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  )GL( ועומס גליקמי)GI(אינדקס גליקמי 
  
רבים שמעו על המונח אינדקס גליקמי ורבים משתמשים בטבלאות האינדקס הגליקמי על מנת  .1

ביע על זהו מדד המצ? מהו אם כן האינדקס הגליקמי.  איזה מזון  רצוי לאכול ואיזה בלתי רצוי, להחליט
אם נאכל שני מוצרים . בעקבות אכילתו של מאכל מסוים, בדם) סוכר ענבים(מהירות עליית הגלוקוז 

יהיה , הרי זה שיעלה את רמות הגלוקוז בדם יותר מהר, שונים עם אותה כמות פחמימות בכל אחד מהם
ים השונים בסולם האינדקס הגליקמי הוא הדירוג של הפחמימות שבמוצר. בעל אינדקס גליקמי גבוה יותר

מזונות בעלי אינדקס גבוה .  על פי המידה שבה הם מעלים את רמת הסוכר בדם לאחר האכילה0-100מ 
לעומתם מזונות בעלי אינדקס , מתעכלים ונספגים במהירות וגורמים לעליה מהירה של רמת הסוכר בדם

. סוכר ורמות האינסולין בדםנמוך מתעכלים ונספגים לאט יותר וגורמים לעלייה איטית יותר של רמות ה
 נחשב 55אינדקס גליקמי קטן מ .  הוא המקסימום100 אזי 100אם קובעים את האינדקס של הגלוקוז כ 

הוכח שדיאטות בעלות אינדקס נמוך .  מעלה הוא נחשב כגבוה70- נחשב כבינוני ומ56-69, כנמוך
כי זה עוזר לשלוט , ר על המשקלכן עוזרת דיאטה כזו לשמו, משפרות את רמות הסוכר והשומנים בדם

אולם אנו מתענינים בכך בגלל . וכמובן זה מפחית את רמות האינסולין, על התאבון ולדחות את הרעב
 IGF-1כאשר הגוף מפריש אינסולין הוא גם מפריש חומר נוסף שנקרא . הסרטן ולא בגלל הסוכרת

)Insulin-like Growth Factor 1( ,זה הורמון חלבוני טבעי המופרש , ליןאו גורם גדילה דמוי אינסו
והתאוששות שרירים  אצל מבוגרים יש לו השפעה על ריפוי. יש לו חשיבות בגדילה של ילדים, בכבד

כיצד .  והמעי הגס,השד,  ובין סרטן הערמוניתIGF-1במחקרים נמצא קשר חזק בין . שנגרם להם נזק
 מספיק גדול N אנשים כאשר Nגם של לוקחים מד? נקבע האינדקס הגליקמי של המוצרים השונים

 שאת האינדקס הגליקמי Aמאכילים אותם במנת מזון מסוג , בשביל לתת משמעות סטטיסטית לתוצאות
מודדים לאורך .  גרם100למשל , כשבכל מנה יש אותה כמות פחממות זמינות, שלו רוצים למדוד

, מציין את רמת הסוכר בדם) y (השעתיים הבאות את רמת הסוכר בדמם ובונים גרף שבו הציר האנכי
עבור כל  אדם כלומר בונים גרף  שצורתו ,   של המדידה tוהציר האופקי מציין את הזמן 

mוציר הזמן לאחר מכן מוצאים את השטח שבין העקומה ,  שבמדגם )t (,  בתחום שביןt=0   
נסמן את השטח .)  מבחינה מתמטית אנו מוצאים את האינטגרל. ( נמדד בדקותtכאשר  ,  t=120ל

באותה צורה מודדים לכל אחד מהם את השטח תחת העקומה שנוצרת ,  שתחת העקומה ב
  ומחשבים עבור כל אחד את היחס ונסמן את השטח כעת ב , מצריכת כמות זהה של גלוקוז

כפי שהוא מופיע אצל , של המזון שבדקנו,  הוא האינדקס הגליקמי כאשר  :כלהלן
 שהוא GIעכשין עושים ממוצע של התוצאות של האנשים שבמדגם ומקבלים את . גם  שבמדmהאדם ה 

בניגוד בולט לעובדה  . ובצורה מתמטית,  שנבדקAהאינדקס הגליקמי של המוצר 
 GIהרי למעשה ה , שלפיהן אנו אמורים להחליט מה לאכול וכמה, GIשאנו מוצאים טבלאות רבות של 

נתון ,  מפני שאיננו יודעים עבור איזה כמות של המוצר,היום יוםהוא מושג בלתי ניתן לשימוש בחיי 
 מתייחסים לגודל מנה לא זהה של תפוז ושל בננה או כל מוצר GIהמספרים שבטבלת ה . ל"המספר הנ

