  معنوية عند

 50.5و،  50.8و ،87المحضران من طحين القمح الكامل، وكانت قيمها  ،وخبز التنور ،وخبز الملوج
خبز الخاص البين  GI(  لقيم P≥0.05) توى مس فروقات معنوية عند يكن هناكبينما لم  ،علي التوالي

وخبز الكدام المحضر من  ،بيضقمح األلمحضر من طحين الوخبز القوالب )الروتي( ا ،)الرغيف المفرود(
معنوية  أقلولكن كانت  ،علي التوالي 66.4و ،59.2، و87 التي كانت قيمهاو  ،طحين القمح الكامل

مقارنة بالجلوكوز والمستخدم كغذاء قياسي. لذا يعتبر الخبز المنتج من دقيق القمح الكامل سواء كان الملوح 
لتغذية المصابين بداء السكري من النوع الثاني  مفيدا   ،للمؤشر الجلوكوزي المنخفض أو خبز التنور نتيجة

(Type 2 Diabetes.)  
 داء السكر. ،الخبز ،: المؤشر الجلوكوزي المفتاحيةالكلمات 

:المقدمة  
وز و تغير مستوى الجلوكإذ يؤدي إلى ظهور أ ،وامتصاص المادة الغذائية وسلوكية هضم ،مؤشر الجلوكوزي لألغذية هو حصيلة فعلال

الصيام للمنتج أو الغذاء ويعبر عنه بالمساحة المقاسة تحت منحنى استجابة جلوكوز الدم بعد ) Glycemic indexفي الدم ويطلق عليه 
يمة . تظهر ق(Raben, 2002)أو الجلوكوز  بيضللمساحة المقاسة تحت منحنى استجابة جلوكوز الدم للخبز األمنسوبا   ،تحت االختبار

 55له إلى ثالث مجموعات: أغذية ذات مؤشر جلوكوزي منخفض ) هذا المؤشر لكل مادة غذائية متناولة بما يمكن أن تصنف تبعا  
%GI  GI %70أغذية ذات مؤشر جلوكوزي مرتفع ) و ، (GI = 69 - 55) %  مؤشر جلوكوزي متوسطأغذية ذات و (،     )

(Riccardi, et al., 2003; Rasmussen, 1993 ).  ن األغذية ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض أدت الى تحسن أدراسات أشارت
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ولهذه األغذية منافع كثيرة  ،ص المصابين بالنوع األول والثاني من مرض السكري الجلوكوز والليبيدات في األشخافي كل من مستوى 
األنسولين في وكذلك تخفض مستويات  ،وتؤجل عملية الجوع ،السيطرة على الشهية فيتساعد  للسيطرة على وزن الجسم ألنها

( GIيتلقون وجبات غذائية ذات مؤشر جلوكوز )في األشخاص الذين  أقلانتشار داء السكري يكون بصورة  .,Berger) 1995(  الدم
 (.  et al.,McKeown 2004)بالوجبات الغذائية ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع  منخفضة مقارنة  

وطبيعة مكونات السكريات األحادية  ،كمية الكربوهيدرات :على عوامل مثل يتم هضم الكربوهيدرات في األغذية بمعدالت مختلفة اعتمادا  
لسكر في الدم إن تقييم مؤشر نسبة ا (. al., etHafeel (2016والمكونات الغذائية األخرى  ،أو تجهيز األغذية ليات الطهيوعم ،والنشا
البد من أخذه بعين االعتبار من أجل فهم أفضل لآلثار الفسيولوجية لألطعمة ذات مستوى الكربوهيدرات العالي  هاما   ومقياسا   معيارا  يعد 

((Marques et al., 2007 .  في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم لمرضى البدانة  ومن الصعب االعتماد على المؤشر الجلوكوزي كليا
النظام الغذائي عالي  (.Wikipedia, 2017ولكنه أداة جيدة عندما يستخدم بجانب حساب الكربوهيدرات في الغذاء ) ،)السمنة( والسكري 

إلى الحد من مخاطر  األليافذ قد يؤدي استهالك المنتجات الغذائية العالية في نسبة إله فوائد صحية كثيرة،  األليافالمحتوى من 
ن من صحة الجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان، كما يمكن أن يحس   ،والبدانة ،والسكري من النمط الثاني ،لوعائيةاألمراض القلبية ا
Duyff, 2012)( شارت الدالئل أذ إثناء اتباع نظام غذائي صحي، أبشكل جيد خاصة  األلياف. يمكن أن يسهم الخبز عالي المحتوى من

