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بررسی ارتباط کیفیت و کمیت کربوهیدرات رژیم غذایی و چاقی در گروهی از زنان سالم اهوازی
فریده شیشه بر ،1زهراشامخی ،2مجید کاراندیش ،1سید محمود لطیفی
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 -1مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات دیابت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تاريخ دريافت مقاله1391/01/27 :

تاريخ پذيرش مقاله1391/10/25 :

چکیده

زمينه و هدف :چاقی يکی از شايعترين اختالالت تغذيهای در دنيا محسوب ميشود .اخيرا نقش کربوهيدراتها در رژيم غذايی مورد توجه قرار گرفته است ،مطالعات انجام
گرفته در زمينه ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی (نمايه گاليسمی و بار گاليسمی) و چاقی ،نتايج ناهمسويی را نشان دادهاند .از اين رو ،در اين مطالعه به
بررسی ارتباط نمايه گاليسمی و بار گاليسمی رژيم غذايی و برخی از شاخصهای تشخيص چاقی پرداخته شد.

مواد و روشها :افراد مورد مطالعه 95 ،زن ايرانی در محدوده سنی  20-55سال بودند .نمايه گاليسمی و بار گاليسمی رژيم غذايی با پرسشنامههای يادآمد 24ساعته
غذايی ( 4-6يادآمد) ،مورد ارزيابی قرار گرفت .شاخصهای آنتروپومتريک با روشهای استاندارد اندازهگيری شدند .اطالعاتی از قبيل تاريخچه بيماری ،زمينه خانوادگی
و غيره ،از طريق پرسشنامه جمعآوری گرديد .جهت بررسی ارتباط  GIو  GLرژيم غذايی و شاخصهای تن سنجی از تستهای آماری  ،correlation confidentآزمون t
مستقل و  ANOVAيک طرفه استفاده شد.
نتايج :ميانگين سنی افراد در اين مطالعه 36 ،سال ،ميانگين  72/1 GIو ميانگين 153/2 ،GLبود .در اين مطالعه ،ارتباط معنیداری بين شاخصهای  ، BMIاندازه دور
کمر و نسبت دور کمر به باسن GI ،و  GLرژيم غذايی مشاهده نشد.
نتيجهگيری :بين  GIو  GLرژيم غذايی با شاخصهای تن سنجی در افراد سالم ،ارتباطی مشاهده نگرديد .عدم مشاهده اين ارتباط ممکن است به دليل کم گزارشدهی
نمونههای دچار اضافه وزن باشد.
کلمات کلیدی :گلیسمی ،بار گلیسمی ،شاخص توده بدن.

