ARBUZ KONTRA PĄCZEK:

TAK SAMO NIEZDROWE?
Możesz myśleć, że kawałek arbuza jest zdrowszy niż pączek (i może
masz rację), ale czy wiesz, że oba środki spożywcze zgodnie ze skalą
Indeksu Glikemicznego (IG) są uważane za mające dość wysoką
zawartość cukru? IG jest przydatny do zrozumienia, w jaki sposób
organizm rozkłada węglowodany. Ładunek glikemiczny (ŁG) jest to
wartość przypisana do środka spożywczego określająca o ile wzrośnie
zawartość cukru we krwi człowieka po spożyciu danego środka. Znając
wartość ŁG i IG środka spożywczego można decydować o doborze
produktów żywieniowych.
O tym, że spożycie nadmiaru cukru jest szkodliwe dla zdrowia
słyszeliście już, gdy byliście dziećmi. Istnieje jednak stan, który może
prowadzić do tzw. zespołu metabolicznego. Stan ten charakteryzuje
się wysokim ciśnieniem krwi oraz nadmiernym poziomem cukru i
szkodliwego cholesterolu we krwi oraz otyłością brzuszną. Nadmiar
cukru przyczynia się do ogólne stanu zapalnego organizmu, a nawet
może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób układu
krążenia i cukrzycy typu 2.
Cukier spożywany w niekontrolowany sposób i w dużej ilości może
uszkodzić również narządy. Wiemy, że może to mieć szkodliwy wpływ
na trzustkę i produkcję insuliny. Zbyt duża ilość cukru krążącego w
organizmie wywołuje reakcje z tkankami i naczyniami krwionośnymi w
mózgu, oczach, mięśniu sercowym i we wszelkiego rodzaju naczyniach,
co prowadzi do rozległych uszkodzeń.

INDEKS GLIKEMICZNY W STOSUNKU DO
Indeks glikemiczny (IG) jest to wartość przyporządkowana dla danego
rodzaju środka spożywczego, wskazująca jak wpływa jego spożycie
na poziom glukozy we krwi danej osoby. IG reprezentuje całkowity
przyrost poziomu cukru we krwi danej osoby po spożyciu danego
produktu, jednak nie informuje jak szybko to nastąpi. Szybkość
przyrostu zawartości cukru we krwi zależy od wielu innych czynników,
takich jak np. ilość tłuszczu spożywane z żywnością.
Pomimo, że IG jest przydatnym narzędziem do zrozumienia, w
jaki sposób organizm rozkłada dostępne węglowodany (całkowite

węglowodany poza błonnikiem), to jednak nie uwzględnia tłuszczów
ani innych składników, które przyczyniają się do ogólnego wzrostu
cukru. Dlatego drugim pomocnym wskaźnikiem jest Ładunek
Glikemiczny (ŁG). Pojęcie ŁG zostało opracowane przez naukowców w
celu umożliwienia jednoczesnego opisu jakości i ilości węglowodanów
w produktach żywnościowych, posiłkach lub diecie.
Rozważmy przykład arbuza i pączka. IG arbuza wynosi 72, czyli mniej
więcej tyle samo co pączka - 76. Jedna porcja arbuza dostarcza 11g
przyswajalnych węglowodanów, natomiast średniej wielkości pączek
- 23 g. Daje to ponad 2-krotną różnicę w szybkości zwiększania
poziomu glukozy we krwi przez przyswajalne węglowodany.
Panuje błędne przekonanie, że wszystkie produkty o niskim indeksie
glikemicznym są zdrową żywnością. Zwykle tak jest, ale czasami nie
jest to prawdą. Pasternak, truskawki i banany są powszechnie uważane
za zdrowe jedzenie, chociaż wszystkie są produktami o średnim-do
wysokiego IG. Jednak, wartość ŁG wynosi: 13 - dla jednej filiżanki
truskawek, 16- dla banana i tylko 4 - dla pasternaka.

