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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
θνπόο: Να δηεξεπλεζεί θαη ζπδεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ ακχινπ θαη ησλ δεκεηξηαθψλ
ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο. Βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε.
Μεζνδνινγία: Αλαδεηήζεθαλ άξζξα απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζηνηφπνπο PubMed
θαη Google Scholar ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ακχινπ θαη ησλ δεκεηξηαθψλ ζην
κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ «άκπιν», «αξγά πεπηφκελν άκπιν», «ηαρέσο πεπηφκελν
άκπιν», «αλζεθηηθφ άκπιν», «εληεξηθφ κηθξνβίσκα», «κεηαβνιηζκφο γιπθφδεο» θαη
ζπλδπαζκφο απηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ ην 1989 έσο
θαη ζήκεξα. Σα ζέκαηα δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο κε ηηο
νλνκαζίεο: αλζεθηηθφ άκπιν, κεηαβνιηζκφο γιπθφδεο αξγά πεπηφκελν άκπιν,
δειαηηλνπνίεζε ακχινπ θαη εληεξηθφ κηθξνβίσκα
Απνηειέζκαηα: H πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ πνπ αλαζθνπήζεθαλ θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε δίαηηα κε αλζεθηηθά άκπια είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε δηαηήξεζε
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ηεο ηλζνπιηλναληίζηαζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο
νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο, ζηαζεξνπνηψληαο ηε κεηαγεπκαηηθή γιπθαηκία. Όζνλ
αθνξά ζην εληεξηθφ κηθξνβίσκα, ηα αλζεθηηθά άκπια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
σο πξνβηνηηθά, θαζψο βξέζεθε φηη ε θαηαλάισζή ηνπο κεηψλεη ηα παζνγφλα
βαθηήξηα ηνπ εληέξνπ θαη παίδνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφινλ,
κεηψλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο ηνπ θφινλ, ην pH θαη ηε δξάζε ηεο βγιπθνπξνληδάζεο. Ζ θαηαλάισζε αξγά πεπηφκελσλ ακχισλ νδεγεί ζε κείσζε ηεο
γαζηξηθήο θέλσζεο κε επαθφινπζν κεησκέλεο κεηαγεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο
γιπθφδεο πιάζκαηνο, ελψ ε θαηαλάισζε ηαρέσο πεπηφκελνπ ακχινπ νδεγεί ζε
απμεκέλεο κεηαγεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο πιάζκαηνο.
πκπεξάζκαηα: Ζ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ κε αλζεθηηθά άκπια θαη αξγά πεπηφκελν
άκπιν έρεη επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
βειηησκέλνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ, ηεο ηλζνπιηλνεπαηζζεζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηεο
εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ κηθξνβηψκαηνο.
Λέμεηο θιεηδηά: Άκπιν, αξγά πεπηφκελν άκπιν, ηαρέσο πεπηφκελν άκπιν, αλζεθηηθφ
άκπιν, εληεξηθφ κηθξνβίσκα, κεηαβνιηζκφο γιπθφδεο
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ABSTRACT
Aim: To examine and discuss the effects of starch and cereal consumption on glucose
metabolism and gut microbiome. A review of the literature.
Methods: Scientific articles were searched in PubMed, Scopus and Web of Science
regarding the effects of starch and cereals on glucose metabolism and gut
microbiome. The key words used were “starch”, “slowly absorbed starch”, “rapid
absorbed starch”, “resistant starch”, “gut microbiome”, «glucose metabolism” and the
combination of the above in english, between the years 1989 and today. The thematic
contents were separated and tables were created using the titles: resistant starch
glucose metabolism, slowly digestible starch, starch gelatinization and gut
microbioma.
Results: The majority of articles under review concluded that a diet with resistant
starch was beneficial in reducing body weight and insulin resistance and ameliorating
glucose homeostasis, leading to steady postprandial glycemia. In regards to gut
microbiome, resistant starch may be used as probiotics, because it was shown that its
consumption reduces pathogenic gut microorganism and has a protective role on the
colon environment, reducing colon’s ammonia concentrations, pH and betaglucuronidase activity. The consumption of slowly digested starch leads to reduced
gastric emptying with consequently decreased postprandial plasma glucose
concentrations, whereas consumption of rapid digestible starch leads to increased
postprandial plasma glucose concentrations.
Conclusion: Consumption of foods containing resistant starch and slowly digestible
starch has beneficial effects on humans, including the ameliorated glycemic control,
insulin sensitivity and improvement of gut function and microbiome.
Key words: Starch, slowly digestible starch, rapid digestible starch, resistant starch,
gut microbiome, glucose metabolism
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ΔΗΑΓΧΓΖ
Σν άκπιν παίδεη κεγάιν ξφιν ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαζψο απνηειεί
ηελ πινπζηφηεξε πεγή πδαηαλζξάθσλ, νη νπνίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηελ
θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο.
ηελ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Δπίδξαζε ηνπ ακχινπ θαη ησλ δεκεηξηαθψλ
ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο» πξαγκαηνπνηείηαη
αλαζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ άξζξσλ απφ ην 1989 έσο θαη ζήκεξα. Δηδηθφηεξα, ε
εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο αλαθέξνληαη νη νξηζκνί ησλ
δηαθφξσλ ηχπσλ ακχινπ, φπσο αλζεθηηθφ άκπιν, αξγά θαη ηαρέσο πεπηφκελν άκπιν,
εληεξηθφ κηθξνβίσκα θαη κεηαβνιηζκφο ηεο γιπθφδεο, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε
ιεηηνπξγία ηνπο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
ην δεχηεξν κέξνο, γίλεηαη ε αλαζθφπεζε ησλ άξζξσλ, γηα θάζε κία ελφηεηα
μερσξηζηά, πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζην ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο
θάζε κειέηε μερσξηζηά.
Ζ εξγαζία ηειεηψλεη κε ηελ παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηεο
βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηα δχν κέξε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ
1. εκαληηθόηεξνη ηύπνη ακύινπ
1.1 Αξγά πεπηόκελν άκπιν
Σν άκπιν είλαη έλαο θπζηθφο πδαηάλζξαθαο ζηελ δηαηξνθή. ηα θπηά, ν
πξσηαξρηθφο ηνπ ξφινο, είλαη λα απνζεθεχεη ελέξγεηα απφ ηε θσηνζχλζεζε κε ηε
κνξθή καθξψλ αιπζίδσλ γιπθφδεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
αξγφηεξα γηα λα ηξνθνδνηήζεη ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
βιάζηεζεο ησλ ζπφξσλ. Σν ζπλνιηθφ άκπιν είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξγά πεπηφκελνπ
ακχινπ (slowly digestible starch – SDS), ηνπ γξήγνξα πεπηφκελνπ ακχινπ (rapid
digestible starch- RDS) θαη ηνπ αλζεθηηθνχ ακχινπ (resistant starch – RS).
Σν άκπιν κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε ηνλ ξπζκφ θαη ηελ έθηαζε ηεο πεπηηθφηεηαο
ηνπ. Παξνπζηάδεηαη θπζηθά ζε θνθθψδε κνξθή κε εκη-θξπζηαιιηθή δνκή, ε νπνία
κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ηαρεία πέςε θαηά ηελ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα, πίεζε ή /
θαη πγξαζία θαηά ηελ επεμεξγαζία ηξνθίκσλ. Σν αξγά αθνκνηψζηκν άκπιν δηαξθεί
πεξηζζφηεξν απφ ηε δηάζπαζε ησλ πεπηηθψλ ελδχκσλ ζε ζχγθξηζε κε ην ηαρέσο
πεπηφκελν άκπιν, επεηδή είλαη πςειφηεξν ζε απηή ηελ εκηθξπζηαιιηθή δνκή θαη
επνκέλσο είλαη ιηγφηεξν πξνζηηφ ζηε δξάζε ησλ ελδχκσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα
κέηξηα θαη ζηαζεξή απειεπζέξσζε γιπθφδεο ζην αίκα. Σα ηξφθηκα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγά πεπηφκελν άκπιν πξνθαινχλ ρακειφηεξε γιπθφδε αίκαηνο
θαη αληαπφθξηζε ηλζνπιίλεο κεηά ην γεχκα ζε ζχγθξηζε κε ηξφθηκα κε ρακειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγά πεπηφκελν άκπιν. Αληίζεηα, ην ηαρέσο πεπηφκελν άκπιν
είλαη έλαο δηαηηεηηθφο πδαηάλζξαθαο πνπ αθνκνηψλεηαη πην γξήγνξα εμαηηίαο ηεο
απμεκέλεο ελδπκαηηθήο πξφζβαζεο, κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηεξε απειεπζέξσζε
γιπθφδεο ζην αίκα (Mondelēz, 2015).
ηα ηξφθηκα, ην αξγά πεπηφκελν άκπιν επξίζθεηαη θπζηθά ζε νξηζκέλνπο
άβξαζηνπο θφθθνπο φπσο ην ζηηάξη, ην ξχδη, ην θξηζάξη, ε ζίθαιε θαη ην θαιακπφθη.
Σν άκπιν ζε ηέηνηνπο θφθθνπο ππάξρεη ππφ κνξθή θφθθσλ κε εκη-θξπζηαιιηθή
δνκή, ζρεηηθά πξνζηαηεπκέλε ζηελ αθαηέξγαζηε θαηάζηαζε απφ πεπηηθά έλδπκα. Ζ
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πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζηα ακπινχρα ηξφθηκα επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ην θαηλφκελν ηεο
δειαηηλνπνίεζεο. Ζ έθζεζε ζε ζεξκφηεηα, πίεζε ή / θαη πγξαζία κεηψλεη ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ησλ αξγά πεπηφκελσλ ακχισλ, κεηαηξέπνληάο ηα ζε ηαρέσο
πεπηφκελα άκπια, θαζηζηψληαο ηα πην πξνζηηά ζηα πεπηηθά έλδπκα. Ζ κεηαηξνπή
κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί ειέγρνληαο ηηο ζπλζήθεο καγεηξέκαηνο γηα λα πεξηνξηζηεί
ε δειαηηλνπνίεζε ηνπ ακχινπ. Δπνκέλσο, ε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγά
πεπηφκελα άκπια ζηα ηξφθηκα κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο
ηνπο. Σα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ πςειά επίπεδα αξγψλ πεπηφκελσλ ακχισλ
πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλα βξαζκέλα γηα ιίγε ψξα, ηα νπνία θξαηνχλ ηε ζρεηηθή ηνπο
ζθιεξφηεηα (al dente) δπκαξηθά, ξχδη, θξηζαξάθη θαη νξηζκέλα κπηζθφηα, ελψ ηα
δεκεηξηαθά θαη ηα ςσκηά γηα πξσηλφ πεξηέρνπλ ζπλήζσο ρακειά επίπεδα αξγψλ
πεπηνκέλσλ ακχισλ (Wang, 2013).
Σν πεξηερφκελν ησλ αξγά πεπηφκελσλ αζακχισλ ελφο ηξνθίκνπ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηελ in vitro κέζνδν, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ
Englyst θαη