نه أذ يعرف على إالسكر في الدم، جميع الحاالت هي تلك التي لديها مؤشر منخفض لنسبة  العلمية إلى أن األرغفة األكثر صحة في
 (. (Akanbi and Ikujenlola, 2016 استجابة لألنسولين أقلاع مبالغ فيه )مفرط( لنسبة السكر في الدم و ارتف قلالذي يعطي على األ

وطحين  ،بيضللخبز المصنوع من طحين الحنطة األ  69و ،71ي ه GIن قيم بينوا أ Jenkins et al., (1981)في دراسة قام بها 
. بينما وجد ربوهيدرات مع استخدام الجلوكوز كغذاء قياسيغرام من الك 50 عند تغذية متطوعين سليمين بـ ،التوالي ىالحنطة الكامل عل

Wolever et al., (1994)  قيمةأن GI عند تقديره بوساطة متطوعين  101هو  بيضالمصنوع من طحين الحنطة األ بيضللخبز األ
. كذلك كغذاء قياسي بيضمع استخدام الخبز األ ،ولفترة ثالث ساعات بعد الصيام NIDDMو IDDMمصابين بداء السكر من النوع 

 ،71وطحين الحنطة الكامل كانت   ،بيضللخبز المصنوع من طحين الحنطة األ GIن قيم أ Walker and Walker (1984)وجد 
 .مع استخدام الجلوكوز كغذاء قياسي ،ولفترة قياس ساعتين ،بوساطة متطوعين غير مصابين بداء السكر ،منهما على التوالي لكل  73و

متطوعين غير مصابين  ىعل، 77و من طحين الحنطة الكامل ه للخبز المصنع GIأن قيمة  Ross et al., (1987)في حين الحظ 
 مع استخدام الجلوكوز كغذاء قياسي. ،اميصولفترة قياس ساعتين بعد ال ،بداء السكر

مع  واالمتصاص مقارنة  اللزجة والمثبطات اإلنزيمية في الحبوب الكاملة تسبب بطء عملية الهضم  األليافإن الشكل الطبيعي وارتفاع 
وعند المقارنة  .(Jenkins et al., 1988) أيضا   لألنسولين أقلى إذ تظهر نسبة ضئيلة الستجابة جلوكوز الدم ومستو  ،الحبوب المصفاة

 األخير انخفاض في استجابة جلوكوز الدم واألنسولين  أظهر ،وخبز الحنطة الكامل الذي يحتوي على حبوب كاملة بيضبين الخبز األ
(Braaten et al., 1991)،  العصيدة المحتوية على كما لم تظهرWheat farina  اختالفا  في المؤشر وأغذية اإلفطار الحبوبية

.  (Weststrate and Van Amelsvoort, 1993; Foster-Powell and Miller, 1995) بيضمع الخبز األ لوكوزي مقارنة  الج
ب الكاملة على ( عن تأثير تناول أنواع مختلفة من الخبز المحضر من الحبو 2018) ,.Lanzerstorfer et alفي دراسة قام بها )

، ألكلامؤشرات نسبة السكر في الدم بعد لى وجود فروق كبيره في استجابة الجلوكوز و إ واار أش ،استجابة الجلوكوز ومؤشر السكر في الدم
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ى مستوى ن درجة الطحن للحبة الكاملة لم يكن لها تأثير علأو  ،بالخبز الغني بمحتوي الزيت مقارنة   أقلن الخبز الغني بالبروتين كان أو 
من الخبز المصنوع من طحين مختلف  بين ثالثة أنواع Behall et al., (1999)و مؤشر نسبة السكر في الدم.  كذلك قارن أالجلوكوز 

 Whiteقياسي  أبيضالذين تم تغذيتهم بخبز  ،في حجم الحبيبات أو الجسيمات على متطوعين متوسطي العمر من الرجال والنساء
bread standard  ي مقارنة نتيجة انخفاض المؤشر الجلوكوز طحين الحنطة الكامل، وكانت الوخبز محضر من  ،ن فائق النعومةطحيو

