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Ghiduri de practicå medicalå

Indexul ¿i încårcåtura glicemicå a alimentelor:
semnifica¡ii practice
Glycemic index and glycemic load values of food: practical
significance

Printre numeroasele no¡iuni nutri¡ionale care au
apårut în ultimele decenii ¿i care au depå¿it sfera
patologicå de care au fost conectate ini¡ial, am dori
så ne referim aståzi la indicele glicemic al alimentelor.
A¿a dupå cum îi aratå ¿i numele, no¡iunea respectivå este legatå de nivelul glicemiei, mai precis
de amploarea cu care un glucid din dietå ac¡ioneazå
asupra valorii glicemiei, dupå digestie ¿i absorb¡ie.
În nutri¡ia clasicå, glucidele (carbohidra¡ii) erau împår¡ite în glucide simple, cu una, douå sau trei
molecule de monozaharid în compozi¡ie, cunoscute
¿i sub denumirea de zaharuri, ¿i în glucide complexe,
categorie în care intrau polizaharidele, cu un numår
mare de molecule de monozaharid în componen¡å.
Glucidele simple erau considerate a determina un
salt rapid al glicemiei dupå ingestie, datoritå absorb¡iei lor facile, iar cele complexe, o cre¿tere treptatå a glucozei în sânge, datoritå digestiei ¿i absorb¡iei lor mai lente (motiv pentru care au fost denumite ¿i „glucide lente“).
Practica a aråtat, înså, cå glucidele complexe au
o ac¡iune cu mult mai diferen¡iatå asupra glicemiei,
efectele lor variind foarte mult în func¡ie de alimentul
din care provin ¿i fiind caracterizate mai bine prin
indexul glicemic. Acesta este considerat indexul care
apreciazå utilizarea metabolicå a glucidelor ¿i nu
are legåturå directå cu valoarea caloricå a produselor.
Evaluarea sa se face în laboratoare specializate, acreditate, ¿i constå în administrarea unei doze standard
din alimentul testat unor voluntari sånåto¿i, urmatå
de ingestia, într-o zi succesivå, a unei doze de aliment de control care aduce aceea¿i cantitate de
glucide ca ¿i alimentul testat (acest control sau etalon
poate fi, în func¡ie de dorin¡å, pâine albå sau glucozå). Se måsoarå modificårile glicemiei pre- ¿i postprandial, la intervale regulate de timp ¿i se stabilesc
curbe, indexul glicemic rezultând din raportarea