مقدمه

در طول  20سال گذشته ،با وجود کاهش مصرف انرژی حاصل از
مصرف چربی در رژیم غذایی ،افزایش شیوع چاقی و اضافه وزن گزارش
شده است .به نظر میرسد عوامل دیگری به جز چربی رژیم غذایی
در افزایش شیوع چاقی موثر بوده است .اخیرا نقش کربوهیدراتها
در رژیم غذایی مورد توجه قرار گرفته است .کربوهیدراتها به طور
سنتی بر اساس ساختمان شیمیاییشان به دو دسته ساده و پیچیده
تقسیم میشوند .نقص مهم این طبقهبندی ،ناتوانی در پیشبینی
سطوح گلوکز پالسما و واکنشهای انسولین در ارتباط با انواع مختلف
کربوهیدرات است .شاخص گالیسمی که در دو دهه گذشته توسط
جنکینز و همکارانش توسعه یافته است ،مواد غذایی مختلف را
براساس اثرات فیزیولوژیک به جای ترکیب شیمیایی مورد بررسی
قرار داده است .تغييرات قند خون پس از خوردن غذاهاي حاوي
كربوهيدرات متفاوت است .اين تفاوت بر اساس شاخصي به نام شاخص
گاليسمي( )Glycemic Indexبا حرف اختصاری  GIمشخص ميشود
( .)1،2اين شاخص كه در تنظيم رژيـم غذايي بيماران ديـابتي جهت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :زهرا شامخي ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
Email: z_shamekhi2007@yahoo.com
اهواز ،اهواز ،ایران
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كنترل سطح قند خون كاربرد دارد ،نشان ميدهد كه يك غذاي حاوي
كربوهيدرات در مقايسه با همان مقدار غذاي استاندارد (گلوكز يا نان
سفيد) تا چه اندازه گلوكز خون را افزايش ميدهد (.)3
این فرضیه وجود دارد که مصرف غذاهای غنی از کربوهیدرات
با نمایه گالیسمی باال ممکن است ریسک ابتال به چاقی را افزایش
دهد .مطالعات اندکی در زمینه ارتباط نمایه گالیسمی که نشان دهنده
کیفیت کربوهیدرات رژیم غذایی معمول و چاقیست ،انجام گرفته است
و نتایج این مطالعات همسو با هم نبوده است .به طور مشابه در زمینه
ارتباط چاقی و بار گاليسمي ( )Glycemic Load, GLكه هم مقدار و
هم کیفیت کربوهیدرات را در بر میگیرد( .عبارت است از حاصلضرب
مقدار كربوهيدرات قابل دسترس هر غذا در  GIآن غذا) ( ،)5نیز
مطالعات انجام گرفته نتایج مشابهی را نشان ندادهاند.
از آنجا که اکثر مطالعات انجام گرفته در این زمینه ،در کشورهای
غربی انجام گرفته است و مطالعات محدودی در این زمینه در کشورهای
آسیایی از قبیل ایران انجام گرفته است ،در این مطالعه ارتباط  GIو
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 GLرژیم غذایی با شاخصهای تن سنجی از قبیل  ،BMIاندازه دور رژیم غذایی ابتدا از  correlation confidentاستفاده شد ،که ارتباط
کمر و نسبت دور کمر به باسن به عنوان معیارهای تشخیص چاقی معنیداری بین این شاخصها و  GIمشاهده نشد .حرف  rنشان دهند ه
همبستگی  BMIو اندازه دور کمر و نسبت اندازه دور کمر به دور باسن
پرداخته شد.
به ترتیب ( )0/0،031/134 ،0/74است.

مواد و روشها

افراد شرکت کننده در این مطالعه 95 ،نفر از کارمندان زن سالم
اهوازی در محدوده سنی  20-55سال بودند .افراد مورد مطالعه ،سابقه
بیماریهای قلبی  -عروقی ،بیماری تیروئید و هیپرلیپیدمی نداشتند .برای
تعیین  GIو  GLرژیم غذایی از یادآمد  24ساعته خوراک استفاده شد.
یادآمد  24ساعته خوراک ،هر  2هفته یکبار و با روش مصاحبه
فردی انجام گرفت .پرسشنامه یادآمد غذایی برای  4روز معمول و 2
روز تعطیل تکمیل شد .قبل از ورود نمونهها ،مراحل کار برای آنان
شرح داده شد.
وزن بر حسب کیلوگرم ،با ترازوی عقربهای سکا با دقت  100گرم
روی زمین صاف و سفت ،بدون کفش با لباس سبک و قد افراد نیز با
قدسنج با دقت  0/1سانتی ایستاده با پاهای جفت شده و صورت رو به
جلو و دور کمر با متر نواری غیر قابل ارتجاع اندازهگیری شد.
جهت محاسبه  GIو  GLرژیم غذایی ،پس از گرفتن یادآمدهای
 24ساعته خوراک ،اقالم غذایی مصرف شده هر فرد لیست شدند.
غذاهایی که  GIآنها در کتاب نمایه گالیسمی غذاهای ایرانی ()6
وجود داشت ،مشخص شدند .نرم افزار  ،Nutr 4جهت استخراج مقدار
کربوهیدرات در دسترس مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفت.
میزان کربوهیدرات GI ،و  GLمواد غذایی که در منابع ذکر شده
وجود نداشت ،از جدول بینالمللی  GIو  GLمشخص شد ( .)7در این
جدول ،عالوه بر اندازه هر سروینگ GI ،و  GLمواد غذایی به ازای هر
سروینگ مشخص شده است GI .و میزان کربوهیدرات در دسترس در
انواع شیرینیها و میوهها و سایر اقالم که در کتاب  GIغذاهای ایرانی
موجود نبودند ،با اقالم غذایی موجود در جدول مذکور ،معادلسازی
( )7شدند .برای غذاهایی که دقیقا معادل خارجی نداشتند ،سعی شد
از غذاهای مشابه خارجی آنها استفاده شود .بدین ترتیب GI ،رژیم
غذایی محاسبه گردید .صورت این کسر GL ،رژیم غذایی یک روز را
نشان میدهد .
با توجه به اینکه برای هر فرد چندین یادآمد گرفته شده بودGL ،
و  GIرژیم غذایی همه یادآمدها محاسبه گردید و میانگین آن به عنوان
 GLو  GIرژیم هر فرد در نظر گرفته شد.
برای تخمین  GIو میزان کربوهیدرات غذاهای مخلوط ،ابتدا
ترکیب غذا مشخص و سپس  GIو میزان کربوهیدرات هر یک از
ترکیبات جداگانه مشخص شد .سپس جمع میزان کربوهیدرات
ترکیبات ،محاسبه و سهم کربوهیدرات هر ترکیب از کربوهیدرات
غذای مخلوط محاسبه شد .پس از آن GI ،هر یک از ترکیبات غذا
در سهم کربوهیدرات آن ترکیب از کل کربوهیدرات غذای مخلوط
ضرب شد و در نهایت از جمع آنها  GIوعده غذای مخلوط محاسبه
گردید.

