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چکیده
هدف اصلي در اين تحقيق ،بهينهسازي فرموالسيون شيريني بدونشکر براي مصرف افراد ديابتي و بيماران
قلبي -عروقي است .به اين منظور از ايزومالت به ميزان  %63وزن آرد به عنوان جايگزين ساکارز استفاده شد .بر اساس
نتايج بدستآمده ميزان قند خون و سطوح انسولين در اثر مصرف شيريني بدون شکر بطور معنيداري ()P> 5/50
تغيير نيافت .در فرموالسيون محصول از عصاره چاي سبز به واسطه باالبودن خاصيت آنتياکسيداني و از پودر
شيرينبيان در سه سطح ( 2 ،1و 6درصد) به منظور ايجاد طعم مطلوب استفاده گرديد .استفاده از عصاره چاي سبز به
دليل افزايش فعاليت انسولين براي بيماران ديابتي مفيد است .همچنين از روغن زيتون به دليل پايينآوردن گلوکز،
کلسترول مضر ( )LDLو ميزان تري آسيل گليسرول در فرموالسيون محصول استفاده گرديد .بر اساس نتايج
بدستآمده از آزمون هاي شيميايي (رطوبت ،پروتئين ،چربي ،خاکستر و کربوهيدرات) و آناليز ويژگيهاي ارگانولپتيکي،
بهينهسازي فرموالسيون شيريني بدون شکر صورت گرفت .افزودن شيرينبيان در سطح  ،%6تهمزه تلخي را ايجاد کرد،
در حاليکه در سطح  %2اثري بر روي طعم مطلوب و پذيرشکلي نداشت ( .)P> 5/50مجموع نتايج آناليز نشان داد
استفاده از عصاره چاي سبز به ميزان  %6و روغن زيتون  %0اثر قابل توجهي بر طعم ،بافت و ميزان رطوبت محصول
نهايي دارد .شايان ذکر است که ميانگين مقدار گلوکز خون  3بيمار ديابتي از نوع غير وابسته به انسولين در زمان صفر،
يک و دو ساعت بعد از مصرف نمونه شاهد و نمونه شماره  2با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن مقايسه گرديد.
مقادير ميانگين گلوکز خون اين افراد در زمان ناشتا با يکديگر اختالف معنيداري نداشت ولي بعد از گذشت يک ساعت
ميزان اين افزايش در رابطه با نمونه شاهد نسبت به نمونه شماره  2معنيدار بود.
واژه های کلیدی :شيريني بدونشکر ،ايزومالت ،شيرينبيان ،عصاره چاي سبز ،روغن زيتون
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Abstract
The objective of this research was to discriminate the best dietetic cookies formulation for diabetic and heart
patients. For this purpose, isomalt up to 36% of flour weight was used as a substitute for sucrose. As a result,
blood sugar and insulin levels did not change significantly after consumption. Licorice root powder (1, 2, and
3%) was added for maintenance and producing desirable flavor. In addition green tea extract was used for its
high antioxidant capacity. Green tea extract can be effective against diabetes, because it boosts insulin
activity in the body. Olive oil was also used in the formulation to reduce glucose levels, LDL and
triacylglycerol levels in blood. Based on chemical analysis (moisture, protein, fat, ash and carbohydrate
content) and organoleptic analysis, an optimized formulation determined for production of a dietetic and low
calorie cookies. Addition of licorice root at level of 3% produced a significant bitter after taste but 2%
licorice root did not affect flavor desirability and total acceptance (P<0.05). Addition of 4% green tea extract
and 3% olive oil did not have significant effect on flavor, texture and water content of the product. Blood
glucose concentrations of six non-insulin-dependent diabetic patients were compared using duncans multiple
range test after 0, 1 and 2h of consumption of control and sample 2. Fasting blood sugar levels of these
patients did not have significant differences (P<0.05) but after 1h, blood glucose concentration in patients
that consumed control sample was increased significantly.
Keywords: Green tea extract, Isomalt, Licorice, Olive oil, Sugar free cookies