ζπλαδέιθνπο (Nazare et al, 2010). Δίλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα

πξνζνκνηψλεη ηελ ελδπκαηηθή πέςε ηνπ ακχινπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ιεπηφ
έληεξν. Έλα δείγκα ηεο ηξνθήο πξνζηίζεηαη ζε έλα ζσιήλα πνπ πεξηέρεη έλδπκα
πέςεο ακχινπ θαη ε εκθάληζε γιπθφδεο εθηηκάηαη ζε 120 ιεπηά. Απηή ε κέζνδνο
κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη
• Σελ ηαρεία δηάζεζε ηεο γιπθφδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεχζεξεο γιπθφδεο
θαη ηνπ ηαρέσο αθνκνηψζηκνπ ακχινπ
• Σν αξγά αθνκνηψζηκν άκπιν πνπ αληηζηνηρεί ζε αξγά δηαζέζηκε γιπθφδε
• Σν αλζεθηηθφ άκπιν, ην θιάζκα πνπ αληηζηέθεηαη ζηελ πέςε απφ αλζξψπηλα
έλδπκα.
Σξφθηκα πινχζηα ζε πδαηάλζξαθεο, πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 55% ησλ
δηαζέζηκσλ πδαηαλζξάθσλ απφ άκπιν, ηνπ νπνίνπ ην 40% ηνπιάρηζηνλ είλαη αξγά
πεπηφκελν, ζεσξνχληαη ηξφθηκα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγά πεπηφκελα άκπια
θαη ε θαηαλάισζή ηνπο έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη σο απνηέιεζκα ρακειφηεξεο ηηκέο
γιπθφδεο

θαη

ηλζνπιίλεο

πιάζκαηνο,

ζπγθξηηηθά

κε

ηξφθηκα

ρακειήο

πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγά πεπηφκελα άκπια. Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγά πεπηφκελα άκπια έρεη σο
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απνηέιεζκα κέηξηα θαη ζηαζεξά πνζνζηά εκθάληζεο γιπθφδεο απφ ηα ηξφθηκα ζηελ
θπθινθνξία ηνπ αίκαηνοθαη ρακειφηεξεο κεηαγεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο
θαη ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο ζπγθξηηηθά κε ηα ηξφθηκα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
αξγά πεπηφκελα άκπια (Mondelēz, 2015).

1.2 Σαρέωο πεπηόκελν άκπιν
Σν ηαρέσο πεπηφκελν άκπιν αθνξά ζηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ αθνκνηψλνληαη
γξεγνξφηεξα ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελδπκαηηθήο πξφζβαζεο, κε απνηέιεζκα ηελ
ηαρχηεξε απειεπζέξσζε γιπθφδεο ζην αίκα (Mondelēz, 2015). Ωζηφζν, ηα πξντφληα
πνπ επηιέγνληαη είλαη εθείλα πνπ έρνπλ πεξηερφκελν ζε αξγά πεπηφκελα άκπια,
θαζψο απηή ε θαηεγνξία ακχινπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο απνθξίζεηο γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο ζπγθξηηηθά κε πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ κφλν ηαρέσο πεπηφκελα άκπια,
ιφγσ ηεο βξαδείαο απειεπζέξσζεο πδαηαλζξάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαγεπκαηηθήο θάζεο (Vinou et al, 2016).

1.3. Αλζεθηηθό Άκπιν
Σν αλζεθηηθφ άκπιν είλαη κηα κνξθή ακχινπ πνπ δε κπνξεί λα αθνκνησζεί
ζην ιεπηφ έληεξν. Ωο απνηέιεζκα, ηαμηλνκείηαη σο ηχπνο ηλψλ, παξέρνληαο πεξίπνπ 2
kcal / γξακκάξην. Πεξλάεη απφ ην ιεπηφ έληεξν άζηθην θαη ζηε ζπλέρεηα δπκψλεηαη
ζην παρχ έληεξν, παξάγνληαο ιηπαξά νμέα βξαρείαο αιχζνπ, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ
σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηα εληεξνθχηηαξα ηνπ νξζνχ. Σξφθηκα πνπ απμάλνπλ ηε
ζπγθέληξσζε ιηπαξψλ νμέσλ βξαρείαο αιχζνπ, ζην νξζφ ζεσξνχληαη επεξγεηηθά γηα
ηελ πγεία, θαζψο βνεζνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο αλάπηπμεο θπηηάξσλ πνπ βιάπηνπλ ην
έληεξν (British Nutrition Foundation, nd).
Τπάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθνί ηχπνη αλζεθηηθψλ ακχισλ:
Αλζεθηηθό άκπιν ηύπνπ 1 - απξφζηην ζηα πεπηηθά έλδπκα ιφγσ ησλ θπζηθψλ
θξαγκψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηα ηνηρψκαηα ησλ θπηηάξσλ θαη ηηο πξσηετληθέο
κήηξεο. Βξίζθεηαη ζην ςσκί, ζηνπο ζπφξνπο θαη ζηα φζπξηα.
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Αλζεθηηθό άκπιν ηύπνπ 2 - άκπιν πξνζηαηεπκέλν απφ ηελ πέςε ιφγσ ηεο
θξπζηαιιηθήο δνκήο ηνπ. Βξίζθεηαη ζηηο παηάηεο (πςειφηεξεο πνζφηεηεο ζηηο
αθαηέξγαζηεο), κπαλάλεο, πςειφηεξεο πνζφηεηεο ζε άγξηνπο θαξπνχο.
Αλζεθηηθό άκπιν ηύπνπ 3 - αλαζπζηαζέλ άκπιν πνπ ζρεκαηίδεηαη φηαλ ακπιψδε
ηξφθηκα (π.ρ. παηάηεο, δπκαξηθά) καγεηξεχνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ςχρνληαη.
Αλζεθηηθό άκπιν ηύπνπ 4 - ρεκηθψο ηξνπνπνηεκέλν άκπιν. Παξνπζηάδεηαη ζε
ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ηξνπνπνηεκέλα άκπια φπσο ςσκί θαη θέηθ.
Αλζεθηηθό άκπιν ηύπνπ 5 - έρνπλ πξνηαζεί δχν δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά σο
αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 5, είηε ζχκπινθα ακπιφδεο-ιηπηδίνπ, ηα νπνία είηε
ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο είηε δεκηνπξγνχληαη ηερλεηά. ή
αλζεθηηθή καιηνδεμηξίλε, ε νπνία πθίζηαηαη επεμεξγαζία ψζηε λα αλαδηαηάμεη
ζθφπηκα ηα κφξηα ακχινπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξέρεη ηξφθηκα κε πεξηερφκελν αλζεθηηθψλ ακχισλ.
Πίνακας τροφίμων:
ΣΡΟΥΙΜΑ
ΑΠΡΟ ΨΩΜΙ
ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΤ
ΛΕΤΚΟ ΡΤΖΙ
ΚΑΥΕ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ
ΡΤΖΙ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΛΕΤΚΑ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ
ΜΠΑΝΑΝΑ
ΓΛΤΚΟΠΑΣΑΣΑ
ΑΡΑΚΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΠΑΣΑΣΑΚΙΑ
ΒΡΑΣΕ ΠΑΣΑΣΕ
ΠΑΣΑΣΑ ΑΛΑΣΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΑΣΑΣΑ

ΣΑ 100GR
0.87
1.12
1.2
1.7

ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ
0.44
0.45
2.16
3.06

1.1

2.53

1.4

3.22

1.23
0.08
0.14
0.30
0.21
0.59
0.63
1.07

0.98
0.06
0.11
0.24
0.07
1.03
0.54
0.62
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Πεγή:

British

Nutrition

Foundation,

2014.

https://www.nutrition.org.uk/nutritionscience/nutrients-food-and-ingredients/resistantstarch.html
Σν αλζεθηηθφ άκπιν έρεη παξαηεξεζεί φηη απμάλεη ηελ παξαγσγή ιηπαξψλ νμέσλ
βξαρείαο αιχζνπ ζην έληεξν θαη επίζεο δηακνξθψλεη ηε ζχλζεζε ηνπ εληεξηθνχ
κηθξνβηψκαηνο.
Όζνλ αθνξά ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, ππάξρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία
φηη νη κεηαγεπκαηηθέο γιπθαηκηθέο απνθξίζεηο ζην αλζεθηθφ άκπιν κεηψλνληαη ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ (BNF, 2014). Ωο εθ
ηνχηνπ, ππάξρεη έλαο εγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκφο πγείαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν
νπνίνο δειψλεη φηη ηα ςεκέλα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 14% αλζεθηηθνχ
ακχινπ αληί ηνπ εχπεπηνπ ακχινπ κεηψλνπλ ηε κεηαγεπκαηηθή γιπθαηκία (BNF,
2014). Μπνξεί λα ππάξρεη ζπλεξγία κεηαμχ αλζεθηηθνχ ακχινπ θαη άιισλ ηχπσλ
ηλψλ γηα ηε κείσζε ησλ γιπθαηκηθψλ απνθξίζεσλ (BNF, 2014).

Οη κεραληζκνί ησλ αλζεθηηθψλ ακχισλ γηα ην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο
παξακέλνπλ αζαθείο (Sun et al, 2017). Σν αλζεθηηθφ άκπιν δξα σο αδηάιπηε ίλα θαη
δπκψλεηαη απφ ηελ κηθξνρισξίδα ηνπ παρένο εληέξνπ, ε νπνία απειεπζεξψλεη
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, πδξνγφλν θαη κεηαβνιηθά δξαζηηθά ιηπαξά νμέα
βξαρείαο αιχζνπ, ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ επαηηθή γιπθνλενγέλεζε θαη ηελ έθθξηζε
ηεο ηλζνπιίλεο (Sun et al, 2017). Σν ήπαξ θαη ην πάγθξεαο έρνπλ θεληξηθνχο ξφινπο
ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο νκνηφζηαζεο ηεο
γιπθφδεο (Sun et al, 2017). Δπηπιένλ, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επαηηθψλ ελδχκσλ πνπ
εκπιέθνληαη

ζηε

γιπθφιπζε,

ηδηαίηεξα

ε

γιπθνθηλάζε

θαη

ε

γιπθφδε

ππξνζηαθπιηθήο θηλάζεο κεηψζεθαλ ζε άηνκα πνπ έιαβαλ ηξνθή κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά (Sun et al, 2017). Ωζηφζν, απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί
λα απνθαζίζηαληαη κεξηθψο απφ ηελ θαηαλάισζε αλζεθηηθνχ ακχινπ, γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη φηη ε κεηαγεπκαηηθή απφθξηζε ηλζνπιίλεο θαη γιπθφδεο κπνξεί λα
κεζνιαβείηαη απφ ηε ξχζκηζε γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεηαβνιηζκφ ηεο
γιπθφδεο θαη ηνπ ιηπηδίνπ (Sun et al, 2017).
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2. Δπίδξαζε ηνπ ακύινπ ζην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο
2.1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο
Σν ήπαξ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο
νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο. Παξάγεη γιπθφδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεζηείαο θαη
απνζεθεχεη ηε γιπθφδε φηαλ είλαη ζε πεξίζζεηα. Ωζηφζν, απηέο νη επαηηθέο
δηεξγαζίεο δε ξπζκίδνληαη φηαλ ππάξρεη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2
θαη απηή ε αληζνξξνπία ζπκβάιιεη ζηελ ππεξγιπθαηκία ζηελ θαηάζηαζε λεζηείαο
θαη κεηαγεπκαηηθά. Ζ θαζαξή παξαγσγή επαηηθήο γιπθφδεο είλαη ε άζξνηζε ησλ
ξνψλ γιπθφδεο απφ ηε γιπθνλενγέλεζε, ηε γιπθνγνλφιπζε, ηε ζχλζεζε γιπθνγφλνπ,
ηε γιπθφιπζε θαη άιιεο νδνχο (Petersen et al, 2017).
2.2. Εειαηηλνπνίεζε ακύινπ
Ζ ακπιφδε είλαη έλαο γξακκηθφο πνιπζαθραξίηεο πνπ απνηειείηαη απφ 1,4ζπλδεδεκέλα α-D-γιπθνππξαλνζπιηθά θαηάινηπα εμ νξηζκνχ, αιιά ηα πξαγκαηηθά
δείγκαηα πνπ απνκνλψλνληαη θαη θαζαξίδνληαη απφ ην άκπιν, πεξηιακβάλνπλ κηθξή
πνζφηεηα δηαθιαδηζκέλσλ κνξίσλ (Tako et al, 2014).
Αθνχ ηα πδαηηθά ελαησξήκαηα ακπιφδεο ζεξκαίλνληαη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο (120˚C - 140˚C) θαη αξγφηεξα ςχρνληαη, ε ακπιφδε παξάγεη κία
γέιε(gel). Τπάξρνπλ δχν βαζκίδεο κεηαβαηηθήο πξνζαξκνγήο ζε κφξηα ακπιφδεο ππφ
δχλακε δηάηκεζεο ζε κηα πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο 15 ° C - 25 ° C θαη 80 ° C - 90 ° C,
αληίζηνηρα (Tako et al, 2014). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ δχν ζηαδηαθά
δηακνξθσηηθέο κεηαβάζεηο ζηα κφξηα ακπιφδεο (Tako et al, 2014). Σα κφξηα
ακπιφδεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθέληξσζε 1,0% ζε πδαηηθφ δηάιπκα κεηαβάιινληαη
ακέζσο ζε πήθησκα ππφ αδχλακε κεραληθή δηέγεξζε, ε νπνία πξνθαιείηαη αθφκε
θαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (15˚C - 20˚C). Σα κφξηα ακπιφδεο είλαη αμηνζεκείσηα
αζηαζή θαη ε απνηθνδφκεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζνιεξφηεηαο. Καηά
ζπλέπεηα, ε απνηθνδφκεζε ζπκβαίλεη επεηδή ηα κφξηα ακπιφδεο ζπξξηθλψλνληαη, ε
νπνία πξνθαιείηαη απφ ηε κείσζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο θίλεζεο ησλ
κνξίσλ ηνπ λεξνχ (Tako et al, 2014). Πνιχ πην έληνλε ελδν-θαη κνξηαθφο δεζκφο
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πδξνγφλνπ νδεγεί ζε θαζίδεζε ησλ κνξίσλ ακπιφδεο ζε πδαηηθά κέζα (Tako et al,
2014).
Ζ δειαηηλνπνίεζε ακχινπ ζην λεξφ είλαη κηα δηεξγαζία γηα ηελ απνδφκεζε
ηεο δηακνξηαθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ακπιφδεο θαη κφξηα ακπινπεθηίλεο ζε ζηεξεά
θαηάζηαζε (θφθθνη) κε ζέξκαλζε (Tako et al, 2014). Μεηά ηε δηάιπζε ησλ κνξίσλ
ακχινπ θαηά ηε ζέξκαλζε, παξνπζηάδεη πςειφ ημψδεο δηάιπκα θαη κεηαβάιιεηαη ζε
ηζρπξή θαηάζηαζε πεθησκαηνπνίεζεο (απνθαηάζηαζε) θαηά ηελ απνζήθεπζε γηα
κεγάινπο ρξφλνπο. Σν κφξην ηνπ λεξνχ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ηέζζεξηο δεζκνχο
πδξνγφλνπ, φπνπ δχν δεζκνί πεξηιακβάλνπλ ηα δχν πδξνγφλα θαη ην κφλν δεχγνο
ειεθηξνλίσλ ηνπ νμπγφλνπ θαη ηνπ πδξνγφλνπ δχν γεηηνληθψλ κνξίσλ λεξνχ. Απηή ε
ηξερφλησο θαηεπζπλφκελε δέζκεπζε κνξίσλ λεξνχ, ελ ηνχηνηο, ελ κέξεη εκπιέθεηαη
ζε δειαηηλνπνηεκέλα δηαιχκαηα ακχινπ ιφγσ ηεο πςειφηεξεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
ησλ βξαρέσλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ κνξίσλ ακπινπεθηίλεο (Tako et al, 2014).