نتایج

جهت بررسی ارتباط میانگین شاخصهای تن سنجی با

GI

جدول  1ـ یافتههای دموگرافیک مطالعه
میانگین  ±انحراف معیار

Min-max

سن

36±7/7

23-53

)BMI (kg/m²

25/ 6 ± 4/52

17/36 - 39/8

دور کمر()cm

76/ 6 ± 9/9

62-110

دور کمر به باسن

0/ 75 +0/06

0/66-1

مقایسه میانگین  ،BMIاندازه دور كمر ،نسبت دور کمر به باسن،
با آزمون  tمستقل در بين دو گروه با  GIپايين و باال تفاوت معنيداري
را نشان نداد.
جدول  2ـ طبقهبندی افراد بر حسب )WHO)BMI
طبقهبندی BMI

تعداد

درصد

کمتر از 18/49 kg/m²

2

1/9

18/5-24/9 kg/m²

50

48/5

25-29/9 kg/m²

31

30/15

بیشتر از 30 kg/m²

20

19/45

جهت بررسی ارتباط میانگین شاخصهای تن سنجی با  GLرژیم،
ابتدا از  correlation confidentاستفاده شد که ارتباط معنیداری بین
این شاخصها و  GLمشاهده نشد r .همبستگی  ،BMIدور كمر و
نسبت دور کمر به دور باسن به ترتیب ( )0/0،56/45 ،0/418بود.
مقایسه ميانگين شاخصهای  ،BMIاندازه دور كمر و نسبت اندازه
دور کمر به دور باسن ،با آزمون یک طرفه  ANOVAتفاوت معنیداری
را بین سه گروه  GLنشان نداد.
جدول  3ـ میانگین وانحراف معیار  GIو  GLر ِژیم غذایی بر حسب BMI
GI

GL

میانگین  ±انحراف
معیار

میانگین  ±انحراف
معیار

کمتر از 18/49 kg/m²

76/6 ±4/1

168/75±11/3

18/5-24/9 kg/m²

72/3±4/1

153/1±50/1

25-29.9 kg/m²

71/3±3/7

147/2±36

بیشتر از 30 kg/m²

72/3 ±4/3

165/1±39/8

Pvalue =0/289

Pvalue =0/575
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( 14و  ،)16ممکن است مصرف غذا با  GIباال را تحریک كرده و باعث
شروع مجدد سیکل هیپوگالیسمی و هایپرفاژی شود (.)16
در مطالعهای که  Amanoبر روی زنان ژاپنی انجام داد نیز ارتباط
معنیداری بین وزن بدن و  GI ،GLرژیم غذایی افراد مشاهده نشد
(.)17
در مطالعه حاضر ،ارتباط معنیداری بین  GI ،GLو  BMIرژیم
غذایی مشاهده نشد .همچنين ميانگين  GIرژيم در بين گروههاي
مختلف  ،BMIتفاوت معنيداري نداشت.
در مطالعه مشاهدهای مقطعی انجام شده توس ط  Mayو aMurak
 ،miبین  BMIو  GIرژیم ارتباط معنیدار مشاهده شد ،اما این ارتباط
بین  GLرژیم غذایی و  BMIمشاهده نگردید (.)1 ،18
در مطالعهای که  Amanoو همکارانش بر روی زنان ژاپنی انجام