.دندان مصرف ساکاروز با محدوديتهايي همراه است

مقدمه

 مبتالII ,I امروزه ميليونها نفر به عارضه ديابت نوع

امروزه مصرف فرآوردههاي شيرين به صور مختلف

ميباشند که به منظور جلوگيري از ابتال به عوارض

يکي از عادات تغذيهاي روزمره در سراسر جهان است

نامطلوب افزايش قند خون بايستي از مصرف

و در طي ساليان متمادي مصرف آنها سير صعودي

کربوهيدراتهاي پرکالري با جذب باال خودداري نمود

 در فرموالسيون محصوالت مختلف قنادي.داشته است

.)1995 (گرنبي

 فوندانت انواع ژله و شکالت از، تافي،از قبيل آبنبات

با توجه به مطالب ذکر شده فوق ميزان تقاضا براي

 ساکارز به عنوان مهمترين.ساکارز استفاده ميشود

 در اين راستا.محصوالت کمکالري رو به افزايش است

جزء اصلي موجود در فرآوردههاي شيرين مطرح

قندهاي الکلي به واسطه خواصي نظير عدم جذب کامل

 زيرا عالوه بر دارا بودن طعم شيرين و بدون،ميباشد

در دستگاه گوارش و متابوليسم مستقل از انسولين در

 داراي خواص بافتدهندگي بوده و به عنوان،ته مزه

 قندهاي. انتخاب بسيار مناسبي هستند،صورت جذب

ماده اوليه پايه در تشکيل بافت انواع فرآوردههاي

الکلي به عنوان شيرينکننده در بسياري از فرآوردههاي

 بهدليل افزايش ناگهاني.شيرين نقش اساسي ايفا ميکند

 قندهاي الکلي گستردگي و تنوع.شيرين به کار ميرود

 چاقي و تسريع در پوسيدگي،و نامطلوب قند خون
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زيادي دارند و انواع مختلفي از اين ترکيبات در

حامل ،عامل ضد کلوخه شدن ،بافتدهنده ،پايدارکننده و

کشورهاي صنعتي به صورت انبوه توليد و به بازار

عامل ضدرقيق شدن است (فريتزچينگ .)1990

عرضه ميشود (الويل و نازار .)2559استفاده از موادي

روغن زيتون در برنامه غذايي مردم مديترانه به عنوان

همچون ايزومالت که شاخص گليسمي پاييني دارند در

بهترين ماده براي افراد ديابتي و چاق توصيه ميشود.