2.3. Δπεμεξγαζία ηνπ ακύινπ
Σν άκπιν απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή απνζήθεπζεο πδαηαλζξάθσλ ησλ θπηψλ.
Σν άκπιν θαη ζπληίζεηαη ζε θνθθψδε κνξθή. Σν άκπιν είλαη παξφλ ζηα πεξηζζφηεξα
πξάζηλα θπηά θαη ζε ζρεδφλ θάζε είδνο ηζηνχ: θχιια, θξνχηα, ζπφξνπο γχξεο, ξίδεο
θαη ζηειέρε.
Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε άκπιν ζηνπο θφλδπινπο ηεο παηάηαο, ζην ελδνζπέξκην
αξαβνζίηνπ, ηε γιπθνπαηάηα θαη ηηο ξίδεο ηεο καληφθαο θαη ηεο καξκειάδαο
πνηθίιινπλ κεηαμχ 65% θαη 90% ηνπ ζπλνιηθνχ μεξνχ βάξνπο. Οη θφθθνη ακχινπ
ζηνπο ηζηνχο απνζήθεπζεο πνηθίινπλ σο πξνο ηε ζχλζεζε, ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο,
κε ζρήκα θαη κέγεζνο αλάινγα κε ηνλ ηζηφ θαη ηελ πεγή ησλ θπηψλ, δειαδή ππάξρεη
κηα ζεηξά απφ κεγέζε θαη ζρήκαηα ζε θάζε ηζηφ. Σν άκπιν είλαη έλα πνιχηηκν
ζπζηαηηθφ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο παξάγνληαο
παρχλζεσο, πεθησκαηνπνίεζεο, δηνγθψζεσο θαη ζπγθξαηήζεσο χδαηνο (Tigabu &
Desta , 2015).
Ζ δήηεζε γηα άκπιν ηθαλνπνηείηαη νπζηαζηηθά κέζσ ησλ εηζαγσγψλ. Ζ
ζεκεξηλή δήηεζε γηα άκπιν εθηηκάηαη ζε 400 ηφλνπο (Λαδαξίδεο 2007). Ζ δήηεζε
γηα άκπιν πξνβιέπεηαη λα θζάζεη ηνπο 644 ηφλνπο θαη 1.018 ηφλνπο κέρξη ην 2017
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θαη ην 2022, αληίζηνηρα (Λαδαξίδεο 2007). Ζ θχξηα πξψηε χιε πνπ απαηηείηαη απφ
ηνλ πξνβιεπφκελν θπηηθφ αξαβφζηην, ν νπνίνο είλαη ηνπηθά δηαζέζηκνο, θαη ην
δηνμείδην ηνπ ζείνπ απφ ηελ εηζαγσγή (Λαδαξίδεο 2007).
Σα ρεκηθψο ηξνπνπνηεκέλα άκπια παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο
πξνο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ άκπιν, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην
είδνο ησλ κεηαβνιψλ ζην κφξηφ ηνπο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε
εθαξκνδφκελεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Σα ηξνπνπνηεκέλα άκπια είλαη ιεπθέο ή
ππφιεπθεο ζθφλεο, ρσξίο γεχζε θαη νζκή θαη βξίζθνπλ πνιιέο εθαξκνγέο σο
ζηαζεξνπνηεηέο θαη παρπξεπζηνπνηεηέο (Λαδαξίδεο 2007).

2.4. Πεξηεθηηθόηεηα ζε β-γιπθάλεο
Οη θχξηεο πεγέο β-γιπθαλψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαηξνθή ηνπ
αλζξψπνπ, είλαη ε βξψκε θαη ην θξηζάξη, ελψ απαληνχλ θαη ζε κηθξφηεξε πνζφηεηα
ζηε ζίθαιε θαη ην ζηηάξη. Οη δχν θχξηνη άπεπηνη πνιπαθραξίηεο ηνπ θξηζαξηνχ είλαη
νη β-γιπθάλεο θαη νη αξαβηλνμπιάλεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ β-γιπθαλψλ ηνπ
θξηζαξηνχ βξίζθεηαη ζηα θπηηαξηθά ηνηρψκαηα ηνπ ελδνζπεξκίνπ (πεξίπνπ 75%), ελψ
ε αιεπξψλε ερεη κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε ζε β-γιπθάλεο (πεξίπνπ 25%). Ζ νιηθή
πεξηεθηηθφηεηα ησλ β – γιπθαλψλ ζηνπο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο εμαξηάηαη απφ
δηάθνξνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη απφ ηελ πνηθηιία ηνπ θαξπνχ.
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ πεξηεθηηθφηεηα
ησλ β-γιπθαλσλ ηνπ θξηζαξηνχ είλαη ε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
σξίκαλζήο ηνπ. Ξεξαζία πξηλ απφ ηε ζπγθνκηδή, νδεγεί ζε πςειφ επίπεδν β –
γιπθαλψλ ελψ αληίζεηα, ε απμεκέλε πγξαζία πξνθαιεί κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο βγιπθάλεο. Δπνκέλσο, απμεκέλα επίπεδα άξδεπζεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή κεηψλνπλ ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε β – γιπθάλεο (Μαξηλνπνχινπ, 2010).

2.5. Πεξηεθηηθόηεηα ζε δηαηεηηθέο ίλεο
εκαληηθή ζεσξείηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ακχισλ ζε θπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
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δπζθνηιηφηεηαο. Δπίζεο θξαηνχλ ρακειά ηε ρνιεζηεξφιε, γεγνλφο ηδηαίηεξα ρξήζηκν
ζε άηνκα πνπ έρνπλ απμεκέλεο ηηκέο ρνιεζηεξφιεο.
Τςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θπηηθέο ή δηαηηεηηθέο ίλεο έρνπλ ην ςσκί θαη ηα
δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο θαη ην αλαπνθινίσην ξχδη (θαζηαλφ ξχδη). ηα πξντφληα
νιηθήο άιεζεο έρεη αιεζηεί φινο ν ζπφξνο, καδί δειαδή θαη κε ηηο εμσηεξηθέο ηνπ
θινχδεο (πίηνπξν), νη νπνίεο πεξηέρνπλ πνιχηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπεηδή ηα
πξντφληα νιηθήο άιεζεο πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη -εθηφο απφ
πγηεηλά- θαη πην γεπζηηθά. Αληίζεηα, ην άζπξν ςσκί θαη φ,ηη είλαη παξαζθεπαζκέλν
απφ άζπξν αιεχξη (έρεη αθαηξεζεί ν θινηφο ηνπ ζηηαξηνχ), δελ πεξηέρεη ζεκαληηθέο
πνζφηεηεο ζε βηηακίλεο, κέηαιια θαη θπηηθέο ίλεο, αιιά παξέρεη ηηο ίδηεο ζεξκίδεο.
Σα δεκεηξηαθά νιηθήο άιεζεο πεξηέρνπλ βηηακίλεο (Β1, Β2, Δ, ληαζίλε),
κέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία (αζβέζηην, ζίδεξν, θάιην, θψζθνξν) θαη κηθξέο πνζφηεηεο
πξσηεΐλεο, ελψ ηα απνθινησκέλα δεκεηξηαθά πεξηέρνπλ απηά ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
ζε κηθξφηεξεο σο ειάρηζηεο πνζφηεηεο.

3.
Δπίδξαζε δηαθνξεηηθώλ εηδώλ δεκεηξηαθώλ ζε ζρέζε κε ηε
γιπθόδε
Γηα ηνπο αλζξψπνπο, νη πδαηάλζξαθεο είλαη ε θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο, θαη
ζπλήζσο αληηπξνζσπεχνπλ ην 45-70% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη
ησλ δαπαλψλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζα ζηελ εκέξα. Όληαο πνζνηηθά ε ζεκαληηθφηεξε
δηαηηεηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο πιεζπζκνχο, νη πδαηάλζξαθεο
έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζην ελεξγεηαθφ κεηαβνιηζκφ θαη ηελ νκνηφζηαζε.
(Domenico et al, 2014).
Δθηφο απφ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο κε βάζε ηνλ βαζκφ πνιπκεξηζκνχ θαη ηε
ζχλζεζε δάραξεο, νη πδαηάλζξαθεο κπνξνχλ επίζεο λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ηελ
έθηαζε ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ζηελ πέςε θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπο ζην
αλζξψπηλν ιεπηφ έληεξν ζπκβάιινληαο έηζη άκεζα ή έκκεζα ζηελ δεμακελή
πδαηαλζξάθσλ ηνπ ζψκαηνο θαη επεξεάδνληαο ηε κεηα- γιπθαηκία (γιπθαηκηθνί
πδαηάλζξαθεο). ε απηή ηελ ηαμηλφκεζε, νη πδαηάλζξαθεο πνπ δελ αθνκνηψλνληαη
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θαη απνξξνθψληαη ζην αλζξψπηλν ιεπηφ έληεξν δηαθξίλνληαη απφ ηνπο γιπθαηκηθνχο
πδαηάλζξαθεο, πνπ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκεξήζησλ δηαηηεηηθψλ
ηλψλ.
Οη πδαηάλζξαθεο πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηε κεηαγεπκαηηθή
γιπθφδε αίκαηνο είλαη εθείλνη πνπ απνξξνθψληαη ζρεηηθά γξήγνξα απφ ην ιεπηφ
έληεξν.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα,