جدول  4ـ دادههای تن سنجی در  2گروه  GIپایین و باال
GI

70≥GI
() N =23

شاخص تن
سنجی

70<GI
() N =72

میانگین±
انحراف معیار

میانگین±
انحراف معیار

P*value

)BMI( kg/m²

25/6±3/74

25/3±4/68

0/78

دور کمر()cm

78/6±10/8

75/8±9/67

0/246

نسبت دور کمر
به باسن

0/77 ± 0/06

0/74± 0 /059

0/051

مستقل  tبرای آزمون*P

جدول  5ـ میانگین شاخصهای تن سنجی بین  3گروه رده بندی شده GL

128-64
)(n=42

128-64
)(n=44

128-64
)(n=9

میانگین ±انحراف
معیار

میانگین ±انحراف
معیار

میانگین ±انحراف
معیار

P*value

)BMI( kg/m²

24/5± 3/56

26/7± 4/94

23/2± 4/14

0/18

دور کمر()cm

75/05 ±9/57

78/6± 10/35

72/33± 8/09

0/111

نسبت دور کمر به
باسن

0/75±0/07

0/76±0/05

0/73±0/05

0/352

GI

شاخص تن سنجی

 *Pبرای آزمون ANOVA

بحث و نتیجهگیری

در مطالعه حاضر ،ارتباط معنیداری بین وزن GI ،و  GLرژیم
غذایی مشاهده نشد .مطالعات کارآزمایی کنترل شده تصادفی که در
افراد دیابتی نوع  2انجام گرفتند ،تفاوت معنیداری را در تغییرات وزن
بدن بین دو گروه که رژیم غذایی با  GIپایین و  GIباال را مصرف کرده
بودند ،نشان ندادند ( 11، 10، 9 ، 8و .)12
مطالعه کارآزمایی کنترل شده که در مردان غیردیابتی دارای اضافه
وزن انجام شد ،توده چربی پایینتر ،تمایل به توده بدون چربی بیشتر
بدون تغییر در وزن بدن بعد از مصرف رژیم غذایی با  GIپایین نسبت
به  GIباال را نشان داد (.)13
در مطالعه کوهورت كه به مدت  6سال بر روی  185مرد و 191زن
سالم در رنج سنی  20-50سال انجام شد ،رژیم با نمایه گالیسمیک
باال ،منجر به افزایش در وزن بدن ،افزایش توده چربی بدن ،در زنان که
فعالیت بدنی نداشتند شد ،اما در مردان ،ارتباط معنیداری بین  GIو
وزن دیده نشد .در مورد ارتباط  GLو وزن بدن در هر دو جنس ارتباط
معنیدار مشاهده نشد ( .)12مکانیسم پیشنهادی در این زمینه حاکی از
آن است که کاهش غلظت سوختهای متابولیکی در حال گردش مثل
گلوکز و اسیدهای چرب ،از مصرف وعده غذایی با  GIباال باعث ایجاد
گرسنگی و مصرف غذا میشود .به نظر میرسد غذای با  GIباال ،باعث
تحریک ترشح انسولین بیشتر و بدنبال آن ،هیپوگلیسمی و در نتیجه،
هایپرفاژی ميشود .به عالوه ،هایپرانسولینمیا ( )15و هیپوگالیسمی
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دادند ،نیز ارتباط معنیداری بین  BMI ،GIو  GLرژیم غذایی افراد
مشاهده نشد ( .)17در مطالعه مقطعي ديگر نيز بين  GIو  GLرژيم
غذايي و  BMIارتباطي مشاهده نشد ،اما پس از خروج نمونههای کم
گزارشده ( )under reportersاز مطالعه ،ارتباط معنيداري بين GL
رژيم غذايي و  BMIمشاهده شد ( .)18در مطالعهای که  Rossiو
همکارانش در سال  2010بر روی زنان و مردان ایتالیایی رنج سنی
 18 -82انجام دادند ،نمایه گالیسمی و بار گالیسمی رژیم غذایی ،با
نسبت دور کمر به دور باسن ( )WHRارتباط معنیداری مشاهده نشد
( .)19در مطالعه حاضر نیز ارتباط  GIو  GLرژیم غذایی و  WHRاز
نظر آماری معنیدار نبود.
در مطالعه حاضر نيز احتمال دارد کمگزارشدهی نمونهها در نتايج
مطالعه ،تاثير گذاشته باشد .اما بایستی در نظر داشت مطالعه مذکور بر
روی حجم نمونه باال به تعداد ( )8195نفر انجام گرفته بود و با خروج
نمونههای کمگزارشده ،حجم نمونه کافی جهت نتیجهگیری موجود
بوده است ،اما در مطالعه حاضر انجام چنین کاری مقدور نبود.
نتايج مطالعات مختلف حاكي از ارتباط ضعيف بين  GIو  GLرژیم
غذایی ،وزن بدن و  BMIاست .اين تناقض در مطالعات ،نشانگر اين
مطلب است كه  GIو  GLدر طوالني مدت يك عامل تعيين كننده در
طراحي رژيم غذايي نيست .به این دلیل كه همبستگی بين  GIغذا و
دانسيته انرژي آن وجود ندارد؛ به عنوان مثال ،سيب زميني و عدس
تفاوت زيادي در  GIدارند اما دانسيته انرژي آنها برابر است (3-4
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فريده شيشه بر و همكاران