ولكن هذا االنخفاض لم  بيضلى انخفاض المؤشر الجلوكوزي مقارنة بالخبز األإمع تناول الجلوكوز، كما أدى تناول خبز الحنطة الكامل 
ن بداء السكر جلوكوز الدم على متطوعين غير مصابي ى االستجابة لمستو  Holm and Bojrck (1992)يكن معنويا . في حين قارن 

وكانت النتيجة أن تناول الخبز الحاوي  ،وخبز جريش الحنطة، والخبز المحتوي على حبوب الشيلم بيضز الحنطة األوالذين تم تغذيتهم بخب
أن حجم الجزيئات أو الجسيمات لم تكن هي  اإذ استنتج ،عورفع درجة الشب ،على الحبوب الكاملة أدى إلى خفض استجابة جلوكوز الدم

  Al-Nuzalولكن تركيب تلك األغذية هو الذي أثر على استجابة الجلوكوز واألنسولين. في دراسة قام بها  ،سبب في هذا االنخفاضال
and  Faraj (2018) مفيدا  وجودها في الخبز  ديعالذي ن مستوى سكر الدم ينخفض بزيادة نسب إضافة النخالة للخبز و أفيها  اوجد 

لى إ ((Liljeberg et al., 1992; Granfeldt et al., 1994  كل من  العاديين. كما أشارت دراسةلمرضى السكر ولصحة الناس 
 أن تحويل المواد الخام إلى طحين قبل عملية الطبخ زادت من استجابة جلوكوز الدم بشكل معنوي مقارنة مع بذور الحبوب الكاملة.

  ه:وطرائقالبحث مواد 
 العينات المستخدمة في البحث: 

ماركة الســـنابل والمنتج من قبل  ، منالجمهورية اليمنية ،العاصـــمة صـــنعاء ،حمر من الســـوق المحليةواأل بيضراء عينات الدقيق األشـــ تم
 عدن.بالشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل 

  :التحليل الكيميائي
حيث  ،والكربوهيدرات ،والرماد ،األليافو  ،والدهن ،ينبروتوال ،وذلك لمعرفة تركيبها من الرطوبةتم إجراء التحليل الكيميائي لدقيق القمح. 

لما ذكره  ميكرو كلداهل وفقا   تباع طريقةا(. بينما تم تقدير البروتين: ب(AOAC, 2000قدرت الرطوبة، والرماد وفقا للطريقة القياســــــــــــــية 
Pearson (1976) ،  تباع طريقةار الدهن بوقد Horowitz (1984) ، لما ذكره  وفقا   األليافوكذلك تم تقديرPearson (1973) ثم ،

 %+% رطوبة(.األلياف)بروتين%+ دهن %+ رماد%+  – 100= % للكربوهيدرات الكلية) حسبت كمية الكربوهيدرات من خالل الفرق 
 :زتحضير الخب

 تم إعداد خمسة أنواع من الخبز: 
والكدام المحضــرة من الطحين  ،وخبز التنور ،الملوج بيضاأل ب )الروتي(  المحضــران من الطحينالرغيف المفرود( وخبز القوالالخاص )

 :النحو اآلتي ى، وتم إعداد العجينة والخبز علكربوهيدراتغرام  50( والتي تعطي 1وزنت الكميات المحددة في الجدول ) .الكامل
 الخاص )الرغيف المفرود(: 
الفرد باليد بشكل دائري، و والتقطيع ثم التخمير،  ،تخمير وبعد فترة المل ماء تقريبا   50 ،م ملح الطعامغرا 1.5غرام خميرة،  2 أضيف 
 من عشر دقائق تقريبا . أقلخبيز إذ كانت مدة ال ،في أحد المخابز المحلية الحجرية بزز عجينة الخخبتم  .خبيزالو 
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 خبز القوالب )الروتي(: 
، الخبيزوالتشكيل في القوالب الخاصة ب والتقطيع ،فترة التخميرمل ماء تقريبا  وبعد  50 ،غرام ملح الطعام 1.5غرام خميرة،  2 أضيف

 من عشر دقائق تقريبا . أقل الخبيزإذ كانت مدة  الخبيزثم  ،تركت لفترة تخمير ثانية
 الملوج:

رد في جدار ثم تف ،يدهن الوجه بالحلبة ،والتقطيع ،لتخميرمل ماء تقريبا  وبعد فترة ا 50 ،غرام ملح الطعام 1.5غرام خميرة،  2 أضـــــــيف
 من عشر دقائق تقريبا . أقل الخبيز إذ كانت مدة ،التنور بشكل دائري 

 خبز التنور: 
، تفرد العجينة في اليد بشـــــــــــكل مل ماء تقريبا  وبعد فترة التخمير والتقطيع واإلعداد 50 ،غرام ملح الطعام 1.5غرام خميرة،  2 أضـــــــــــيف

 من عشر دقائق تقريبا . أقل الخبيزإذ كانت مدة  ،في جدار التنور زالخبي، ثم دائري 
 الكدم:

اللوف، تم تخبيز  مل ماء تقريبا  وبعد فترة التخمير والتقطيع واإلعداد الشبيهة بخبز 50 ،غرام ملح الطعام 1.5غرام خميرة،  2 ضيفأ 
 . من عشر دقائق تقريبا   أقل الخبيزة العجينة في احد المخابز المحلية الحجرية إذ كانت مد

ع بحيث يحتوى كل جزء ، ثم وزن وقط  د الخبز إلى درجة حرارة الغرفة مدة ســـــــاعةيبر ت ، تمنواغ الخبز الخمســـــــةأل الخبيزنتهاء من اال بعد
تســخينه في الفرن  إذ أعيد ،في المجمدة لحين االســتهالك إيتيلين. حفظت عينات الخبز في أكياس من البولي كربوهيدراتغرام  50على 

 الكهربائي.
 .المعد لقياس استجابة جلوكوز الدموتركيب الغذاء المحضر ونات مكو .1الجدول 

 نوع الخبز
وزن الخخخخخبخخز  خخبخخخ  

 (غاإلعداد )

وزن الخخخخخخخخخخخبخخخخخز  (غ)المكونات 

      (غ) المتناول

 102 0.49 0.26 0.50 7.63 50 65.23 الخس )الرغيف(

 102 0.49 0.26 0.50 7.63 50 65.23 الروتي

 98 0.90 1.82 1.22 7.92 50 62.28 خبز التنور

 98 0.90 1.82 1.22 7.92 50 62.28 الملوج

 100 0.90 1.82 1.22 7.92 50 62.28 الكدام

 قياس استجابة جلوكوز الدم: 
من الطالب ( إناث 3ذكور و 3) 6بمشـــــــــــــــاركة  Jenkins et.al., (1981) لطريقةتم قياس اســــــــــــــتجابة جلوكوز الدم لألغذية وفقا  

 24-23، تراوحت أعمارهم بين ) 2017نوفمبر  ، خالل شـــــــــهرجامعة صـــــــــنعاء ،كلية الزراعة، غذيةاألوتقنية المتطوعين، قســـــــــم علوم 
كان المتطوعون يتمتعون بصـــــــــــــحة جيدة  ،(2م/كغ 21-19بحوالي ) Body Mass Index (BMI)تم تحديد كتلة الجســـــــــــــم  .(ســـــــــــــنة

healthy subjectsلجلوكوز التجربة الختبار تحمل ا . خضــــــع كل مشــــــارك في بدايةGTT) )Glucose tolerance test  إذ تناول
ـــــــــــــــــ غرام  50كل مشـــارك  إذ احتوى كل  ،مل ماء. بعد ذلك تناول المتطوعون المشـــاركون األغذية المختبرة 250من الجلوكوز المذاب بـ
، وقبل تناول الغذاء أخذت عينات دم من Overnight fastingســـــــــــاعة  12بعد الصـــــــــــيام لمدة  كربوهيدراتغرام من ال 50غذاء على 

-5مل ماء. اســـتغرق تناول الغذاء  250بعدها تناول المشـــاركون الغذاء مع   finger- prick capillary أصـــبع اليد في الزمن صـــفر
رك خمســـــــة دقيقة. وقد تناول كل مشـــــــا 120، 90، 45، 30، 15دقائق. أخذت عينات الدم بعد تناول الغذاء من أصـــــــبع اليد عند  10
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إذ كانت هناك مدة زمنية قدرها أســـبوع  ،وكوزغرام جل 50عن الغذاء القياســـي )محلول الجلوكوز( الحاوي على  فضـــال   أنواع من األغذية
   one touch test stripsتم قياس عينات الدم المأخوذة من المتطوعين المشــــــــــاركين مباشــــــــــرة باســــــــــتخدام شــــــــــرائط خر. آبين قياس و 