zonei de hiperglicemie provocate de alimentul testat,
la cea provocatå de alimentul de control. Rezultatul
este fie un procent care ne aratå cât la sutå din puterea hiperglicemiantå a alimentului de control este
acoperitå de alimentul testat.
De exemplu, pâinea integralå are un index glicemic de 70 fa¡å de glucozå ¿i de 91, fa¡å de pâinea
albå, deci råspunsul glicemic la ingestia pâinii integrale este egal cu 70% din cel provocat de aceea¿i
cantitate de glucozå purå ¿i de 91% din cel provocat
de pâinea albå. Clasificarea alimentelor în func¡ie
de indexul glicemic se bazeazå pe urmåtoarele caracteristici:
 tipul de polizaharid din compozi¡ie: dacå în
amidon dominå amiloza, aceasta va conferi
acestuia un index mai redus, datoritå capacitå¡ii mai mici de a re¡ine apa ¿i a vitezei mai
lente de digestie. În contrast, alimentele în care
dominå amilopectina, mai „avidå“ de apå ¿i
mai u¿or digerabilå, au un index ridicat.
 prezen¡a unor „bariere“: dacå polizaharidele
digerabile se gåsesc în spatele unor „bariere“
formate din fibre nedigerabile (tårâ¡e), digestia va fi încetinitå ¿i indexul glicemic, mai
mic
 vâscozitatea fibrelor: fibrele solubile încetinesc digestia enzimaticå intestinalå a
amidonului, prin formarea de geluri, diminuând ¿i indexul glicemic. Aceasta este una
dintre explica¡iile faptului cå merele ¿i alte
fructe bogate în pectine au indexuri glicemice
foarte reduse
 tipurile de di- ¿i monozaharide din compozi¡ia
polizaharidelor: maltoza are un index glicemic
mai mare decât zaharoza, datoritå faptului cå
este formatå din douå molecule de glucozå
 con¡inutul de lipide ¿i proteine din aliment:
un nivel ridicat al acestor nutrien¡i determinå
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o golire lentå a stomacului, deci coboarå
indexul glicemic prin încetinirea digestiei
(cartoful pråjit are un index glicemic mai mic
decât cel copt)
 aciditatea alimentului: o aciditate crescutå determinå re¡inerea mai îndelungatå a produselor în stomac, încetinind digestia
 gradul de procesare al alimentelor: un aliment
înalt procesat necesitå un efort digestiv redus,
deci are un index glicemic mai mare
 metoda gastrotehnicå utilizatå: tratamentul
termic determinå infla¡ia moleculelor de amidon ¿i scåderea consisten¡ei alimentelor, ceea
ce accelereazå viteza de digestie ¿i cre¿te indexul glicemic. Un exemplu în acest sens îl
oferå pastele fåinoase: dacå sunt fierte „al
dente“ (10-15 minute), vor avea un index glicemic mai mic decât dacå sunt fierte un timp
îndelungat (= 20 minute).
În concluzie, aportul de alimente cu index glicemic mare conduce la o cre¿tere mai amplå ¿i mai
rapidå a glicemiei în compara¡ie cu aportul de alimente cu index glicemic mic, determinând o solicitare mai intenså a secre¡iei insulare pancreatice.
Alimentele cu index glicemic mic vor solicita ¿i
ele secre¡ia de insulinå, dar într-o måsurå mai reduså
¿i mai constantå. În func¡ie de indexul glicemic,
alimentele se clasificå în urmåtoarele categorii: cu
index glicemic mic (0-55), mediu (56-69) ¿i mare
(= 70).

Evident, glicemia ¿i nivelul secre¡iei de insulinå
depind de indexul glicemic, dar ¿i de nivelul total
de glucide ingerate, de aceea este utilå ¿i o altå no¡iune, aceea de încårcåturå glicemicå a unui aliment,
care så permitå simultan descrierea calitativå (prin
indexul glicemic) ¿i cantitativå a glucidelor aduse
de o maså. Încårcåtura glicemicå se calculeazå înmul¡ind indexul glicemic cu numårul de grame de
glucide aduse de un produs ¿i raportând la 100. Încårcåtura glicemicå = (index glicemic/100) x carbohidra¡i (g) per por¡ie.
Dacå este så ne referim la încårcåtura glicemicå
totalå a unui prânz, ea rezultå din însumarea contribu¡iilor fiecårui aliment ce a compus prânzul respectiv. O por¡ie de mâncare poate fi clasificatå ca
având încårcåturå glicemicå reduså (0-10), medie
(11-19) sau mare ( 20), iar pe o întreagå zi se considerå cå mesele pot avea o încårcåturå redus (< 80),
medie (aprox. 100) sau mare (> 120).
O întrebare legitimå care se ridicå în urma celor
spuse pânå acum este aceea legatå de utilitatea acestor
no¡iuni în medicinå. Studii recente efectuate de Harvard
School of Public Health indicå faptul cå riscul de diabet
de tip 2 ¿i de boala coronarianå se gåsesc într-o strânså
legåturå cu indexul glicemic al dietei individului.
Încå din 1999, OMS ¿i FAO au recomandat
persoanelor din ¡årile industrializate så se orienteze
cåtre alimente cu index glicemic scåzut, pentru a
realiza profilaxia celor mai frecvente afec¡iuni legate
de abunden¡a alimentarå, obezitate, diabet ¿i bolile
coronariene.

Index glicemic ¿i încårcåturå glicemicå ale câtorva alimente
raportate la glucozå (relative to glucose) (Foster-Powel Et al, 2002)

Sursa: pharma-business.ro

118

PRACTICA FARMACEUTICÅ – VOL. 2, NR. 3-4, AN 2009