לקחו גודל מנה שונה בכל מוצר ומוצר ומה שהיה זהה זה כמות , כי כשקבעו את האינדקס הגליקמי, אחר
 שמביא בחשבון את כמות ,GLעומס גליקמי בשם , לכן יצרו מושג חדש. הפחממות הזמינות שבמנה

שבהן כמות , הפחממות שבמנה ולפיו ניתן לעשות השוואה על בסיס מנות בעלות משקל שווה
בדרך זאת אנו מביאים בחשבון לא . הפחמימות הזמינות אינה זהה ומה שחשוב הינו שמשקל המנה זהה

 הפחממות שבמוצר המסוים אלא גם את הכמות של הפחמימות רק את מהירות העכול והספיגה של
 גרם אבטיח יש 100במנה של  , 72לאבטיח אינדקס גליקמי גבוה , נקח לדוגמה אבטיח. שאנו אוכלים

 לצורך ההבנה 726x =4.3 100/ גרם פחמימות זמינות ולכן העומס הגליקמי של הפלח יהיה  6רק כ 
 GI גרם פחמימות וה 100 גרם גלוקוז יש  100כפי הידוע ב , קוזל גם לגבי הגלו"נעשה את החשבון הנ

 כעת אנו יכולים  100 והעומס הגליקמי של הסוכר הוא 100100x100==GL100/ ונקבל 100שלו 
  .לראות את ההבדל האמיתי שבין צריכת סוכר ישירות לבין אכילת אבטיח



 בעוד שבהשוואה לפי עומס גליקמי , לגלוקוז100 לאבטיח ו 72השוואה לפי אינדקס גליקמי נתנה 
 נחשב 20-10,  נחשב כנמוך10-0עומס גליקמי .   וההבדל הינו עצום100 לעומת 4.3אנו מקבלים 
 גרם אבטיח עדיין זה נחשב לעומס 200לפי זה אנו רואים שאם נאכל .   נחשב גבוה20כבינוני מעל 

 GLבקביעת הדיאטה יש להשתמש ב לכן ברור ש, GIפ ה "דבר זה שונה מהותית מהתוצאות ע, נמוך
    .GIולא ב 

  
   הסוכר מזון מעודד דלקות-מקדם הדלקת של המזונות

  
אנו . יש כיום מספיק מחקרים המראים על הקשר ההדוק בין הרבה מאוד מחלות לבין הדלקות בגוף .2

יש הרבה . המהווה מרכיב חיוני להתפתחות הסרטן בגוף, נסיס'יוג'הסברנו את הקשר של הדלקות לאנג
הזדקנות מוקדמת , פולימיאלגיה, כאבי פרקים, כגון אלרגיות, דוגמאות למחלות כאלה הקשורות לדלקות

חום , אודם, ללא סימני הדלקות הידועים, שבאה לידי ביטוי במחלות, כלל מערכתית מדובר בדלקת. ועוד
ה של כימיקלים מסוימים הרמ?  אז כיצד אפשר לדעת מה מצבנו ללא סימני הדלקת החיצוניים. ונפיחות

 CRP) C-reactiveהללו הינו חלבון בשם  , אחד הכימיקלים, עולה בדם עם העליה ברמת הדלקת
protein (עלייה קטנה ב  הרבה רופאים חושבים שגםCRP מגדילה את הסיכונים לחלות במחלות 

 והכולל נתונים על בשנים האחרונות נבנה מאגר נתונים גדול המתבסס על מאות מחקרים שונים. שונות
 גורמים שונים 20הערכים מבוססים על ההשפעה של יותר מ .  מזונות מקובלים ונפוצים1500למעלה מ 

ומרכיבים , קס הגליקמידהאינ, נוגדי החמצון, המינרלים, הויטמינים, כמות וסוג השומנים הנצרכים: כמו
שהינו גם פונקציה של גודל ,  )IF(שלו  לכל הרכב מזון שבטבלה נקבע מקדם הדלקת .  נוגדי דלקות

אתר . מספר שלילי אומר שהמזון מעודד דלקות ומספר חיובי אומר שהינו אנטי דלקתי. המנה הנצרכת
  .)5(ראה   com.self.nutritiondata  מעניין עם אוסף ענק של נתונים בנושא המזון הינו
בין החומרים . יאותנו או מזיקים להאשר עוזרים לבר, המזונות שאנו אוכלים מכניסים לגופינו חומרים

לענין זה יש חשיבות רבה . הללו ישנן חומרים מעכבי דלקות ולעומתם יש חומרים מעודדי דלקות
כידוע עודף סוכר . נסיס'יוג'כולל השפעה מכרעת על פתיחת תהליך האנג, לבריאותנו בהרבה תחומים