فرموالسيون مواد غذايي موثر ميباشد .شاخص

بررسي منابع علمي مختلف نشان ميدهد که روغن

گليسمي بيانگر افزايش گلوکز خون بعد از خوردن غذاي

زيتون از طريق کاهش ميزان گلوکز خون و نيز چربي

حاوي مقدار مشخصي کربوهيدرات (قابل استفاده) در

بد در خون اثرات مثبت تغذيهاي فراواني را دارا

مقايسه با افزايش گلوکز خون بعد از خوردن همان

ميباشد .در اين مطالعات اثرات مفيد روغن زيتون بر

مقدار کربوهيدرات به صورت گلوکز در همان فرد

جلوگيري از اين بيماريها مورد توجه بوده و نشان داده

ميباشد  .در کارهاي تحقيقاتي از شاخص گليسمي به

شده است که اثرات مثبت روغن زيتون بر روي بيماران

منظور تعيين تاثير غذاهاي مختلف بر گلوکز خون

ديابتي از طريق ايجاد ترکيبات فعال ميباشد (الجمال و

استفاده ميشود .هر قدر عدد اين شاخص براي يک

ابراهيم .)2511

ماده غذايي کمتر باشد آن ماده غذايي براي افراد ديابتي

مصرف چاي سبز بيشتر در بين مردم کشورهاي

مناسبتر ميباشد ( آستون .)2552

آسيايي معمول ميباشد .بررسي منابع علمي مختلف

در سالهاي اخير شيرينکنندهاي تحت عنوان ايزومالت

نشان ميدهد که  %15-05کاتچين کل در چاي سبز را

به صنايع غذايي راه پيدا کرده و مورد استقبال بسياري

اپي گالوکاتچين گاالت تشکيل ميدهد که خاصيت آنتي

از کشورهاي جهان قرار گرفته است .مصرف ايزومالت

اکسيداني آن نسبت به انواع کاتچين بيشتر است.

به عنوان جانشين شکر از سال  1990توسط کميته

همچنين خاصيت آنتياکسيداني آن نسبت به ويتامين اي

مشترك کارشناسان افزودنيهاي غذايي سازمان

و

کاتچين

مللمتحد ) (FDAو سازمان بهداشت جهاني ) (WHOبه

واپيگالوکاتچينگاالت موجود در چاي سبز توانايي

عنوان يک افزودني غذايي مورد پذيرش قرار گرفته

مهار ژني که رشد سلولهاي سرطانزا را سبب ميشود،

است .همچنين کميته علمي غذاي اروپاي ) (E.Cاز سال

را دارا است (سينيجا و ميشرا  ، 2552چاکو وهمکاران

 1920و سازمان نظارت بر غذا و داروي اياالت متحده

 2515و اورتساتر و همکاران .)2512

آمريکا ) (FDAاز سال  1995مصرف ايزومالت را تاييد

شيرينبيان به عنوان طعمدهنده در فرموالسيون آب

و در زمره افزودنيهاي غذايي به شمار آوردهاند.

نباتها استفاده ميشود .ميزان شيريني آن  05تا 155

ايزومالت به عنوان جانشين شکر در فرآوردههاي

برابر شکر بوده که در صنايع غذايي به عنوان يک

شيرين مورد قبول سازمانهاي معتبر بهداشتي و

افزودني استفاده ميشود .طعم مشخص شيرين بيان آن

درماني جهان براي مصرف در بيماران ديابتي است

را به عنوان طعمدهنده در صنايع قنادي ،بستني ،آبنبات

(.)1992 FAO/WHO

و شکالتسازي مطرح کرده است .از اثرات مفيد شيرين

ايزومالت قند مصنوعي نبوده و از تغيير شکل ساکارز

بيان ميتوان به اثرات ضد ويروسي آن اشاره کرد (ايتو

طبيعي به وسيله يک واکنش بيوشيميايي آنزيماتيک به

 1992و سينگ جاتاو و همکاران  .) 2511ريشه شيرين

دست ميآيد و مخلوطي مساوي و خالص از دو دي

بيان به صورت خالص يا به صورت ترکيب اوليه

ساکاريد الکلي است .ايزومالت داراي نقشهاي فراواني

شيرين به نام اسيد گليسريزيک يک ماده شيرين طبيعي

از قبيل جايگزين شکر ،شيرينکننده مغذي ،حجمدهنده،

بوده که به ميزان  3تا 15درصد به صورت مخلوطي از

سي

20-155

برابر

بيشتر

است.
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نمکهاي کلسيم و پتاسيم اسيد گليسيريزيک در ريشه

مورد نظر شکل گرفت .پس از قالبزدن خمير قطعات

شيرينبيان وجود دارد .مصرف آن به عنوان يک ماده

شيريني به مدت  10دقيقه در دماي  255درجهسانتيگراد

طعمدهنده مجاز بوده و در صورتيکه با شکر مخلوط

پخته و سپس در ظروف پالستيکي بسته بندي گرديد.