νη

πεξηζζφηεξεο

κεηαβνιηθέο

παξάκεηξνη

επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ κηα απφηνκε δηαηαξαρή ζηελ κεηα-γεπζηηθή πεξίνδν
κηαο κεηαβνιηθήο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζηελ θαηάζηαζε λεζηείαο. Όζν
κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε είλαη ε δηαηαξαρή, ηφζν πην έληνλα είλαη ηα απνηειέζκαηα.
Δπνκέλσο, απηή ε κεηαβνιηθή δηαηαξαρή ζα κπνξνχζε λα ειαρηζηνπνηεζεί εάλ
επηβξαδπλφηαλ ε πέςε θαη ε απνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ηξνθίκσλ πνπ είλαη
ηθαλά λα επηβξαδχλνπλ ηελ πέςε.
Ο γιπθαηκηθφο δείθηεο (ΓΓ) είλαη κηα έλλνηα πνπ δείρλεη πφζν απμάλνπλ ηα
επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα, 2 κε 3 ψξεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ελφο ηξνθίκνπ
πνπ πεξηέρεη 50 γξακκάξηα πδαηάλζξαθεο, ζε ζχγθξηζε κε έλα ηξφθηκν αλαθνξάο
(γιπθφδε ή ιεπθφ ςσκί). O ΓΓ παξέρεη κέηξν ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ ,ζε
κηα θιίκαθα απφ 0 έσο 100 θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα. Γειαδή ν ΓΓ
παξακέλεη ίδηνο είηε κηιάκε γηα θαηαλάισζε 10 γξακκαξίσλ πδαηάλζξαθα είηε γηα
100.
Μηα αθφκε ζεκαληηθή έλλνηα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη απηή ηνπ ηνπ
γιπθαηκηθνχ θνξηίνπ( ΓΦ) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ
πνπ θαηαλαιψλεη έλα άηνκν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε. Σν γιπθαηκηθφ
θνξηίν ησλ ηξνθίκσλ πξνθχπηεη εάλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε ηεο
ηξνθήο επί ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηεο ζε πδαηάλζξαθεο θαη δηαηξέζνπκε κε ην εθαηφ.
ΓΦ = (ΓΓ / 100) Υ πεξηεθηηθφηεηα ηξνθίκνπ ζε πδαηάλζξαθεο
Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ηξφθηκν κε ρακειφ ΓΓ αλ θαηαλαισζεί ζε
κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα έρεη πςειφ γιπθαηκηθφ θνξηίν ελψ αληίζηνηρα ηξφθηκν
κε κέηξην ή πςειφ ΓΓ αλ θαηαλαισζεί ζε κηθξή πνζφηεηα ζα έρεη ρακειφ
γιπθαηκηθφ θνξηίν.
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Σα ηξφθηκα κε πςειφ ΓΓ πξνθαινχλ άκεζε αληίδξαζε ηεο ηλζνπιίλεο κε
απνηέιεζκα ηελ απφηνκε θαη κεγάιε αχμεζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα. Αληίζεηα ηα
ηξφθηκα ρακεινχ ΓΓ ιφγσ ηεο αξγήο πέςεο θαη απνξξφθεζε ηνπο, απμάλνπλ
ζηαδηαθά ηα επίπεδα ηλζνπιίλεο θαη ην ζάθραξν ζην αίκα, θαη έηζη ζπκβάινπλ ζε
θαιχηεξν γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηνπο δηαβεηηθνχο. Δρεη θαλεί φηη έρνπλ απνδεδεηγκέλα
νθέιε γηα ηελ πγεία θαζψ ζπκβάινπλ ζε κείσζε ησλ ιηπηδίσλ ηνπ νξνχ ζε αζζέλεηεο
κε ππεξιηπηδαηκία, έρνπλ ζπλδεζεί κε πςειφηεξα επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ HDLρνιεζηεξφιεο θαη κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο δηαβήηε θαη θαξδηαγγεηαθψλ
παζήζεσλ. Σέινο ζπληεινχλ ζεηηθά ζηε κείσζε ηνπ βάξνπο, θαζψο βνεζνχλ ζηνλ
έιεγρν ηεο φξεμεο θαη επηβξαδχλνπλ ηελ πείλα.
Κπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην γιπθαηκηθφ δείθηε
Ωξίκαλζε ηνπ ηξνθίκνπ
Όζν πην ψξηκα είλαη ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, ηφζν πην πςειφ ΓΓ έρνπλ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο κπαλάλαο. Ζ άγνπξε έρεη ΓΓ: 43 ελψ ε
γηλσκέλε 74. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζπζηήλεηαη ζηνπο δηαβεηηθνχο λα απνθεχγνπλ
ηελ θαηαλάισζε ψξηκσλ θξνχησλ
Παξνπζία θπηηθψλ ηλψλ
Σξφθηκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα θπηηθψλ ηλψλ έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο
γιπθαηκηθνχ δείθηε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη θπηηθέο είλαη επηβξαδχλνπλ ηελ
απνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ.
Σξφπνο θαη ρξφλνο καγεηξέκαηνο
Σν βξάζηκν θαη ην ςήζηκν απμάλνπλ ην ΓΓ θαζψο είηε καιαθψλνπλ ηηο
θπηηθέο ίλεο ηνπ ηξνθίκνπ είηε θάλνπλ ηνπο πδαηάλζξαθεο ηνπο πην εχπεπηνπο.
Δπίζεο φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν καγεηξεχνληαη ηα ηξφθηκα ηφζν πεξηζζφηεξν
απμάλεηαη ν ΓΓ.
Δπεμεξγαζία πνπ έρεη ππνζηεί ην ηξφθηκν
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Όζν κηθξφηεξε θαηεξγαζία έρεη ππνζηεί ην ηξφθηκν, ηφζν κηθξφηεξν ΓΓ έρεη.
Πρ ηα πξντφληα νιηθήο αιέζεσο έρνπλ κηθξφηεξν ΓΓ ζε ζρέζε κε ηα ιεπθά θαζψο
απμάλνπλ ιηγφηεξν ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο .
χζηαζε ηνπ γεχκαηνο
Σν ιίπνο θαη νη πξσηεΐλεο επεξεάδνπλ ηελ γιπθαηκηθή αληίδξαζε ηνπ
ηξνθίκνπ. Σν ιίπνο επηβξαδχλεη ηελ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ, ελψ νη πξσηεΐλεο
δηεγείξνπλ ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο. πλεπψο ε παξνπζία ιίπνπο ζην γεχκα
ρακειψλεη ην ΓΓ .
Σα πεξηερφκελα ηλψλ θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
αθνκνίσζε ησλ πδαηαλζξάθσλ επεξεάδνπλ επίζεο ηελ αχμεζε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο
πνπ αθνινπζεί ηελ πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ απφ δηαθνξεηηθά ηξφθηκα, κε
απνηέιεζκα ηελ κεγάιε πνηθηιία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηξνθίκσλ. Ζ γιπθαηκηθή
απφθξηζε ζε ηξφθηκα επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηε κέζνδν παξαζθεπήο θαη άιια
ζπζηαηηθά ηνπ γεχκαηνο. Ζ δνκή ησλ ηξνθίκσλ έρεη αλαγλσξηζηεί απφ θαηξφ σο
ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ δηέπεη ηα νθέιε γηα ηελ πγεία ησλ πξντφλησλ
δεκεηξηαθψλ, θαζψο ε αλέπαθε δνκή θπηηθήο ηξνθήο είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε
ζχλζεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνζφηεηαο δηαηηεηηθψλ ηλψλ) γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ, ζε κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο. Έλαο
απιφο δείθηεο γηα ηελ επίδξαζε ηξνθψλ πινχζησλ ζε πδαηάλζξαθεο είλαη ν
γιπθαηκηθφο δείθηεο. Ο δείθηεο απηφο βαζίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ
γιπθφδεο ζην αίκα κεηά ηελ θαηάπνζε κηαο δνθηκαζηηθήο ηξνθήο πνπ πεξηέρεη 50 g
πδαηαλζξάθσλ δηαηξνχκελν κε ηελ απμεκέλε πεξηνρή γιπθφδεο αίκαηνο πνπ
επηηπγράλεηαη κε ηελ ίδηα πνζφηεηα (50 g) πδαηαλζξάθσλ πνπ ππάξρεη ζε ηζνδχλακν
ηκήκα ηεο ηξνθήο αλαθνξάο (γιπθφδε ή ιεπθφ ςσκί). Σα ηξφθηκα πινχζηα ζε ίλεο
έρνπλ ζπρλά ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε, αλ θαη νξηζκέλα ηξφθηκα κε ρακειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε ίλεο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε.
Οη ρακειέο ηηκέο γιπθαηκηθνχ δείθηε / δίαηηεο πςειήο ηλψλ έρεη απνδεηρζεί
φηη

έρνπλ

επεξγεηηθέο

επηδξάζεηο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ρακειφηεξεο

κεηαγεπκαηηθήο απφθξηζεο γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο, βειηησκέλνπ ειέγρνπ ησλ
ιηπηδίσλ θαη πηζαλψο βειηησκέλεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλε. Αλ θαη δελ είλαη
δπλαηφλ λα νξηζηνχλ αθξηβείο ηηκέο γηα δίαηηεο πςεινχ ή ρακεινχ γιπθαηκηθνχ
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δείθηε, είλαη ζαθέο φηη φζν ρακειφηεξνο είλαη ν γιπθαηκηθφο δείθηεο, ηφζν
κεγαιχηεξεο είλαη νη κεηαβνιηθέο επηδξάζεηο (Domenico et al, 2014).

4.

