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 کیدهچ

           بيماران و  براي مصرف افراد ديابتي شکربدونسازي فرموالسيون شيريني بهينه ،هدف اصلي در اين تحقيق

به عنوان جايگزين ساکارز استفاده شد. بر اساس وزن آرد  %63زان به ميايزومالت  نظور ازاين م  . بهستاعروقي  -قلبي

 (P< 50/5) داري بطور معني بدون شکرن در اثر مصرف شيريني ميزان قند خون و سطوح انسولي آمدهبدستنتايج 

پودر و از اکسيداني تغيير نيافت. در فرموالسيون محصول از عصاره چاي سبز به واسطه باالبودن خاصيت آنتي

به عصاره چاي سبز استفاده از درصد( به منظور ايجاد طعم مطلوب استفاده گرديد.  6و 2، 1ن در سه سطح )بياشيرين

گلوکز، آوردن نييپازيتون به دليل افزايش فعاليت انسولين براي بيماران ديابتي مفيد است. همچنين از روغن دليل 

بر اساس نتايج . گرديدول استفاده در فرموالسيون محص آسيل گليسرول ( و ميزان تريLDL) کلسترول مضر

 ،ارگانولپتيکي هايهاي شيميايي )رطوبت، پروتئين، چربي، خاکستر و کربوهيدرات( و آناليز ويژگياز آزمون آمدهبدست

مزه تلخي را ايجاد کرد، ، ته%6بيان در سطح صورت گرفت. افزودن شيرين بدون شکرسازي فرموالسيون شيريني بهينه

 مجموع نتايج آناليز نشان داد (.P< 50/5) کلي نداشتپذيرش و اثري بر روي طعم مطلوب %2سطح  در حاليکهدر 

اثر قابل توجهي بر طعم، بافت و ميزان رطوبت محصول  %0و روغن زيتون  %6استفاده از عصاره چاي سبز به ميزان 

 از نوع غير وابسته به انسولين در زمان صفر،بيمار ديابتي  3ميانگين مقدار گلوکز خون  شايان ذکر است که .داردنهايي 

 .اي دانکن مقايسه گرديدبا استفاده از آزمون چند دامنه 2يک و دو ساعت بعد از مصرف نمونه شاهد و نمونه شماره 

ک ساعت ولي بعد از گذشت ي نداشتداري مقادير ميانگين گلوکز خون اين افراد در زمان ناشتا با يکديگر اختالف معني

 بود.دار معني 2ميزان اين افزايش در رابطه با نمونه شاهد نسبت به نمونه شماره 

 

 عصاره چاي سبز، روغن زيتون بيان،شيرين ايزومالت، ،شکرشيريني بدون واژه های کلیدی:
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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. 
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  مقدمه

هاي شيرين به صور مختلف امروزه مصرف فرآورده

 اي روزمره در سراسر جهان استيکي از عادات تغذيه

 ير صعوديصرف آنها سم يان متماديسال يطدر  و

 يون محصوالت مختلف قناديدر فرموالسداشته است. 

از نبات، تافي، فوندانت انواع ژله و شکالت آبل ياز قب

ساکارز به عنوان مهمترين  .شودميساکارز استفاده 

هاي شيرين مطرح جزء اصلي موجود در فرآورده

باشد، زيرا عالوه بر دارا بودن طعم شيرين و بدون مي

دهندگي بوده و به عنوان مزه، داراي خواص بافت ته

هاي ماده اوليه پايه در تشکيل بافت انواع فرآورده

افزايش ناگهاني  دليلبه کند.شيرين نقش اساسي ايفا مي

خون، چاقي و تسريع در پوسيدگي  و نامطلوب قند

 .هايي همراه استمصرف ساکاروز با محدوديت دندان

مبتال  II ,Iه عارضه ديابت نوع ها نفر بميليون امروزه

ابتال به عوارض  که به منظور جلوگيري از باشندمي

از مصرف  بايستيخون  نامطلوب افزايش قند

 نمودهاي پرکالري با جذب باال خودداري کربوهيدرات

 (. 1995ي گرنب)

ميزان تقاضا براي  فوق با توجه به مطالب ذکر شده 

ت. در اين راستا کالري رو به افزايش اسمحصوالت کم

قندهاي الکلي به واسطه خواصي نظير عدم جذب کامل 

در دستگاه گوارش و متابوليسم مستقل از انسولين در 

صورت جذب، انتخاب بسيار مناسبي هستند. قندهاي 

هاي بسياري از فرآورده کننده درالکلي به عنوان شيرين

رود. قندهاي الکلي گستردگي و تنوع شيرين به کار مي
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يادي دارند و انواع مختلفي از اين ترکيبات در ز

