
 

 

 السكري؟ العبء ومؤشر( الجاليسيمي) السكري  المؤشر بين الفرق  هو ما
في السابق كان يتم تصنيف المواد الكربوهيدراتية على أنها بسيطة، أو مركبة )معقدة(، البسيطة مكونة من 

والتي يتم امتصاصها بسرعة وبالتالي ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة  نوع أو نوعين من السكريات،
وكذلك تقود لزيادة إفراز األنسولين. أما الكربوهيدرات المركبة فلها تركيب كيميائي مركب يتضمن ثالث 
أنواع أو أكثر من السكريات، كما أن العديد من الكربوهيدرات المركبة تحتوي على ألياف وفيتامينات 

ادن، لذا يستغرق هضمها وقتًا أطول من السكريات البسيطة، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أبطأ للسكر ومع
  .في الدم

لكن تقسيم الكربوهيدرات إلى بسيطة ومركبة لم يعد كاٍف لتصنيفها كمؤشر وحيد على مدى تأثيرها على 
حتوي بي  والبطاط،، التي  ا تارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناولها، ألن هناك نشويات كالخبز األ

األمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالمؤشر السكري  .على ألياف، وترفع معدل السكر في الدم بسرعة
( والذي ُيعد أفضل من التصنيف السابق. فالمؤشر السكري يصنف الكربوهيدرات Glycemic indexفي الدم )

م، لمقدار رفعها لنسبة السكر في الدم، بعد تناولها كطعا )أو األطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات( طبقاً 
فأطعمة مثل الخبز األبي  يؤدي بعد تناوله إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسرعة، عك، خبز الشوفان 
مثاًل الذي يرفع نسبة السكر في الدم ببطء. لذا تم تصنيف ا اطعمة بناء على سرعة رفعها لنسبة السكر 

(، وذات مؤشر 55نقطة، فمنها ذات مؤشر سكري منخف  )أقل من  011ياس من في الدم على مق
إن تناول ا اطعمة ذات المؤشر السكري   .فأكثر( 01( وذات مؤشر سكري عاٍل )56-55سكري متوسط )

العالي بكثرة قد يزيد من فرص إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسمنة، أما 
ات المؤشر السكري المنخف  فتساعد في الوقاية من اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني، ا اطعمة ذ

ومن العوامل التي تؤثر على المؤشر السكري احتواء األطعمة على ألياف،  .وتساعد على ضبط الوزن 
 ؟ى الدهون ومدى احتوائها عل ؟م  ا أهل هي ناضجة جداً ف بالنسبة للفواكةو نسبة للحبوب، ومقدار الطحن بال

غير أن من األشياء التي  ا يأخذها في الحسبان المؤشر السكري، هو كمية الكربوهيدرات المتناولة من 
( حيث يأخذ في ا اعتبار Glycemic loadدون األلياف، األمر الذي أدى إلى ظهور مؤشر العبء السكري )

اولة من دون األلياف. ويتم حساب مؤشر العبء السكري كل من المؤشر السكري وكمية الكربوهيدرات المتن
بضرب المؤشر السكري بكمية الكربوهيدرات في الطعام المتناول، وُيصّنف مؤشر العبء السكري بأنه 

 فأقل. 01فمتوسط، والمنخف   06-00نقطة فأكثر، ومن  01مرتفع إذا كان يساوي 

 



 

 

 ؟السكري  لمريض خاصة الفركتوز، تناول األفضلمن  هل
والخضروات. كما يوجد في الكثير من المشروبات  هكر أحادي يوجد في كثير من الفواكالفركتوز هو س

الغازية والعصيرات. وتختلف عمليات أي  الفركتوز في اإلنسان عن الجلوكوز، فهو لي، الوقود المفضل 
للعضالت أو للدماغ كما هو الحال مع الجلوكوز. وتتم عمليات األي  لهذا السكر بصورة خاصة في 

ين امتصاصه من قبل األمعاء، لذا فتناوله  ا يرفع مستوى هرمون األنسولالكبد، حيث يتم نقله الى هناك بعد 
 أو هرمون اللبتين كثيرًا على عك، الجلوكوز. 

والفركتوز يتحول الى دهون بصورة أكثر من تحول الجلوكوز إلى دهون، حيث يمكن استخدام الجلوكوز 
نيات في الفركتوز يقود الى ارتفاع الدهمن قبل اي خلية في الجسم على عك، الفركتوز. ولهذا السبب فإن 

الدم وفي الكبد. وعلى الرغم من وجود العديد من الدراسات العرضية التي اشارت الى ارتباطه بالسمنة، إ ا 
جرام في اليوم( لي،  51أن الدراسات التجريبية تشير إلى أن تناول كميات معقولة من الفركتوز )أقل من 

لدهون الثالثية في الجسم أو على مقاومة حساسية األنسولين أو شحوم البطن، له تأثير ملحوظ على زيادة ا
 عك، تناول كميات كبيرة منه. 

جلوكوز. لكن الفواكة أيضًا تحتوي  %51فركتوز و %51علمًا بأن سكر الشاي )السكروز( يحتوي على 
غازي مثل الصودا جرامات فركتوز، لكن مشروب  5على الفركتوز،  فتفاحة مثال تحتوي على حوالي 

علب من المشروب الغازي  3جم فركتوز، مما يعني أن شرب  01ملي لتر( يحتوي على حوالي  331)
تفاحات على األقل لتصل إلى  01جم فركتوز، بينما يلزمك تناول  51تجعلك تكون قد تناولت ما يعادل 

 وبات الغازية.نف، الرقم، ناهيك عن أن التفاح فيه عناصر مغذية كثيرة مقارنة بالمشر 
 