WYSOKIE I NISKIE
Wartość ŁG dla jednej typowej porcji produktu powinna wynosić:
• 10 lub mniej = wartość niska (dobra)
• 11 - 19 = wartość średnia
• 20 lub więcej = wartość wysoka (zła)
Korzystając z naszego pierwotnego przykładu, przy podobnych
wartościach IG, jedna porcja arbuza ma ŁG= 4, natomiast średniej
wielkości pączek - 205.
Skala IG określa przedziały wartości dobrych, średnich i złych, i im
wartość IG jest mniejsza, tym samy produkt mniej wpływa na poziom
cukru we krwi:
• 55 lub mniej = wartość niska (dobra)
• 56 - 69 = wartość średnia
• 70 lub więcej = wartość wysoka (zła)

INDEKS I ŁADUNEK GLIKEMICZNY DLA
TYPOWYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH3
IG (GLUCOZA =
100/PORCJA)

PRODUKT

ŁG/PORCJĘ

Chleb i pozostałe pieczywo
Biszkopt (samo ciasto)

46

17

Obwarzanek, biały, zamrożony

72

25

Pieczywo pełnoziarniste*

71

9

Napoje izotoniczne

78

12

Sok pomarańczowy (niesłodzony)

50

12

Sok pomidorowy (z puszki)

38

4

55

13

Ryż biały*

73 ± 4

43

Ryż brązowy*

68 ± 4

16

Napoje

Owies i ryż
Płatki owsiane*

Nabiał i jego pochodne
Lody (wielkość normalna)

57

6

Mleko pełnotłuste

41

5

Jogurt o obniżonej zawartości

33

11

Jabłko*

39

6

Banan (dojrzały)

62

16

Arbuz

72

4

Pieczony ziemniak typu “russet”*

111

33

Bataty*

70

22

Owoce

KONSEKWENCJE IG I ŁG O DUŻEJ WARTOŚCI
Badania ekologiczne przeprowadzone w USA na danych krajowych za
okres od 1909 do 1997 roku wykazały zbieg zwiększonego spożycia
rafinowanych węglowodanów w postaci syropu kukurydzianego w
połączeniu z malejącym spożyciem błonnika z jednoczesnym zwiększeniem
częstotliwości występowania cukrzycy typu 2 w Stanach Zjednoczonych.1
Niedawno zaktualizowana analiza trzech dużych grup w USA wykazała,
że w grupach spożywających produkty o najwyższych IG w stosunku do
grup spożywających produkty o najniższym IG wystąpił wzrost ryzyka
zachorowalności na cukrzycę typu 2 odpowiednio o 44%, 20% i 30 % w
badaniach: Nurses Health Study (NHS) I, NHS II i Health Professionals Followup Study (HPFS). 2
Dodatkowo, spożycie pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym i
niskiej zawartości błonnika (np. typowych produktów zbożowych) było
związane ze wzrostem ryzyka zachorowalności na cukrzycę o 59 % w
porównaniu do produktów o niskim IG (takich jak produkty zbożowe o
wysokiej zawartości błonnika¬.)

JAK PREPARAT LAMININE WPŁYWA NA NIECO
PODWYŻSZONY POZIOM CUKRU?
Wstępne, niewielkie badanie pilotażowe wykazały, że przyjmowanie
Laminine może być pomocne dla osób, które zaczynają wykazywać
oznaki lekko podwyższonego (ale nadal jeszcze normalnego) poziomu
cukru we krwi.4 U badanych pacjentów poziom cukru we krwi spadł
do normalnego.* Ocena statystyczna wykazała, że preparat Laminine
obniżył nieco podwyższony poziom cukru we krwi.4
W badanej populacji osób mających nieco podwyższony (ale nadal
leżący w granicach normalności) poziom cukru we krwi zażywających
przez 12 tygodni po jednej kapsułce Laminine dwa razy dziennie (rano i
wieczorem) wystąpił statystycznie znaczący spadek tego poziomu (n = 4)
p < 0.05
8%

Warzywa

6%
HGB A1C %

Fasola i orzechy

6.25%

5.85%

4%
2%

Czarna fasola

30

7

Orzeszki ziemne*

7

0

0%

Makarony i pasta

Wyniki wykazały istotność
statystyczną (p <0,05) spadku
stężenia cukru we krwi.
Zmiana wartości jednostkowej
(0,475) była również
statystycznie istotna (p <0,05).

Wartość bazowa
(przy użyciu 2
(bez użycia Laminine) tabletek “Laminine”
dziennie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O LAMININE

Makaron “Fettucini” (małe wstążki)*

32

15

Makaron z serem

64

32

Przekąski

Te informacje nie zostały zweryfikowane przez Agencję USA ds Żywności i Leków
(FDA). Produkt ten nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, terapii ani
zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

ŹRÓDŁA

Kukurydza prażona (sama)*

55

6

Frytki*

51

12

Inne produkty
Hummus (sałatka z ciecierzycy z dipem)

6

0

Miód*

61

12

*Średnia
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