کشورهاي صنعتي به صورت انبوه توليد و به بازار 

 ياستفاده از مواد .(2559الويل و نازار) شودعرضه مي

در  دارند ينييپا يسميزومالت که شاخص گليهمچون ا

 . شاخصباشدموثر مي ييون مواد غذايفرموالس

 يبعد از خوردن غذا گلوکز خون افزايشانگر يب يسميگل

در  درات )قابل استفاده(يکربوه يمقدار مشخص يحاو

بعد از خوردن همان  ش گلوکز خونيسه با افزايمقا

درات به صورت گلوکز در همان فرد يمقدار کربوه

در کارهاي تحقيقاتي از شاخص گليسمي به  . باشديم

منظور تعيين تاثير غذاهاي مختلف بر گلوکز خون 

ود. هر قدر عدد اين شاخص براي يک شاستفاده مي

ماده غذايي کمتر باشد آن ماده غذايي براي افراد ديابتي 

 (. 2552آستون  ) باشدتر ميمناسب

اي تحت عنوان ايزومالت کنندههاي اخير شيريندر سال

به صنايع غذايي راه پيدا کرده و مورد استقبال بسياري 

ايزومالت مصرف  از کشورهاي جهان قرار گرفته است.

کميته توسط  1990به عنوان جانشين شکر از سال 

هاي غذايي سازمان مشترك کارشناسان افزودني

به   (WHO)و سازمان بهداشت جهاني (FDA)متحد ملل

گرفته پذيرش قرار  عنوان يک افزودني غذايي مورد

از سال  (E.C)اروپاي  غذايکميته علمي  همچنين .است

ذا و داروي اياالت متحده سازمان نظارت بر غو  1920

مصرف ايزومالت را تاييد  1995از سال   (FDA)آمريکا

 .اندآوردههاي غذايي به شمار و در زمره افزودني

هاي جانشين شکر در فرآوردهايزومالت به عنوان 

مورد قبول سازمانهاي معتبر بهداشتي و  شيرين

      راي مصرف در بيماران ديابتي استدرماني جهان ب

( FAO/WHO1992) . 

از تغيير شکل ساکارز  نبوده وايزومالت قند مصنوعي 

طبيعي به وسيله يک واکنش بيوشيميايي آنزيماتيک به 

دي  مخلوطي مساوي و خالص از دو آيد وميدست 

 يفراوان يهانقش يزومالت دارايا ساکاريد الکلي است.