گردد شيريني آن را  155برابر افزايش ميدهد

در تمام تيمارها (از شماره  1تا  )6مقدار ايزومالت ثابت

(اسنو.)1993

و شيرينبيان متغيير بود و نمونه شاهد فاقد ايزومالت و

در اين تحقيق سعي شده تا با جايگزيني شکر با قندهاي

شيرينبيان بود (جدول.)1

طبيعي ايزومالت و شيرين بيان شرايط به گونهاي فراهم

ارزيابي خصوصیات کیفي شیريني

آيد که افراد مبتال به ديابت و يا داراي اضافه وزن و

آماده سازی نمونه

حتي افراد سالم بتوانند از محصولي استفاده نمايند که

خصوصيات کيفي شيريني بعد از  4ساعت از زمان

نه تنها ضرر نداشته بلکه فوايدي را نيز به همراه داشته

خنک سازي (در دماي  20درجه سانتيگراد) مورد

باشد .به همين منظور با جايگزيني روغن زيتون به جاي

ارزيابي قرار گرفت .براي تعيين ويژگي هاي مورد

روغن گياهي و استفاده از عصاره چاي سبز به جاي

آزمايش  ،شيرينيها به  4گروه تقسيم شد (يک شاهد و

آب فرمول و نيز استفاده از پودر شيرين بيان و

سه نمونه) .سپس اين نمونهها براي ارزيابيهاي حسي

ايزومالت به جاي شکر فرموالسيون محصول بهينه

و فيزيولوژيکي در داخل ظروف پالستيکي قرار گرفته و

گرديد .بدين منظور با استفاده توام از ايزومالت و

براي جلوگيري از تغييرات محيطي يک روکش پالستيکي

سطوح مختلف شيرينبيان شيرينيهايي با فرموالسيون

بر روي آن کشيده شد.

مختلف تهيه و به کمک آزمونهاي ارگانولپتيک مورد

اندازه گیری خصوصیات حسي

ارزيابي قرار گرفت .در ادامه کار نمونه شيريني که از

انتخاب و آموزش اعضاء گروه چشايي

مقبوليت بيشتري برخوردار بود در اختيار بيماران

براي ارزيابي کيفي شيرينيهاي توليدي طي دو آزمون

ديابتي غير وابسته به انسولين قرار گرفت و ميزان

تشخيص مزههاي اصلي و آزمون تشخيص غلظتهاي

افزايش قند خون اين افراد اندازه گيري گرديد.

مختلف ساکاروز از بين کارکنان شرکت صنايع غذايي

موادو روشها
مواد اولیه
ايزومالت مصرفي ازشرکت پالتينيت کشور آلمان ،آرد
گندم (با درصد استخراج  )%22از شرکت آرد قدس
رضوي ،شکر (نمونه شاهد) ،مارگارين ،تخم مرغ تازه
کامل و بيکربنات آمونيوم از شرکت سوران صنعت
شيمي ايران تهيه شد.
روش تهیه
براي تهيه اين فرآورده ابتدا مواد اوليه طبق فرمولهاي
زير توسط ترازوهاي ديجيتال با دقت  5/51توزين
گرديد .سپس مواد اوليه در داخل ميکسر (شرکت
شانتوچين مدل )LZبا يکديگر مخلوط گرديد تا خمير

سحر تعداد  15نفر ( 0نفر مرد و  0نفر زن) انتخاب و از
آنها براي تشکيل گروه چشايي و شرکت در آزمونهاي
ارزيابي کيفي رنگ ،بافت ،طعم و پذيرشکلي شيريني
دعوت به عمل آمد .بعد از گزينش اين افراد و قبل از
شرکتدادن آنها درآزمونهاي ارزيابي حسي به کليه
آنها آموزشهاي تئوري و عملي ارزيابي حسي
نمونههاي شيريني ارائه شد .در اين راستا اعضاء گروه
چشايي با استانداردهاي متداول شيريني آشنا گرديده و
در ارتباط با خصوصيات يک شيريني خوب
دستورالعمل الزم به آنها آموزش داده شد (واتس
وهمکاران.)1993
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جدول -1فرموالسیون نمونههای تولید شده
رديف