ر بعد االنتهاء من االختبارات تم حساب المؤش، Lifescon, Johnson and Johnson. .company, USA  والمصنوعة من شركة
وذلك عن طريق حســــاب الزيادة في المســــاحة تحت منحني االســــتجابة لجلوكوز الدم لمدة ســــاعتين لكل غذاء  ،لكل غذاء GIالجلوكوزي 

 .100× لدم للفترة نفسها للغذاء القياسي )الجلوكوز( وضرب النسبة والزيادة في المساحة تحت منحني االستجابة لجلوكوز ا ،مختبر
 

GI                                                                             =    
 

حســب  المســاحة تحت منحني اســتجابة جلوكوز الدم تم حســابها مع تجاهل المســاحة تحت خط األســاس )تحت مســتوي الصــيام(ن أعلما  
ن المســــــــاحة تحت المنحني حســــــــبت بطريقة حســــــــابية وباســــــــتخدام الحاســــــــبة أو  ،(Wolever et al., 1991; FAO, 1998)طريقة 

  GI = 100)الجلوكوز(  االلكترونية مع اعتبار المؤشر الجلوكوزي للغذاء القياسي
 التحليل االحصائي: 

تحديد وتم    One way analysis of variance( واستخدام  ( CRD ملجراء التحليل االحصائي باستخدام التصميم العشوائي الكاإتم 
إلجراء  .( SPSS 21)برنامج  استخدامذ إ ،(P<0.05 )  معنوية ى مستو  عند اختبار دانكن باستخداملمتوسطات االختالفات بين ا

 .التحليل االحصائي للبيانات
 النتائج والمناقشة:

( لخبز دقيقة 30  ( يتبين وجود انخفاض في استجابة جلوكوز الدم )2والجدول ) (  5 – 1)  األشكالضحة في من خالل النتائج المو 
خبز الملوج المصـــنع من  أظهر، بينما النهاية إلىوالذي اســـتمر باالنخفاض  mmol /L 5.2التنور المصـــنع من طحين الحنطة الكامل 

ولكن بدء باالرتفاع بعد ذلك مقارنة بالغذاء  mmol /L 5.0دقيقة (  45وز الدم ) طحين الحنطة الكامل انخفاض في اســــــــــــتجابة جلوك
بالغذاء   مقارنة  فروقات معنوية في قيم اســــــــــــتجابة جلوكوز الدم في بقية األوقات بين أنواع الخبز األخرى  ةلك لم تظهر أيكذ ،القياســــــــــــي
والملوج على  ،والخاص )الرغيف المفرود( ،دقيقة لخبز الكدام 120 ،90، 60. أما أعلى تركيز لجلوكوز الدم فقد كان عند القياســــــــــــــي

والســــــــــــيما في الزيادة في المســــــــــــاحة تحت منحني االســــــــــــتجابة  (P<0.05)عدم وجود فروقات معنوية التوالي، كذلك يظهر من الجدول 
(IAUC) )والكدام  ،وخبز القوالب ) الروتي( ،بين الخاص )الرغيف المفرودmmol.min/L 180.75، 123.0  ،138.0  على التوالي
اســــــــتجابة لجلوكوز الدم من خبز الخاص  أقلا أظهر الملوج نور و . إن خبز التمعنوية مقارنة بالغذاء القياســــــــي أقلولكن كانت  ،لكل منهم

 أظهر على التوالي، لكل منهم في حين خبز الخس mmol.min/L 05.7,105.0والكدام  ،(الروتيوخبز القوالب ) ،)الرغيف المفرود(
 . من الغذاء القياسي أقلى استجابة منهما ولكنه أعل
 
 
 

 100× لمختبرن للغذاء ادة ساعتيملجلوكوز الدم  بةالزيادة في المساحة تحت منحني استجا

 مدة ساعتين للغذاء القياسيلالدم  جلوكوزالزيادة في المساحة تحت منحني استجابة 
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 استجابة جلوكوز الدم ألنواع الخبز مقارنة مع الجلوكوز .( 5 – 1)  األشكال