 ،دهندهحجم ،کننده مغذيشيرين ،شکر جايگزين لياز قب

 و کنندهپايدار ،دهندهبافت ،عامل ضد کلوخه شدن ،لحام

 .(1990 فريتزچينگ) است عامل ضدرقيق شدن

ترانه به عنوان يمردم مد ييتون در برنامه غذايروغن ز

. شودميه يو چاق توص يابتيافراد د ين ماده برايبهتر

دهد که روغن بررسي منابع علمي مختلف نشان مي

گلوکز خون و نيز چربي زيتون از طريق کاهش ميزان 

اي فراواني را دارا اثرات مثبت تغذيه بد در خون

تون بر يد روغن زين مطالعات اثرات مفيدر ا باشد.مي

ها مورد توجه بوده و نشان داده يمارين بياز ا يريجلوگ

بر روي بيماران  تونيروغن زاثرات مثبت که است  شده

الجمال و ) باشدميبات فعال يجاد ترکياديابتي از طريق 

 (.2511ابراهيم 

 ين مردم کشورهايشتر در بيسبز ب يمصرف چا

بررسي منابع علمي مختلف  .باشدميمعمول  ييايآس

سبز را  ين کل در چايکاتچ %15-05 دهد که نشان مي

 يت آنتيدهد که خاصيل مين گاالت تشکيگالوکاتچ ياپ

شتر است. ين بيبه انواع کاتچ  آن نسبت يدانياکس

 ين ايتاميآن نسبت به و يدانياکسيت آنتين خاصيهمچن

ن يکاتچ. شتر استيبرابر ب 20-155 يو س

 ييتواناسبز  يموجود در چا گاالتنيتچاگالوکيواپ

، شودسبب ميزا را سرطان يکه رشد سلولها ينژ مهار

چاکو وهمکاران  ، 2552سينيجا و ميشرا ) را دارا است

 .(2512اورتساتر و همکاران  و  2515

آب  ونيفرموالس دهنده دران به عنوان طعميبنيريش

 155تا  05آن  ينيريزان شيم. شودمياستفاده ها نبات

ک يبه عنوان  ييع غذايبرابر شکر بوده که در صنا

ان آن ين بيريطعم مشخص ش .شودمياستفاده  يافزودن

نبات آب ،يبستن ،قناديع يدهنده در صنارا به عنوان طعم

ن يريشد ياز اثرات مف. مطرح کرده است يسازو شکالت

 ايتو) اشاره کرد آن يروسيتوان به اثرات ضد ومي انيب

ن يريشه شير(.  2511و سينگ جاتاو و همکاران  1992

ه يب اوليا به صورت ترکيان به صورت خالص يب

يک ماده شيرين طبيعي  کيزيسريد گلين به نام اسيريش

صورت مخلوطي از  درصد به 15تا 3که به ميزان  بوده
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ريشه  در هاي کلسيم و پتاسيم اسيد گليسيريزيکنمک

بيان وجود دارد. مصرف آن به عنوان يک ماده شيرين

مخلوط شکر بوده و در صورتيکه با دهنده مجاز طعم

 دهدافزايش ميبرابر  155شيريني آن را  گردد

 (. 1993اسنو)

 يهادشکر با قن ينيگزيبا جا تاشده  يق سعين تحقيدر ا

فراهم  ياط به گونهيشرا انين بيريو ش زومالتيا يعيطب

اضافه وزن و  يا دارايابت و يکه افراد مبتال به د ديآ

ند که يده نمااستفا يافراد سالم بتوانند از محصول يحت

ز به همراه داشته يرا ن يديبلکه فوا نه تنها ضرر نداشته

 يجا تون بهيروغن ز ينيگزين منظور با جايبه هم. باشد

 يسبز به جا يو استفاده از عصاره چا ياهيروغن گ

و  انين بيريز استفاده از پودر شيآب فرمول و ن

فرموالسيون محصول بهينه به جاي شکر  ايزومالت

 زومالت ويبا استفاده توام از ا . بدين منظورگرديد

ون يبا فرموالس ييهاينيريان شيبنيريش سطوح مختلف

ک مورد يارگانولپت يهاونبه کمک آزم ه ويمختلف ته

که از  ينيرينمونه شکار در ادامه . قرار گرفت يابيارز

ماران يب در اختياربرخوردار بود  يشتريت بيمقبول

زان يو م قرار گرفت نير وابسته به انسوليغ يابتيد

 افراد اندازه گيري گرديد. نيش قند خون ايافزا
 

 هاموادو روش

 هیمواد اول

آرد  ،آلمان ت کشورينيازشرکت پالتايزومالت مصرفي  

از شرکت آرد قدس  (%22با درصد استخراج گندم )

تخم مرغ تازه  ن،يمارگار، )نمونه شاهد( شکر ،يرضو

سوران صنعت وم از شرکت يکربنات آمونيب و لمکا

  تهيه شد. رانيا يميش

 ه یروش ته 

 يهاطبق فرمول هيمواد اول ابتدا ن فرآوردهيه ايته يبرا

 نيتوز 51/5تال با دقت يجيد يتوسط ترازوهار يز

شرکت ) کسريه در داخل ميمواد اول سپس .ديگرد

ر يد تا خميگر مخلوط گرديکديبا  (LZن مدليشانتوچ

قطعات  زدن خميراز قالبپس  مورد نظر شکل گرفت.