ماده اولیه

شاهد

نمونه 1

نمونه2

نمونه 3

1

آرد قنادي

42

41

45

69

2

مارگارين

12

12

12

12

3

ايزومالت

_

1289

1289

1289

4

شکر

1289

_

_

_

5

تخم مرغ

16

16

16

16

5

روغن زيتون

_

0

0

0

6

روغن مايع

0

_

_

_

7

عصاره چاي سبز

_

6

6

6

8

آب

6

_

_

_

9

پودر شيرين بيان

_

1

2

6

11

وانيل

5854

5854

5854

5854

11

بيکربنات آمونيوم

5853

5853

5853

5853

ارزيابي کیفي و شاخص های مورد استفاده

پذيرش کلي از افراد خواسته شد براي هر يک از

آزمون ارزيابي حسي در اتاقکهاي مخصوص انجام

نمونهها در برابر يکي از عبارات کيفي موجود در فرم

شد .براي ارزيابي کيفي ابتدا نمونهها بطور تصادفي با

يعني خيلي مطلوب (3امتياز) ،مطلوب (0امتياز)،

اعداد سه رقمي کدگذاري شده و در طي دو جلسه

نسبتامطلوب

(6امتياز)،

متفاوت و در دماي محيط در اختيار افراد گروه چشايي

نامطلوب (2امتياز) ،و خيلي نامطلوب ( 1امتياز) عالمت

قرار داده شد .در هر جلسه کليه نمونههاي شيريني

ضرب در قرار دهند (واتس وهمکاران .)1993

همراه با دستورالعمل ارزيابي کيفي و فرم مربوط به

ارزيابي کلینیکي شیريني

ارزيابي در اختيار هر يک از افراد گروه چشايي قرار

نمونههای شیريني و آزمايشهای مقدماتي

گرفت .سپس از افراد خواسته شد که نمونههاي شيريني

در اين مرحله ،نمونه شيريني توليد شده که نزد افراد

را از نظر رنگ ،بافت ،طعم و پذيرش کلي ارزيابي کنند.

گروه چشايي از درجه پذيرش و مقبوليت بااليي

معيار مورد استفاده براي سنجش رنگ ،بافت و طعم

برخوردار بود ،به منظور ارزيابي کلينيکي در بيماران

معيار دو قطبي و  0نمرهاي امتياز دهي بود .بر اين

ديابتي غير وابسته به انسولين مورد استفاده قرار

اساس و مطابق فرمهاي کنترل کيفي تهيه شده از افراد

گرفت .قبل از بررسي تاثير اين شيريني بر قند خون اين

گروه چشايي خواسته شد براي طعم ،رنگ و بافت

بيماران ،الزم بود به منظور تعيين شاخص گليسمي

هريک از نمونههاي شيريني در برابر يکي از عبارات

مقدار معادل  20گرم کربوهيدرات نمونه شيريني انتخاب

کيفي موجود يعني عالي ( 0امتياز) ،خوب (4امتياز)،

شود .به همين دليل در اين مرحله مقدار رطوبت،

متوسط (6امتياز) نسبتا بد (2امتياز) و بد (1امتياز)

خاکستر ،پروتئين ،چربي و فيبر و در نتيجه مقدار

عالمت ضربدر قرار دهند .معيار مورد استفاده براي

کربوهيدرات شيريني مورد نظر با استفاده از روش

پذيرشکلي محصول معيار دو قطبي و  3نمرهاي لذت

هاي مرجع تعيين گرديد (پروانه .)1622

بخشي بود .بر اين اساس و مطابق با فرم ارزيابي کيفي

(4امتياز)،

نسبتانامطلوب
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افشاري و بلوریان

انتخاب بیماران ديابتي و خون گیری از آنها

پذيرش کلي از آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد.