Δληεξηθό κηθξνβίωκα
Ο απνηθηζκφο ηνπ παρέσο εληέξνπ απφ βαθηήξηα ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα

3,9×1013 ελφο πγηή αλζξψπνπ θαη πεξίπνπ 0,9×1011 αληρλεχνληαη αλά γξακκάξην
θνπξάλσλ. Ο απνηθηζκφο αξρίδεη ακέζσο κεηά ηε γέλλεζε θαη επεξεάδεηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο, φπσο είλαη ε δηαηξνθή, ε ρξήζε αληηβηνηηθψλ, ε ειηθία, ε
γεσγξαθηθή ζέζε. Ο ξφινο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νκνηφζηαζε ηνπ
νξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην κηθξνβίσκα ηνπ εληέξνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο κέζσ ηεο δχκσζεο άπεπησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηεο επαθφινπζεο
απνξξφθεζεο ιηπαξψλ νμέσλ βξαρείαο αιχζνπ (βνπηπξηθφ, νμηθφ, πξνπηνληθφ).
πγρξφλσο, ζπκκεηέρεη ζηε ζχλζεζε βηηακηλψλ, θαζψο θαη ζηνλ κεηαβνιηζκφ
ρνιηθψλ νμέσλ, ζηεξνιψλ θαη μελνβηνηηθψλ, ελψ ζπληζηά θαη έλα είδνο θπζηθνχ
εληεξηθνχ

θξαγκνχ,

πξνζηαηεχνληαο

απφ

ηελ

εηζβνιή

μέλσλ

παζνγφλσλ

κηθξννξγαληζκψλ. Παξάιιεια, ε κηθξνρισξίδα ηνπ εληέξνπ δηεγείξεη ηελ
αλαγέλλεζε ηνπ επηζειίνπ, αζθεί ηξνθηθή επίδξαζε ζηε ζηηβάδα ηνπ βιελλνγφλνπ
θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε παζνινγηθνχ κηθξνβηαθνχ πιεζπζκνχ. Δπί πιένλ, ην
εληεξηθφ κηθξνβίσκα εληζρχεη ηελ σξίκαλζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν
ζε επίπεδν θπζηθήο (ιεκθηθφο ηζηφο ζρεηηδφκελνο κε ην έληεξν) φζν θαη ζε επίπεδν
επίθηεηεο αλνζίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί ην εληεξηθφ κηθξνβίσκα γίλεηαη ζπρλά ε
αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ 16s rDNA (πνπ θσδηθνπνηεί ην ξηβνζσκηθφ RNA) ζε δείγκαηα
θνπξάλσλ. Ζ ρξεζηκφηεηα ηoπ ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ νθείιεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηά
ηνπ λα πεξηέρεη ηφζν ηαρέσο εμειηζζφκελεο φζν θαη εμαηξεηηθά δηαηεξεκέλεο
αιιεινπρίεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κηθξνβηαθψλ εηδψλ, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο ελφο
αηφκνπ. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία έηε πιεζαίλνπλ νη ελδείμεηο φηη ηξνπνπνηήζεηο ηεο
ζχλζεζεο ηνπ κηθξνβηψκαηνο ηνπ εληέξνπ (π.ρ. κέζσ ρνξήγεζεο πξνβηνηηθψλ ή κέζσ
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κεηακφζρεπζεο θνπξάλσλ) κπνξεί λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή
επηινγή ζε δηάθνξα λνζήκαηα (Γψγνπ, 2017).

5. Δπίδξαζε ηνπ ακύινπ ζην εληεξηθό κηθξνβίωκα
Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν αθνκνηψλνληαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη
απνξξνθάηαη ζην ιεπηφ έληεξν ελ κέξεη εμαξηψληαη απφ ην ξπζκφ ηεο γαζηξηθήο
εθθέλσζεο, ν νπνίνο επεξεάδεη, κε ηε ζεηξάο ηνπ, ηε γιπθαηκηθή απφθξηζε. Ζ
γαζηξηθή εθθέλσζε ξπζκίδεηαη ελ κέξεη απφ ηνλ κεραληζκφ ηνπ εηιενχ κέζσ ηεο
δξάζεο ησλ νξκνλψλ ηνπ εληέξνπ, κε ην πεπηίδην 1 ηχπνπ γιπθαγφλεο θαη ην πεπηίδην
ΤΤ (Cisse et al, 2017). Απηφ ζπκβαίλεη θαη απφ θπζηθνχο παξάγνληεο φπσο απφ ηα
ηξφθηκα, θαζψο θαη νξκφλεο ηνπ εληέξνπ, φπσο ε ρνινθπησθηλίλε. Σν θξέλν ηνπ
εηιενχ πεξηιακβάλεη δηέγεξζε ησλ ελδνθξηλψλ L-θπηηάξσλ ζηνλ εηιεφ κε
καθξνρξφληα ρσλεπκέλα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
Μηα πξνθφξηηζε απφ αξγά αθνκνηψζηκν πδαηάλζξαθα, πνπ θζάλεη ζην
ζηνκάρη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην θξέλν ηνπ εηιενχ, ζα πξνυπέζεηε φηη ην ζχζηεκα ζα
κεηψζεη ηελ ηαρχηεηα θέλσζεο ηνπ γαζηξηθνχ ζπζηήκαηνο κέρξη ην επφκελν γεχκα.
Υξεζηκνπνηψληαο θαηαζθεπαζκέλα κηθξνζθαίξηα παγηδεπκέλα κε άκπιν κε αξγή
πέςε δηεμήρζε ε κειέηε ησλ Cisse et al, (2017) γηα λα ειεγρζεί ε ππφζεζε φηη ε
πξνθφξηηζε ησλ κηθξνζθαηξηδίσλ SDC ζα θαζπζηεξήζεη ηνλ ξπζκφ ηεο γαζηξηθήο
θέλσζεο. Δηδηθφηεξα, δφζεθαλ ζην δείγκα 25 g δηαζέζηκσλ πδαηαλζξάθσλ ζε ζθφλε
ή δχν κηθξνζθαηξίδηα κε αξγά αθνκνηψζηκν πδαηάλζξαθα (0.5 θαη 1,5%), κε
δηαθνξεηηθνχο αξγνχο ξπζκνχο πέςεο, δφζεθε 20 ιεπηά πξηλ απφ ηελ θαηαλάισζε
ηνπ 13 γξακκάξηα γεχκαηνο πνιηνχ. Γηα ηελ πξνθφξησζε ηεο καιηνδεμηξίλεο,
παξαζθεπάζηεθε έλα δηάιπκα κε αλάκημε 25 γξακκάξηα ζθφλεο ζε 200 mL θαζαξνχ
λεξνχ. Οη κηθξνζθαίξεο αξγά αθνκνηψζηκν πδαηάλζξαθα πξνεηνηκάζηεθαλ θαη
καγεηξεκέλα, κε ρξφλν ςεζίκαηνο 5 ιεπηψλ γηα ηηο κηθξνζθαίξεο ησλ 0,5% θαη γηα 20
ιεπηά γηα ηα κηθξνζθαηξία ησλ 1,5%.
ε θάζε εκέξα ειέγρνπ, δεηήζεθε απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο λα πεγαίλνπλ
ζην Σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Σξνθίκσλ ζηηο 8:00 π.κ. φπνπ ηνπο δίδνληαλ ην ίδην
δνθηκαζηηθφ γεχκα. Εεηήζεθε επίζεο, λα απέρνπλ απφηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ην
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αιθνφι θαη ηα θπζηθά πξντφληα εκπινπηηζκέλα κε 13C, φπσο πξντφληα κε βάζε ην
θαιακπφθη θαη ηε δάραξε ηνπ δαραξνθάιακνπ. Σέινο ηνπο δφζεθε ε εληνιή λα
κεηαθηλνχληαη φιε ηε λχρηα κεηαμχ 10:00 κκ έσο 8:00 πκ (~ 10 ψξεο) πξηλ απφ ηε
δνθηκή. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ίδηα κε ζξεπηηθή παρηά
πάζηα παξνπζίαδε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο γαζηξηθήο θέλσζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν
θαηαλάισζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Ο ξπζκφο θέλσζεο παξαηεξήζεθε φηαλ ε πάζηα
είρε θαηαλαισζεί κφλε ηεο. Ο ρξφλνο θέλσζεο έδεημε φηη ν αξγά αθνκνηψζηκνο
πδαηάλζξαθαο (0,5%) εθθελψλεηαη ζεκαληηθά βξαδχηεξα απφ ηελ πάζηα κφλν, αλ θαη
δελ δηαθέξεη απφ ηελ ζθφλε, θαη ην ζπγθξηηηθά πην αξγφ αθνκνηψζηκν πδαηάλζξαθα
(1,5%) ν νπνίνο έδεημε λα εθθελψλεηαη βξαδχηεξα απφ ηηο άιιεο ηξεηο ζεξαπείεο.
Παιαηφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε ειάηησζε ηεο γιπθφδεο (Siegle et al, 1990) θαη
ηνπ πδξνιπκέλνπ ακχινπ (Lin et al, 1992) θαη έλα κείγκα απφ άκπιν θαη καιηφδε
(Layer et al, 1995; Layer et al, 1990) επηβξαδχλνπλ ηε γαζηξηθή θέλσζε, κεηψλνπλ
ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο νξκφλεο ηνπ
εληέξνπ. Δπίζεο, ε απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ζηε
λήζηηδα επηβξαδχλεη ηε γαζηξηθή θέλσζε αλ θαη φρη ζην βαζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζην
εηιεφ.
Δπεηδή ην κέγεζνο ηεο κηθξνζθαίξαο ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ θάησ απφ 1
mm, απηφ ππνδειψλεη φηη άδεηαδε ρσξίο θαζπζηέξεζε. ε ππθλφηεηα, νη δχν
κηθξνζθαίξεο ήηαλ επίζεο νη ίδηεο, δείρλνληαο παξφκνηα ζθιεξφηεηα. Οη εξεπλεηέο
αλαθέξνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο

φηη νη αξγά αθνκνηψζηκνη πδαηάλζξαθεο

πξνθαινχλ ηδηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο
παξνρήο ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην ζψκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηεηακέλεο
παξνρήο ελέξγεηαο θαη ηεο κεηξηαζκέλεο γιπθαηκηθήο απφθξηζεο. παξφιν πνπ ην νη
κηθξνζθαίξεο δελ είλαη έλα αηζζεηηθά επηζπκεηφ ζπζηαηηθφ ηξνθίκσλ, άιια
αλαπηπγκέλα ηξφθηκα κε αξγά αθνκνηψζηκν πδαηάλζξαθα κε παξφκνηα δξάζε ζα
κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκα γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ηνπο θαηαλαισηέο γηα
ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ επηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο (Cisse et al, 2017).
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Αλαδεηήζεθαλ άξζξα απφ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηζηνηφπνπο PubMed θαη
Google Scholar ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ακχινπ θαη ησλ δεκεηξηαθψλ ζην
κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο θαη ηνπ εληεξηθνχ κηθξνβηψκαηνο. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ «άκπιν», «Αξγά Πεπηφκελν άκπιν», «Σαρέσο πεπηφκελν
άκπιν», «Αλζεθηηθφ Άκπιν», «Δληεξηθφ κηθξνβίσκα», «Μεηαβνιηζκφο ηεο
γιπθφδεο» θαη ζπλδπαζκφο απηψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ απφ
ην 1989 έσο θαη ζήκεξα. Σα ζέκαηα δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο
κε ηηο νλνκαζίεο: 1. Resistant Starch 2. Glucose metabolism 3. Slowly digestible
starch 4.Starch gelatinisation θαη 5. Gut microbiome:

Πίλαθαο 1. ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΜΤΛΟ (Resistant Starch-RS)
Α) Άλζξωπνη
ΣΗΣΛΟ
Acute
Consumpti
on of
Resistant
Starch
Reduces
Food
Intake but
Has No
Effect on
Appetite
Ratings in
Healthy
Subjects

ΤΓΓΡΑ
ΦΔΗ
BleCastillo
Jorge L.,
Isela E.
JuárezRojop ,
Carlos A.
TovillaZárate
,Carlos
GarcíaVázquez ,
Magda Z.
ServinCruz ,
Arturo
Rodrígue
zHernánde
z,
Claudia I.

ΔΣΟ

ΔΗΓΟ

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

2017

a
randomiz
ed,
singleblind,
crossover
study

θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ησλ
επηδξάζεσλ ηεο
κπαλάλαο ζηελ
ππνθεηκεληθή
αμηνιφγεζε ηεο
φξεμεο, ζηελ
ηξνθή θαη ζηελ
πξφζιεςε θαη ηηο
νξκφλεο ηνπ
εληέξνπ

Πξνεγνχκελεο
κειέηεο έρνπλ
δείμεη ηα νθέιε
απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ
θπζηθνχ ακχινπ
κπαλάλαο ζηε
βειηίσζε ηνπ
κεηαβνιηζκνχ ηεο
γιπθφδεο θαη ζηε
κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνχ
βάξνπο ζηνπο
αλζξψπνπο.

50 g αθαηέξγαζηνπ ακχινπ
παηάηαο (27,1 g αλζεθηθνχ
ακχινπ) θαη 50 g
πξνδειαηηλνπνηεκέλνπ ην
άκπιν παηάηαο (100% εχπεπην)
ρνξεγήζεθε ζε πγηή άπαρα
άηνκα

Ζ ζπκπιήξσζε 28 g
αλζεθηηθνχ ακχινπ απφ
ηηο κπαλάλεο κείσζε ηελ
πξφζιεςε ελέξγεηαο θαη
ηηο γιπθαηκηθέο θαη
ηλζνπιηλαηκηθέο
αληηδξάζεηο. σζηφζν,
δελ Απηφ κπνξεί λα
εμεγεζεί ελ κέξεη απφ
ηηο δηαθνξέο ζηελ
αθνκνησζηκφηεηα ησλ
ακπισλ. Σν άκπιν
κπαλάλαο, ην νπνίν
ηαμηλνκείηαη σο
αλζεθηηθφ άκπιν 2,
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
ελδπκαηηθή πέςε κε ε
ζπκπαγήο ηεο
δηακφξθσζε, ε νπνία
απνηειείηαη απφ
θξπζηάιινπο
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Effect of
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Cookie
Made with
Resistant
Starch
Type 4
Reduces
PostPrandial
Glucose
and Insulin
Responses

AraizaSaldaña ,
Ana M.
NolascoColeman
and Juan
C. DíazZagoya
Emilien
Christine
H.,
Walter H.
Hsu
D.V.M.
Hollis
James H

ακπινπεθηίλεο απφ
αθαηέξγαζηνπο θφθθνπο
θπζηθνχ ακχινπ,
θαη είλαη ζπλήζσο ζε
θξπζηαιιηθφ πνιχκνξθν
ηχπνπ Β ή C

2017

A
randomiz
ed,
singleblind,
crossover
study

ηφρνο ηεο
κειέηεο απηήο
ήηαλ λα
πξνζδηνξηζηεί ε
επίδξαζε ηεο
αληηθαηάζηαζεο
ηνπ ζηάληαξ
αιεχξνπ (SWF)
κε αλζεθηηθφ
άκπιν ζίηνπ
(RWS) ζε δείθηεο
φξεμεο θαη
πξφζιεςε ηξνθήο
ζε πγηείο ελήιηθεο.

Πνιιέο κειέηεο
ζεκεηψλνπλ ηελ
επίδξαζε ησλ
ιεπθψλ πξντφλησλ
ζηε γιπθφδε ηνπ
αίκαηνο

Sandberg,
Jonna C.
Inger M.
E. Björck
and Anne
C.
Nilsson

2017

experime
ntal
article

θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ηνπ
δπλεηηθνχ
αληίθηππνπ ησλ
πξντφλησλ
ζίθαιεο (ςσκί),
πνπ πνηθίινπλ ζηε
δνκή ηεο ζίθαιεο
θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ
αλζεθηηθνχ
ακχινπ ζηνπο
θαξδηνκεηαβνιηθν
χο δείθηεο
θηλδχλνπ θαη
ξχζκηζε ηεο
φξεμεο, ζε
ρξνληθή
πξννπηηθή 1114,5 h κεηά ηελ
πξφζιεςε

Οη ρακειφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο
αλζεθηηθνχ
ακχινπ ζε αιεχξη
άζπξνπ ςσκηνχ
κπνξεί λα
αληηζηαζκηζηνχλ
κε ηελ πξνζζήθε
κε
δειαηηλνπνηεκέλν
π αλζεθηηθνχ
ακχινπ 2) απφ
αξαβφζηην
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ζε ακπιφδε

Stewart
Maria L.
and J.
Zimmer
Paul

2017

Randomi
zed,
placebo
controlle
d,
Crossove
r study

θνπφο είλαη ε
εμέηαζε ησλ
γιπθαηκηθψλ
επηδξαζεσλ ηνπ
αλζεθηηθνχ ζην
VERSAFIBE
1490TM ακχινπ,
ελφο θσζθνξηθνχ
άιαηνο πνπ
πξνέξρεηαη απφ
παηάηα θαη

Σν αλζεθηηθφ
άκπιν
VERSAFIBETM
1490 είλαη έλα
θσζθνξηθφ
δηάξζξαθα πνπ
πξνέξρεηαη απφ
παηάηα πνπ έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε
ρξήζε
νμπρισξηνχρνπ

Μηα ηπραηνπνηεκέλε,ηπθιή,
δηαζηαπξνχκελε κειέηε
δηεμήρζε κε 27 πγηείο ελήιηθεο
(ειηθίαο 23 - 2 εηψλ κε δείθηε
κάδαο ζψκαηνο 23,0 - 3,0 kg /
m2). Μεηά απφ κηα λχρηα
λεζηείαο, muffins πνπ πεξηήραλ
κφλν SWF ή muffins ζηα νπνία
ην 40% ησλ SWF
αληηθαηαζηάζεθε κε RWS
θαηαλαιψζεθαλ σο κέξνο ηνπ
γεχκαηνο πξσηλνχ. Σα
εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ φξεμε
θαη ηα δείγκαηα πιάζκαηνο
ζπιιέρζεθαλ πξηλ απφ ην
δνθηκαζηηθφ γεχκα θαη ζε 10
ρξνληθά ζεκεία κεηά ηελ
θαηαλάισζε γεχκαηνο.
Γηαηίζεηαη έλα γεχκα κεηά ην
πξσηλφ θαη θαηαγξάθεθε ην
πνζφ πνπ θαηαλαιψζεθε. Ζ
πξφζιεςε ηξνθήο
θαηαγξάθεθε ζην ππφινηπν ηεο
εκέξαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα
εκεξνιφγην δηαηξνθήο θαη ε
φξεμε κεηξήζεθε σξηαία
ρξεζηκνπνηψληαο
εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ φξεμε.
Δίθνζη έλα πγηή άηνκα έιαβαλ
ηέζζεξα γεχκαηα κε
βφεην θξέαο θαη ζε ζίθαιε
ζε ζρεδηαζκφ
δηαζηαπξνχκελεο κειέηεο.
Σα γεχκαηα δνθηκήο
απνηεινχληαη είηε
απφ ςσκί αιεχξη νιηθήο
αιέζεσο .Σν αιεχξη απν ιεπθφ
ζηηάξη ρξεζηκνπνηήζεθε σο
δείπλν γεχκαηνο αλαθνξάο.
Ζ γιπθφδε ηνπ αίκαηνο,
ε ηλζνπιίλε
θαζψο
θαη ε ππνθεηκεληθή
βαζκνινγία
ηεο φξεμεο κεηξήζεθαλ
ην επφκελν
πξσί ζηε λεζηεία
θαη επαλεηιεκκέλα
κέρξη 3.5 ψξεο
κεηά απφ έλα
ηππνπνηεκέλν πξσηλφ
απνηεινχκελν απφ
άζπξν αιεχξη.