سانتيگراد درجه 255دقيقه در دماي  10به مدت  ينيريش

 .گرديد يبسته بند يکيدر ظروف پالستو سپس  پخته

زومالت ثابت يمقدار ا (6 تا 1)از شماره ها ماريدر تمام ت

زومالت و ير بود و نمونه شاهد فاقد اييان متغيبنيريو ش

  .(1)جدول ان بوديبنيريش

 ينيریش يفیات کیخصوص يابيارز

 نمونه یآماده ساز 

ساعت از زمان  4بعد از  ينيريش يفيات کيخصوص

مورد  (سانتيگراددرجه  20 ي)در دما يخنک ساز

ويژگي هاي مورد ن ييتع يرار گرفت. براق يابيارز

ک شاهد و ي) م شديگروه تقس 4به  هاينيريشآزمايش ، 

 يحس يهايابيارز يها بران نمونهيسپس ا .سه نمونه(

و  هقرار گرفت يکيدر داخل ظروف پالست فيزيولوژيکيو 

 يکيک روکش پالستي يطيرات محيياز تغ يريجلوگ يبرا

 ده شد.يآن کش يبر رو

 يات حسیخصوص یریه گانداز 

 ييانتخاب و آموزش اعضاء گروه چشا 

دو آزمون  يط يديتول يهاينيريش يفيک يابيارز يبرا

 يهاص غلظتيتشخ و آزمون ياصل يهاهص مزيتشخ

 ييع غذاين کارکنان شرکت صنايمختلف ساکاروز از ب

خاب و از نتانفر زن(  0نفر مرد و  0)نفر  15سحر تعداد 

 يهاو شرکت در آزمون ييگروه چشال يتشک يبرا آنها

 ينيريش يکلرشيطعم و پذ بافت، رنگ، يفيک يابيارز

ن افراد و قبل از ينش ايبعد از گز دعوت به عمل آمد.

ه يبه کل يحس يابيارز يهاآزموندرآنها دادن شرکت

 يحس يابيارز يو عمل يتئور يهاآموزشآنها 

ن راستا اعضاء گروه يارائه شد. در ا ينيريش يهاهنمون

ده و يآشنا گرد ينيريمتداول ش يبا استانداردها ييچشا

خوب  ينيريک شيات يدر ارتباط با خصوص

 واتس) آموزش داده شد آنهادستورالعمل الزم به 

 (.1993همکارانو
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 ههای تولید شدالسیون نمونهفرمو  -1جدول          

 3نمونه  2نمونه 1نمونه  شاهد ماده اولیه رديف

 69 45 41 42 آرد قنادي 1

 12 12 12 12 مارگارين 2

 1289 1289 1289 _ ايزومالت 3

 _ _ _ 1289 شکر 4

 16 16 16 16 تخم مرغ 5

 0 0 0 _ روغن زيتون 5

 _ _ _ 0 روغن مايع 6

 6 6 6 _ عصاره چاي سبز 7

 _ _ _ 6 آب 8

 6 2 1 _ پودر شيرين بيان 9

 5854 5854 5854 5854 وانيل 11

 5853 5853 5853 5853 بيکربنات آمونيوم 11

 

 استفاده مورد یو شاخص ها يفیک يابيارز

مخصوص انجام  يهادر اتاقک يحس يابيآزمون ارز

با  يها بطور تصادفابتدا نمونه يفيک يابيارز يشد. برا

دو جلسه  يو در ط شده يکدگذار ياعداد سه رقم

 ييار افراد گروه چشايط در اختيمح يمتفاوت و در دما

 ينيريش يهاهه نمونيدر هر جلسه کل قرار داده شد.

و فرم مربوط به  يفيک يابيهمراه با دستورالعمل ارز

قرار  ييد گروه چشاافرا ک ازيار هر يدر اخت يابيارز

 ينيريش يهاگرفت. سپس از افراد خواسته شد که نمونه

کنند.  يابيارز يرش کليطعم و پذ بافت، را از نظر رنگ،

بافت و طعم  سنجش رنگ، يار مورد استفاده برايمع

ن يبود. بر ا ياز دهيامت يانمره 0و  يار دو قطبيمع

افراد ه شده از يته يفيکنترل ک يهااساس و مطابق فرم

 و بافت رنگ ،طعم يخواسته شد برا ييگروه چشا

از عبارات  يکيدر برابر  ينيريش يهاهک از نمونيهر

 از(،يامت4خوب ) از(،يامت 0) يعال يعنيموجود  يفيک

از( يامت1و بد ) از(يامت2) نسبتا بد از(يامت6) متوسط

 يبرا ار مورد استفادهيمع عالمت ضربدر قرار دهند.

لذت  يانمره 3و  يقطب ار دويمع محصول يکلرشيپذ

 يفيک يابيفرم ارز ن اساس و مطابق بايبر ا بود. يبخش

ک از يهر  ياز افراد خواسته شد برا يرش کليپذ

موجود در فرم  يفياز عبارات ک يکيها در برابر نمونه

 از(،يامت0) مطلوب از(،يامت3مطلوب ) يليخ يعني

 از(،يمتا6) نسبتانامطلوب از(،يامت4) نسبتامطلوب

عالمت  از(يامت 1) نامطلوب يليو خ از(،يامت2) نامطلوب

 (. 1993واتس وهمکاران ) ضرب در قرار دهند

 ينيریش يکینیکل يابيارز

 يمقدمات یهاشيو آزما ينيریش یهانمونه

د شده که نزد افراد يتول ينيرينمونه ش ن مرحله،يدر ا

 ييت بااليرش و مقبولياز درجه پذ ييگروه چشا

ماران يدر ب يکينيکل يابيبه منظور ارز ردار بود،برخو

مورد استفاده قرار ن ير وابسته به انسوليغ يابتيد

ن يا بر قند خون ينيرين شير ايتاث يقبل از بررس گرفت.