براي انجام اين مرحله از تحقيق از بيماران ديابتي غير

در آزمايشهاي کلينيکي ،اطالعات بدست آمده از تاثير

وابسته به انسولين مراجعهکننده به مرکز بهداشت شهيد

شيرينيها بر قند خون ،با استفاده از آناليز واريانس يک

قدوسي مشهد  3نفر ( 4مرد و  2زن) انتخاب شدند .پس

طرفه تحليل شدند .براي تعيين اختالف بين مقدار قند

از آشناکردن داوطلبان با نحوه اجراي کار و موافقت

خون در زمان صفر ،يک و دو ساعت بعد از صرف

آنها براي همکاري ،خصوصيات بدني و باليني افراد

نمونه از  Paired T-testاستفاده گرديد .حال آن که

(سن ،جنس ،وزن و سابقه بيماري) در يک فرم اطالعاتي

براي تعيين اختالف بين مقدار قند خون نمونه شاهد و

ثبت گرديد(.جدول)2

نمونه مورد نظر در زمانهاي صفر ،يک و دو ساعت بعد

جدول  - 2میانگین خصوصیات تن سنجي و بالیني
داوطلبان شرکت کننده در آزمايش های بالیني.
خصوصيات

مرد ( 4نفر)

زن ( 2نفر)

سن (سال)

0280

4080

قد (سانتي متر)

12280

13080

وزن (کيلو گرم)

20

3080

طول مدت بيماري(سال)

25

12

از مصرف ،به دليل مستقل فرضکردن متغييرها از
آزمون چند دامنهاي دانکن استفاده شد.در تمام مراحل
کارهاي آماري از برنامه کامپيوتري

MSTATC

استفاده شد.
نتايج و بحث
آزمون های ارگانولپتیک
ارزيابي رنگ

افراد شرکتکننده به طور ناشتا در روز مورد نظر به

نتايج ارزيابي رنگ در شکل شماره  1نشان داده شده

مرکز بهداشت مراجعه و مقدار قند خون آنها توسط

است .همانطور که مشاهده ميشود با افزايش مقدار

دستگاه گلوکوکارد  51ساخت کشور ژاپن براي اندازه

پودر شيرين بيان محصول رتبه کمتري را کسب ميکند.

گيري از قند خون از مويرگهاي نوك انگشتان طراحي

نمونه شماره  1داراي بيشترين امتياز بود و تيمارهاي

گرديده و دقت بسيار باالتري نسبت به نمونههاي ديگر

شماره  2و 6به خاطر رنگ تيره پودر شيرين بيان رتبه

دارد اندازهگيري شد .سپس به هر يک از بيماران معادل

کمتري را کسب کردند.

 20گرم از کربوهيدرات از شيريني شاهد (کنترل) داده
شد تا مصرف کنند .سپس در زمانهاي يک و دو ساعت
پس از صرف شيريني مورد نظر مجددا قند خون افراد
اندازهگيري شد .فاصله زماني بين روزهاي بررسي 6

5

روز بود ضمنا در حين آزمايش هيچ کدام از افراد از

4

قرصهاي پايينآورنده قند خون استفاده نکردند و طي

3

اين دوره تحت مراقبت پزشک بودند.

2

برنامه آماری و روشهای مورد استفاده

1

براي آناليز واريانس اطالعات حاصل از ارزيابي کيفي
شيريني ،عبارات کيفي به اعداد درون پرانتز تبديل شده
و سپس با آناليز واريانس يک طرفه تحليل شدند .براي
تعيين اختالف بين شيرينيها از نظر رنگ ،بافت ،طعم و

0
3

2

1

نمونه شاهد

شکل  -1بررسي کیفیت رنگ نمونهها
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ارزيابي بافت

ارزيابي پذيرش کلي

نتايج ارزيابي بافت در شکل شماره  2نشان داده شده

همانطور که در شکل شماره  4مشاهده ميشود تيمار

است .بر اساس نتايج بدستآمده اختالف معني داري

شماره  2نسبت به تيمارهاي  1و  6مقبوليت بيشتري

بين نمونه شاهد و ساير تيمارهاي 6و  1 ،2وجودندارد.