 و اندازه دورGL  اما ارتباطی بین، افزایش اندازه دور کمر در زنان شدGI ، از سوي ديگر پرتقال تازه و كيكها.)كيلو ژول به ازاي هر گرم
.)12(  در محدوده كم تا متوسط دارند اما دانسيته انرژي آنها کمر مشاهده نشد،نزديك به هم
با توجه به اینکه مطالعات محدودي در زمينه ارتباط اندازه دور كمر و
. برابر هم متفاوت است10تا
 انجام مطالعات بيشتر با حجم، رژيم غذايي صورت گرفته استGL  وGI ، بايد با احتياط بيشتري صحبت كردGL البته در مورد ارتباط
.زیرا ميزان كربوهيدرات نيز در محاسبه آن دخالت دارد و یکی از نمونه بيشتر و خروج نمونههاي کمگزارشده ضروری به نظر ميرسد
 که کیفیت و کمیت کربوهیدرات غذا را نشانGL دالیل مطرح کردن
بین
 در مطالعه حاضر ارتباطی، به هر حال. همین میباشد،میدهد
تشکر و قدردانی
. ر ِژیم غذایی یافت نشدGL  وGI  باBMI وزن و
پژوهش حاضر نتيجهی بخشی از پايان نامهي خانم زهرا شامخی
 رژیم غذایی و دانشجوي کارشناسي ارشد رشتهي علوم تغذيه (طرح تحقيقاتي به شمارهGL  وGI همچنین در مطالعه حاضر ارتباطی بین
 بدینوسیله از معاونت توسعه پژوهش و فناوری.) میباشد-U 88171  در مطالعه کوهورت.اندازه دور کمر زنان سالم اهوازی مشاهده نشد
 زن سالم در رنج سنی دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز جهت حمایت مالی این طرح و191  مرد و185  سال بر روی6 كه به مدت
. رژیم غذایی با نمایه گالیسمی باال منجر به تمام افراد شرکت کننده در اين مطالعه قدرداني مي گردد، سال انجام شد20-50
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Abstract

Background & Objective: Obesity and being overweight are one of current nutritional disorders found in many developed
and developing countries such as Iran, it seems that recently the role of carbohydrates in the formation of such illness has been
considered. Studies conducted in the field of obesity and quality and quantity of carbohydrate (glycemic index and glycemic
load) have had inconsistent results. Therefore, This study evaluates the relationship between dietary glycemic index and glycemic load and some indicators of obesity.
Materials & Methods: The subjects were 95 healthy Iranian females aged 25-55 y .dietary GI, GL assessed from six24 hour
food recalls. Anthropometric measurements were taken according to standard methods. Information such as history of disease
and genetics was collected by a questionnaire. Independent sample t test, correlation confident ، one–way ANOVA Were used
to investigate the correlation between dietary glycemic index and glycemic load and anthropometric measurements.
Results: The mean dietary GI was 72.8 and the mean dietary GL was 154.4. After making the necessary adjustments for potential dietary and non-dietary confounding factors, no significant association was seen between dietary GI, GL and BMI, waist
circumference, waist to hip ratio in healthy women.
Conclusion: The fact that there was no relation between dietary GI and GL and anthropometric measurements in healthy
women may be due to the fact that results obtained from overweight samples were not reported in the current study.
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