 
 
 
 



 

Al-Kubati et al., Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(2): 200-211 June 2019 
 

 2019حزيران/يونيو  211-200(: 2)6السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  القباطي 206

 استجابة جلوكوز الدم والمساحة تحت منحني االستجابة ألنواع الخبز. .2الجدول 

 نوع الخبز

 االستجابة لجلوكوز الدم م  مول/لتر
IAUC 

mmol.min/L 
 الو ت )د يقة(

0 15 30 45 60 90 120 

 B a 4.3 b B 5.2 b B 5.3 a AB 5.7 a A 6.0 a A 6.4 a A 6.3 b180.75 الخاص )الرغيف المفرود(

 C a 4.4 b B 5.o b AB5.2 ab AB5.3 b A 5.4 a A 5.9 a A 5.8 bc123.0 الروتي ( خبز القوالب )

 C a 4.1 b A 5.5 b A 5.2 c A 4.8 c A 4.9 b A 5.1 b AB 4.7 c105.0 خبز التنور

 B a 4.2 b AB4.8 b A 5.2 b A 5.0 bc A 5.1 b A 5.2 ab A 5.5 c105.7 الملوج

 C a 4.3 b BC5.0 b A 5.3 ab A 5.4 a A 5.8 a A 5.7 ab A 5.5 bc138.0 الكدام

 C a .24 a A 7.2 a A 7.6 a AB 6.2 a AB 5.9 ab BC5.5 b C 4.5 a207.75 الجلوكوز القياسي

   .األر ام تمث  ستة مكررات

  .(P≥0.05) عن بعضها عند مستوى معنوية ال تختلف معنويا   ةلك  مستوى و ت على حد المتشابهة عموديا  الصغيرة *  يم المتوسطات ذات األحرف 

  .(P≥0.05) مستوى معنويةعن بعضها عند  ال تختلف معنويا   ةى حدلك  نوعية غذاء عل فقيا  أالمتشابهة  *  يم المتوسطات ذات األحرف الكبيرة

 أقلوالتي كانت  ،من الطحين الكامل نالتنور والملوج المصــــــــــــــنوعا بين خبز GI( وجود فروق معنوية في قيم 3ويالحظ من الجدول )
في حين لم يظهر فرق  ،على التوالي لكل منهم 87،  50.8، 50.5كانت لتيوا بيضمعنوية من خبز الخس المصــــــنوع من الطحين األ

)الروتي(  وخبز القوالـــب ،خبز الخـــاص )الرغيف المفرود(الو  ،بين الكـــدام المصــــــــــــــنوع من طحين الحنطـــة الكـــامـــل GIمعنوي في قيم 
 59.2و 50.5و  87و 66.4 نتخبز التنور والملوج المحضــــــــــــــران من الطحين الكامل والتي كاو  ،بيضمحضــــــــــــــران من الطحين األال
 بيضخبز الخس المصــــــــنوع من طحين الحنطة األ وكان. GI=100معنوية من الغذاء القياســــــــي  أقلولكن كانت على التوالي،  50.8و

(GI=87) لنسبةبامعنوية  أقل GI  من الغذاء القياسيGI=100.  
خر، حيث كانت قريبة مختلفة مع البعض اآلمتفقة مع بعض الدراســات و  GIليها لقيم إوفي ضــوء ما تقدم كانت النتائج التي تم التوصــل 

الخبز المنتج من دقيق الحبة الكاملة. وكانت  وخصـــــــــوصـــــــــا   (Almousa et al., 2013)لى حد ما من النتائج التي تحصـــــــــل عليها إ
لخبز األســمر المحمو والخبز األســمر ( عند تقديره لقيم مؤشــر الجلوكوز لAli et al., 2010متشــابهة مع النتائج التي تحصــل عليها )

من انخفاض المؤشــــــــــر الجلوكوزي لبعض  Thannoun and Al-kubati, (2005)متوافقة مع ما وجده هذه النتائج وكانت اللبناني. 
 Walker and Walkerوالســــــــــباجتي. كما أن هذه النتائج متفقة مع ما حصــــــــــل عليه  ،والرشــــــــــتة ،والحبية ،منتجات الحنطة كالبرغل