داشته که اين مقبوليت ناشي از تاثير تشديد کنندگي طعم

اين به دليل عدم تاثير استفاده از ترکيبات جايگزين بر

شيرين بيان و رنگ مناسب محصول که شباهت زيادي

روي رطوبت نهايي محصول است.

با نمونه شاهد دارد ميباشد.
6
6

5
5

4

4

3

3

2

2

1

1

0
3

1

2

نمونه شاهد

0
2

3

1

نمونه شاهد

شکل  - 4بررسي پذيرش کلي نمونهها

شکل  -2بررسي کیفیت بافت نمونهها

ارزيابي طعم

ارزيابي کلینیکي

همان طور که در شکل شماره  6نشان داده ميشود

در جدول  6درصد ترکيبات شيميايي شيريني نمونه

تيمار شماره  2بيشترين امتياز مربوط به طعم را به

شماره دو و نمونه شاهد که در آزمايشهاي باليني

خود اختصاص داده است .اختالف معنيدار بين نمونه

مصرف شدهاند نشان داده ميشود .همچنين جدول 4

شاهد و تيمار  1نشان ميدهد که مصرف شيرينبيان

ميانگين مقدار گلوکز ( )mg/dlخون  3بيمار ديابتي از

در سطح  %1اثري بر بهبود طعم محصول نهايي نداشته

نوع غير وابسته به انسولين در زمان هاي صفر،يک و

و در سطح  %6نيز شيرين بيان داراي پس طعم خاص

دو ساعت بعد از مصرف نمونه شاهد و نمونه شماره2

خود بوده که در نهايت سبب افت طعم گرديد .استفاده از

با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن مقايسه گرديده

درصدهاي باالتر شيرينبيان باعث ايجاد پسطعم تلخي

است .همانطور که مالحظه ميشود مقادير ميانگين

در محصول ميگردد.

گلوکز خون اين افراد در زمان ناشتا با يکديگر اختالف
5

3

2

1

نمونه شاهد

معنيداري نداشته و همگي در يک سطح قرار دارند .در

4

حالي که يک ساعت بعد از مصرف هر يک از نمونهها

3

مقدار قند خون افزايش مييابد ولي ميزان اين افزايش

2

در رابطه با نمونه شاهد نسبت به نمونه شماره  2بسيار

1

معني دار ميباشد.

0

بعد از گذشت  2ساعت از زمان مصرف ميزان گلوکز
خون در ارتباط با هر دو نمونه مورد آزمايش کاهش

شکل  -3بررسي کیفیت طعم نمونهها

نشان ميدهد.
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 درصد ترکیبات شیمیايي مواد غذايي مصرف شده در آزمايش های بالیني-3جدول
مقدار مصرف

کربوهيدرات

خاکستر

فيبر

چربي

پروتئين

49/23

05/20

5/20

5/2

21/64

4/94

42/22

01/20

5/23

5/21

21/63

0/54

رطوبت
6/2

ماده غذايي
2 شيريني نمونه شماره

4

نمونه شاهد

 در بیماران ديابتي2 يک و دوساعت پس از مصرف نمونه شماره، میزان گلوکز خون در زمان های صفر-4جدول
(mg/dl) میزان گلوکز خون

ماده غذايي

زمان

19282 4280a

نمونه شاهد

)صفر(ناشتا

19086 2483a

2نمونه شماره

29284 0982a

نمونه شاهد

21284 6282b

2 نمونه شماره

25986 6283b

نمونه شاهد

25482 4589b

2نمونه شماره

بعد از يک ساعت

بعد از دو ساعت
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