אחת , ליכים שונים בגוף האדםגורם לעליה ברמת האינסולין בדם שיש לו השפעה רבה כל תה
 השייכת למשפחת (6)18:2ההשפעות הינה הפעלה של אנזימים ההופכים את החומצה הלינוליאית 

. שמבחינתנו היא אם כל הרע, ))1(,)3(,)4(ראה סימוכין  ((6)20:4 לחומצה ארכידונית 6האומגה 
כל זאת .  האנדרוגן לאסטרוגןאשר הופך את) 4(, )3(, )2(האינסולין גם מעודד את פעילות הארומטז 

  שהזכרתי לעיל  com.self.nutritiondataבאתר האינטרנט  . IGF-1בנוסף למה שאמרנו לגבי ה 
, הרכב תזונתי, כולל ויטמינים ומינרלים, על מרכיביו השונים, ניתן למצוא חומר יקר ערך לגבי המזון שלנו

מסתבר שהמזון . ומקדם הדלקתיות ועוד, ליקמיהעומס הג, צריכה קלורית לפי המרכיבים, הרכב שומנים
להלן טבלה הנותנת לנו מושג כלשהו לגבי תרומתם של מזונות שונים , שהכי מאיץ דלקות הינו הסוכר

הטבלה מובאת  בעקר על מנת להצביע  .  גרם מוצר100עבור ,  לגבי מקדם הדלקתיות והעומס הגליקמי 
ולעומת זאת על התרומה החיובית , קמח הלבן ומוצריועל חומרת הנזקים הנגרמים לנו מהסוכר ומה

ומספר חיובי אומר , מספר שלילי אומר שהמזון מעודד דלקות: נזכיר שוב. 3לבריאותנו שיש לאומגה 
  .שהינו אנטי דלקתי

  
  

 שבסדרת 2 המופיעים בסוגריים  במאמר זה נמצאים בסוף מאמר מספר )sources(   המקורות :הערה
  .המחקרים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   6.1-טבלה
  

   גרם100עומס  גליקמי ל   גרם100מקדם הדלקתיות ל  המוצר
  סוכר חום

סוכר לבן                                                                                
שום                                             

בצל                                       
  שמן פשתן          
   נא , דג סלומון אטלנטי

  לחם לבן 
  לחם שחור חיטה מלאה 
  לחם שבולת שועל מלא 

  לחם שיפון קל   
  לחם שחור קל

לחם לבן קל                                  
תפוח עץ                                                                             

תפוז                                                                                            
אבטיח                                                                                       

אשכולית                                               
מבושל במים                                                                  , ברוקולי

עגבניה                                                                                       
מלפפון עם קליפה                          

מלפפון מקולף                                                                             
אגס                                                                                          

                                                                  אפרסק                   
אשכולית אדומה                                                                         

תאנים                                                                                        
                                                                                       מלון    

אננס                                                                                                
ענבים                                                               

דובדבן מתוק                                                                                     
                                       

510-  
700- 

3576  
234 

1054  
450  

-338 
-100                                         

102  
-61 
-61                                             
78-  
17-  
5  
5-  
0  

79  
1-  
1  
2  
9-  

14-  
2-  

39-  
3-  

40  
33-  
34-  

68    
100    

16   
3  
0                               
0  

50-33 
17  
21 
13 
13    
18    
3   
4  
4  
2  
3  
2  
1  
1  
2   
3   
3   
6   
2   
4   
6   
5  

אולם , כמות הסיבים וצורת ההכנה,  המוצראין להצמד במדויק למספרים כי הרבה תלוי איפה גודל 
הירקות  )ראה שמן פשתן ודג סלמון( זה טוב 3אומגה  ,שסוכר זה רעהדבר מצביע באופן ברור 

הרי שאיננו יכולים להמנע מלאכול , מכיון שעלינו לאכול לצורך קיומנו. לחם לבן זה רע והפירות טובים
מה גם שהמספרים תלויים , הגליקמי שלו גבוהכל דבר שמקדם הדלקתיות שלו  שלילי או שהעומס 

והטבלה באה . וממאפים העשויים מקמח לבן, אנו בכל זאת ממליצים להמנע מסוכר, בכמות שאנו אוכלים
אלא על מנת להבהיר את הנזקים לבריאותנו הנובעים מהסוכר , לא לצורך תכנון מה לאכול ומה לא 

  .ומוצרי הקמח הלבן
  
  
  

  .שיהיה יום טוב לכולנו
  

  שוקה-                       אליעזר יהושע
  2013 מאי 1,                                                          חולון