مما و   Jenkins et al., (1981)وقريبة مما وجدهWolever et al., (1991)  و Hallfrish and Behall (2000) و  (1984)
 Taleban et al., (1997)و Darabi et al., (2000)بينما كانت أكثر مما وجده  GI=62.3 Bornet et al., (1987)وجده 

عن تقييم المؤشـــــر  مفي دراســـــته Tabassumm et al., 2013ليها إمما توصـــــل  أقلئج ، في حين كانت النتابيضبالنســـــبة للخبز األ
  .الجلوكوزي لبعض أنواع من المخبوزات الباكستانية

 استجابة جلوكوز الدم والمساحة تحت منحني االستجابة ألنواع الخبز. .3الجدول 

 عدد المتطوعين نوع الخبز
 المؤشر الجلوكوزي

 كوز(*القياسي=الجلو)الغذاء 

 المؤشر الجلوكوزي

 (*بيض)الغذاء القياسي=الخبز األ
 االنحراف المعياري

 a87  60.9 18.44 6 الخس ) الرغيف (

 ab59.2 41.4 20.25  6 الروتي

 b50.5 35.4 29.23 6 خبز التنور

 b50.8 35.6 9.99  6 الملوج

 ab66.4 46.5 33.25  6 الكدام

  ، (P≥0.05) عن بعضها عند مستوى معنوية المتوسطات ذات األحرف المتشابهة ال تختلف معنويا  *  يم ، ستة مكرراتاألر ام تمث   -

   * ±SD .االنحراف المعياري  للقيم عن متوسطها 

 (. 70 = بيضالخبز األ  70/ 100) 1.42تضرب في  GIن  يمة إ* عندما يكون الجلوكوز هو الغذاء القياسي ف

 .(Foster-Powell and Miller, 1995) 0.7تضرب في  GIهو الغذاء القياسي فان  يمة  ضبييكون الخبز األ عندما-
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وكذلك ســمك  ،العمليات التصــنيعيةو  ،الخبيزودرجة حرارة الطبخ أو  ،مثل كمية الماء ،للخبز GIإلى اختالف كثير من العوامل تؤدي قد 
ثر أوالتي لها  ،في المنتج النهائي ءوحجم الجزيئات والخواص الطبيعية للنشـــــــــا ،الخبيزثناء أوالتي تؤثر على عملية الجلتنة  ،طبقة الخبز

 GIفي حســـاب  Methodologyن المنهجية المســـتخدمة إ .GI (Brand et al., 1985; Darabi et al., 2000) واضـــح على قيم
 ،، الذين يعالجون بالغذاءداء الســكر من النوع الثانيقد تكون مختلفة من ناحية األشــخاص المتطوعين ســواء أكانوا ســليمين أم مصــابين ب

، والكمية بيضأو الخبز األ ،أن يكون الجلوكوز . وكذلك اختيار الغذاء القياســــــــــــي إماأو بأخذ األنســــــــــــولين ،أو باســــــــــــتخدام حبوب فموية
الدم والزمن الذي أجري فيه  وطريقة قياس ســــــــــــــكر ،وتغيرات قيم الســــــــــــــكر من يوم إلى يوم ،غرام 50أو  25 كربوهيدراتالمتناولة من ال

ُتظهر المجال الواسـع  أن قيمة االنحراف المعياري  حظولو (. 2005 خرون آ)مرعي، و و (Jenkins et al., 1981)الفحو خالل اليوم 
 لتغير قيم المؤشر الجلوكوزي.

، استجابة جلوكوز الدم كانت عند صفر ن قياسأو  ،غرام 25المتناولة هي  كربوهيدراتن كمية الأإلى  Darabi et al., (2000)وأشار 
 . وهبما وجد رنة  دقيقة وهذا ربما كان من األسباب التي أدت إلى اختالف النتيجة التي حصلنا عليها مقا 120، 60

ن نخالة القمح لم تظهر أي اختالفات معنوية في أ Cara et al., (1992) و Kestin et al.,  (1990) الباحثون  وكذلك أشـــــــــــار
 ،التي ال تنتج لزوجة عالية في األمعاء ،غير الذائبة هي السائدة األليافربما تكون فيها  األليافن مصادر هذه أو  ،دماستجابة جلوكوز ال