 يسمين شاخص گلييالزم بود به منظور تع ماران،يب

انتخاب  ينيريدرات نمونه شيگرم کربوه 20مقدار معادل 

 ن مرحله مقدار رطوبت،يدر ا لين دليبه هم .شود

جه مقدار يبر و در نتيو ف يچرب ن،يپروتئ خاکستر،

با استفاده از روش  مورد نظر ينيريدرات شيکربوه

 .(1622)پروانه  دين گردييتع هاي مرجع 
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  آنهااز  یریو خون گ يابتيماران دیانتخاب ب

ر يغ يابتيماران ديق از بين مرحله از تحقيانجام ا يبرا

د يبهداشت شه مرکزکننده به ن مراجعهيبه انسولوابسته 

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

کار و موافقت  ياز آشناکردن داوطلبان با نحوه اجرا

 باليني افرادو  بدنيات يخصوص ،يهمکار يبراآنها 

 يک فرم اطالعاتيدر  (يماريوزن و سابقه ب جنس، )سن،

 (2د.)جدوليثبت گرد
 

 ينیو بال يات تن سنجیخصوص نیانگیم - 2ول جد

 .ينیبال یش هايداوطلبان شرکت کننده در آزما

 نفر( 2زن ) نفر( 4) مرد اتيخصوص

 4080 0280 )سال( سن

 13080 12280 متر( ي)سانت قد

 3080 20 لو گرم(ي)ک وزن

 12 25 )سال(يماريطول مدت ب

نظر به کننده به طور ناشتا در روز مورد افراد شرکت

توسط  آنها قند خون مرکز بهداشت مراجعه و مقدار

اندازه  يبرا ژاپنساخت کشور  51دستگاه گلوکوکارد 

 ينوك انگشتان طراح يرگهاياز قند خون از مو يريگ

گر يد يهانسبت به نمونه يار باالتريده و دقت بسيگرد

معادل ماران يک از بيسپس به هر  گيري شد.اندازهدارد 

داده  شاهد )کنترل( ينيريدرات از شيکربوهگرم از  20

ک و دو ساعت ي يشد تا مصرف کنند. سپس در زمانها

 افراد قند خون  مورد نظر مجددا ينيريشپس از صرف 

 6 يبررس ين روزهايب يفاصله زمان شد. يريگاندازه

چ کدام از افراد از يش هين آزمايروز بود ضمنا در ح

 يستفاده نکردند و طآورنده قند خون انييپا يهاقرص

 ن دوره تحت مراقبت پزشک بودند.يا

 مورد استفاده یو روشها یبرنامه آمار

 يفيک يابيانس اطالعات حاصل از ارزيز واريآنال يبرا

ل شده يبه اعداد درون پرانتز تبد يفيعبارات ک ،ينيريش

 يبرا ل شدند.يک طرفه تحليانس يز واريو سپس با آنال

طعم و  بافت، ها از نظر رنگ،ينيرين شين اختالف بييتع

 .دانکن استفاده شد ياز آزمون چند دامنه ا يرش کليپذ

ر ياز تاثبدست آمده اطالعات  ،يکينيکل يهاشيدر آزما

ک يانس يز واريبا استفاده از آنال ها بر قند خون،ينيريش

ن مقدار قند ين اختالف بييتع يبرا. ل شدنديطرفه تحل

و ساعت بعد از صرف ک و دي خون در زمان صفر،

حال آن که  د.ياستفاده گرد  Paired T-testنمونه از

 و ن مقدار قند خون نمونه شاهدين اختالف بييتع يبرا

ک و دو ساعت بعد ي صفر، ينمونه مورد نظر در زمانها

رها از ييکردن متغل مستقل فرضيبه دل از مصرف،

 در تمام مراحل.دانکن استفاده شد ياآزمون چند دامنه

  MSTATC يوترياز برنامه کامپ يآمار يکارها

 .استفاده شد

 

 نتايج و بحث

 کیارگانولپت یآزمون ها

 رنگ يابيارز

نشان داده شده  1شماره  شکلدر  رنگ يابيج ارزينتا

ش مقدار يفزاابا  شودميمشاهده  همانطور کهاست. 