من خالل ارتباطه  ء،عملية هضم النشا فيطحين القمح الكامل من حامض الفايتيك  ى محتو يؤثر كة األمعاء. كذلك ولكنها تسرع من حر 
 عن أن حامض الفايتيك يرتبط مع المعادن نزيمات الهاضـمة فضـال  ويرتبط مع األ ء،التركيبي للنشـامع البروتين الذي يكون ضـمن البناء 

  .يمألنز لوالذي يعد عامل مساعد  ،مثل الكالسيوم
ـــــــــــ ميليوز المرتجع عكسيا  األيعتبر  وينشأ خالل العمليات  ، المقاوم ءحد أنواع النشاأ   Berry (1986)و FAO/WHO (1998)وفقا لـ

أن كمية الماء العالية في العجينة مح تســـأثناء عملية التخزين. و كميته وال تتغير  ،ذ يمكن أن يوجد مباشـــرة في الخبزإ. عية للغذاءالتصـــني
انخفاض المؤشــــــر الجلوكوزي للخبز  Behall et al., (1999)المقاوم فيه. ووجد  ءولهذا تزداد نســــــبة النشــــــا ،متجلتنا  ميلوز ألا يصــــــبح

وكذلك انخفاض مؤشر جلوكوز الدم لخبز  .بتناول الجلوكوز مقارنة   ،وخبز القمح الكامل ،القياسي المطحون بدرجة نعومة عالية بيضاأل
 GIانخفاض  Braaten et al., (1991)أيضــــــــــا  وجد. و ولكن لم يكن هذا االنخفاض معنويا   ،بيضمع الخبز األ مقارنة  القمح الكامل 

، على إزالة معظم النخالةعملية الطحن تعمل  كما . بيضمع الخبز األ ة  يحتوي على حبوب كاملة مغلية مقارنلخبز القمح الكامل الذي 
وعليه يقل محتواها  ،ذلك تكون الحبوب المنقاة ذات محتوى عالي من النشاء مقارنة مع الحبوب الكاملةونتيجة ل ،ونسبة كبيرة من الجنين

 ,phytochemicals (Liuومركبات  ،واألحماض الدهنية األساس ،والمعادن ،فيتاميناتوكذلك ينخفض مستوى ال ،الغذائية األليافمن 
مقارنة مع  ،زيادة ســـريعة جدا  وكبيرة في مســـتويات جلوكوز الدم واألنســـولين ،ةفاة أو المنقاالمصـــ كربوهيدرات. وعادة ما تســـبب ال(2002

  .منتجات الحبوب الكاملة
 االستنتاجات:

 ،و خبز التنورأ ،ن تناول الخبز المحضر من دقيق القمح الكامل سواء كان خبز الملوجأوجد  ،اليهإتوصل من خالل النتائج التي تم ال
 Type 2وبالتالي ينصح باستخدامه في برنامج تغذية المصابين بداء السكري من النوع الثاني ) ،اعطى مؤشر جلوكوزي منخفضأ

Diabetes.) 
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Abstract 

The present study aimed to estimate the Glycemic Index (GI) of some 

conventional Yemeni bread. 6 (3 males, 3 females) volunteers, whose ages 

ranged between 23-24 years, and the Body Mass Index (BMI) was 19-21 kg/m2. 

Each volunteer was subjected at the beginning of the measurement to the Glucose 

Tolerance Test (GTT), after that taking 50g of the carbohydrates of the tested 

foods after fasting for 12 hours. Samples of blood were taken by finger-prick 

capillary and blood glucose response was estimated after zero time 15, 30, 45, 

60, 75, 90, and 120 min. The results of calculating GI showed the existence of 

significant differences between the five types of bread, namely bread (Khass) 

from white wheat flour, loaves (Rooty) from white wheat flour, bread (Malog) 

from total grain wheat flour, bread (khops) from whole wheat flour, and loaves  

(kodam) from total grain wheat flour with the successive values of 87, 59.2 , 50.5, 

50.8, and 66.4 by using glucose as a standard food. It can be concluded that the 

bread made from total grain flour, whether Malog or Tannor bread, had a low 

glycemic index, and therefore could be used for the nutrition of type 2 diabetes. 
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