 کند.ميرا کسب  يان محصول رتبه کمترين بيريپودر ش

 يمارهايو ت بيشترين امتياز بود يدارا 1 شمارهنمونه 

ان رتبه ين بيريره پودر شيبه خاطر رنگ ت  6و 2شماره 

 .نددکررا کسب  يکمتر
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نمونه شاهد 1 2 3

 
 هابررسي کیفیت رنگ نمونه -1 شکل
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 بافت يابيارز

نشان داده شده  2شماره  شکلدر  بافت يابيارزج ينتا

 يدار ياختالف معن آمدهنتايج بدستبر اساس است. 

 .وجودندارد 1، 2و 6 يمارهاير تيو سا نه شاهدن نمويب

اين به دليل عدم تاثير استفاده از ترکيبات جايگزين بر 

  روي رطوبت نهايي محصول است.

 

0

1
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4

5

6

نمونه شاهد 1 2 3

 
 هانمونهکیفیت بافت  بررسي -2 شکل

 

 طعم يابيارز

شود نشان داده  مي 6شماره  شکلدر همان طور که 

عم را به بيشترين امتياز مربوط به ط 2 شماره ماريت

ن نمونه يبدار معني اختالف خود اختصاص داده است.

بيان دهد که مصرف شيريننشان مي 1مار يشاهد و ت

نداشته اثري بر بهبود طعم محصول نهايي  %1در سطح 

پس طعم خاص  يان داراين بيريشنيز  %6در سطح  و

استفاده از  .گرديدطعم در نهايت سبب افت خود بوده که 

طعم تلخي بيان باعث ايجاد پستر شيريندرصدهاي باال

 گردد. در محصول مي
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نمونه شاهد 1 2 3

 
 هابررسي کیفیت طعم نمونه -3 شکل

 يرش کليپذ يابيرزا

مار يت شودميمشاهده  4شماره  شکلهمانطور که در 

 يشتريت بيمقبول 6و  1 يمارهاينسبت به ت 2شماره 

طعم  يد کنندگير تشدياز تاث يت ناشين مقبوليداشته که ا

و رنگ مناسب محصول که شباهت زيادي  انين بيريش

  .باشدميبا نمونه شاهد دارد 
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نمونه شاهد 1 2 3

 
 هابررسي پذيرش کلي نمونه - 4 شکل

 

يکینیکل يابيارز

درصد ترکيبات شيميايي شيريني نمونه  6 در جدول

هاي باليني شماره دو و نمونه شاهد که در آزمايش

 4 جدول همچنين شود.اند نشان داده ميمصرف شده

از  يابتيمار ديب 3خون  (mg/dlمقدار گلوکز )ميانگين 

و  کيصفر، ين در زمان هاير وابسته به انسولينوع غ

 2ساعت بعد از مصرف  نمونه شاهد و نمونه شماره دو

ده يسه گرديدانکن مقا يامنهآزمون چند دا با استفاده از

ن يانگير ميمقاد شودميطور که مالحظه همان است.

گر اختالف يکدين افراد در زمان ناشتا با يگلوکز خون ا

در  ک سطح قرار دارند.يدر  ينداشته و همگ يداريمعن

 هاهک از نمونيک ساعت بعد از مصرف هر يکه  يحال

ش ين افزايزان ايم يابد وليميش يمقدار قند خون افزا

ار يبس 2نسبت به نمونه شماره  در رابطه با نمونه شاهد

 .باشدميدار  يمعن

ساعت از زمان مصرف ميزان گلوکز  2عد از گذشت ب

خون در ارتباط با هر دو نمونه مورد آزمايش کاهش 

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

 

 در بیماران ديابتي 2شماره های صفر،يک و دوساعت پس از مصرف نمونه ون در زمان گلوکز خ میزان -4جدول
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 23/49 20/05 20/5 2/5 64/21 94/4 2/6 2 شيريني نمونه شماره

 22/42 20/01 23/5 21/5 63/21 54/0 4  نمونه شاهد

 (mg/dl)میزان گلوکز خون  ماده غذايي زمان

 نمونه شاهد صفر)ناشتا(

 2ارهنمونه شم

a 4280  19282 

a2483  19086 

 نمونه شاهد بعد از يک ساعت

 2نمونه شماره 

a0982  29284 

b6282  21284 

 نمونه شاهد بعد از دو ساعت

 2نمونه شماره

b6283  25986 

b4589  25482 
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