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ
SWF κε ην RWS δελ
είρε θακία επίδξαζε
ζηελ ππνθεηκεληθή
φξεμε ή ζηελ ελεξγεηαθή
πξφζιεςε θαηά ην
γεχκα (Ρ> 0,05). Ζ
ζπλνιηθή εκεξήζηα
πξφζιεςε ελέξγεηαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ γεχκαηνο πξσηλνχ)
κεηψζεθε θαηά 179 kcal
φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο
θαηαλάισλαλ ηα muffins
RWS (P ¼ 0,05).. Σα
απνηειέζκαηα απηά
δείρλνπλ φηη ε
αληηθαηάζηαζε ηνπ
SWF κε RWS κεηψλεη
ηελ ηλζνπιίλε
πιάζκαηνο.

28 πγηείο ελήιηθεο
θαηαλάισλαλ έλα κπηζθφην πνπ
πεξηείρε 24 γξ. Ηλψλ απφ
θσζθνξηθφ δηάξζξαθα
(κπηζθφην ηλψλ) ή έλα
κπηζθφην ειέγρνπ πνπ πεξηείρε
0,5 γξ. Ηλψλ πνπ αληηζηνηρνχζε
ζε ιίπνο, θαη ζπλνιηθή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
πδαηάλζξαθεο

Ζ θαηαλάισζε ηνπ
κπηζθφηνπ κε θπηηθέο
ίλεο νδήγεζε ζε
ζεκαληηθή κείσζε θαηά
46% ηεο ηλζνπιίλεο
νξνχ κεηά ηo γεχκα θαη
ζε κηα κείσζε 23% ζε
έλαληη ηνπ κπηζθφηνπ
ειέγρνπ. Απηή ε κειέηε
δείρλεη φηη ην
θσζθνξηθφ αζβέζηην

Οη ρακειέο
ζπγθεληξψζεηο
αλζεθηηθνχ ακχινπ ζην
άζπξν ςσκί κεηψλεη ηελ
ηλζνπιίλε πνπ
εθθξίλεηαη απφ ην
πάγθξεαο
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in Healthy
Adults

πεξηέρεη 90%
νιηθήο δηαηηεηηθήο
ίλαο

θσζθφξνπ.Σν
θσζθνξηθφ άιαο
είλαη αλζεθηηθφ
ζηελ πέςε
εμαηηίαο ηεο
παξνπζίαο
δηαζπλδέζεσλ
θσζθνξηθνχ
δηεζηέξα εληφο θαη
κεηαμχ κνξίσλ
ακχινπ. Σν
θσζθνξηθφ
θσζθνξηθφ
δηάξζξαθα είλαη
έλαο παξφκνηνο
ηχπνο αλζεθηηθνχ
ακχινπ 4 κε
επηπξφζζεηνπο
κνλνθσζθνξηθνχο
εζηέξεο, αλ θαη νη
κνλνθσζθνξηθνί
εζηέξεο δελ
επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηελ
πεπηηθφηεηα (
Woo, K.S.; et al.
2002), (Sang Y.J.
et al 2010),
Οη δίαηηεο πνπ
απνηεινχληαη απφ
ηξφθηκα ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ
δείθηε κεηψλνπλ
ηνλ θίλδπλν
δηαβήηε θαη
θαξδηαθήο λφζνπ
ζχκθσλα κε κηα
κεηα-αλάιπζε 45
δεκνζηεχζεσλ
(1.Livesey G, et
al. 2008
Σν πξάζηλν
plantain είλαη κία
απφ ηηο ιίγεο
πεγέο θνθθψδνπο
αλζεθηηθνχ
ακχινπ (OvandoMartinez M et
al.2009),
(Pelissari, FM, et
al. 2012 θαη έρεη
αλαθεξζεί σο
ηξνθή ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ
δείθηε( BahadoSingh PS et al.
2006,) Ωζηφζν,
δελ είλαη αθφκε
ζαθέο εάλ ε
παξνπζία
αλζεθηηθνχ
ακχινπ κφλν, ή
ηνπ ηχπνπ
αλζεθηηθνχ
ακχινπ, είλαη ν
ιφγνο γηα ην
ρακειφ
γιπθαηκηθφ δείθηε
ηνπ.
Σα ηξφθηκα κε
πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
αξγά εχπεπηα
άκπια πξνθαινχλ

Impact of
resistant
starch in
three
plantain
(Musa
AAB)
products
on
glycaemic
response of
healthy
volunteers

Oladele
EbunOluwa
and
Williams
Gary on

2016

Clinical
Trial

Ζ εμέηαζε ηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ
δηαζέζηκσλ
πδαηαλζξάθσλ
ζηα ηξφθηκα “
κπαλάλα plantain”
θαη πψο ε GI
πνηθίιιεη ζε
ζρέζε κε ηα
αλζεθηηθά
ζπζηαηηθά ακχινπ
ηεο ηξνθήο.

Plasma
glucose
kinetics
and
response of

Péronnet,
FA
Meynier,
V
Sauvinet,

2015

Experime
ntal
Study

Ζ ζχγθξηζε ηεο
γιπθαηκηθήο θαη
νξκνληθήο κεηά
απφ ηέζζεξα
πξσηλά κε

αλζεθηηθφ άκπιν 4
κπνξεί λα ελζσκαησζεί
ζε έλα κπηζθφην θαη λα
κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο
κεηαγεπκαηηθέο
απνθξίζεηο γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο ζε πγηείο
ελήιηθεο.

ε10 πξν-εμεηαζζέληεο πγηείο
αλζξψπνπο δφζεθαλ βξαζκέλεο
κπαλάλεο), βξαζκέλα άγξηα
ηζηπο κπαλάλαο, ψξηκεο
αθαηέξγαζηεο κπαλαλεο( θαη
άζπξν ςσκί σο αλαθνξά (φια
ηα 25 g δηαζέζηκα ηκήκαηα
πδαηαλζξάθσλ). Οη
κεηαγεπκαηηθέο γιπθαηκηθέο
απνθξίζεηο θαη νη γιπθαηκηθνί
δείθηεο κεηξήζεθαλ.

κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ
πνπ κειεηήζεθαλ, ην
βξαζκέλν άγξην
πιαηάλην θαίλεηαη λα
είλαη ην θαιχηεξν φζνλ
αθνξά ηνλ γιπθαηκηθφ
έιεγρν, επεηδή
παξνπζηάδεη αξγή θαη
ζηαδηαθή άλνδν ηεο
απφθξηζεο γιπθφδεο ζην
αίκα θαζψο θαη
ζηαδηαθή πηψζε.
Σα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ κηα πηζαλή
ζρέζε κεηαμχ ηνπ
ηαρέσο δηαζέζηκνπ
γιπθφδεο θαη ηνπ
γιπθαηκηθνχ δείθηε,
αιιά ν ζπζρεηηζκφο
ζπγρέεηαη απφ ηελ
παξνπζία άιισλ
ζπζηαηηθψλ ζηα
πιαηάληα.

Γεθαέμη λεαξά πγηή ζειπθά
θαηαλάισζαλ κε ηπραία ζεηξά
ηέζζεξηο ηχπνπο πξσηλψλ: έλα
εμσζεκέλν δεκεηξηαθφ
ρακειψλ πδαηαλζξαθσλή έλα

Ζ ππνθαηάζηαζε ησλ
εμσζεκέλσλ
δεκεηξηαθψλ κε
κπηζθφηα επηβξαδχλεη ηε
δηαζεζηκφηεηα γιπθφδεο
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παξφκνηα
ζξεπηηθή ζχλζεζε
ζε έλα πξντφλ
δεκεηξηαθψλ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ην
ίδην άκπιν αιιά
κε δηαθνξεηηθή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
αξγά εχπεπηα
άκπια (SDS),

ρακειφηεξεο
γιπθαηκηθέο
απνθξίζεηο απφ ηα
ηξφθηκα κε
ρακειή
πεξηεθηηθφηεηα
SDS

απφ ηξία κπηζθφηα
δηαθνξεηηθψλ πεξηεθηηθνηήησλ
ζε πςεινχο πδαηάλζξαθεο. Σν
αιεχξη ζηα πξντφληα
δεκεηξηαθψλ επηζεκάλζεθε
κε 13C θαη ε θηλεηηθή γιπθφδεο
ζην πιάζκα κεηξήζεθαλ
ρξεζηκνπνηψληαο έγρπζε
γιπθφδεο καδί κε ηελ
αληαπφθξηζε ησλ
ζπγθεληξψζεσλ γιπθφδεο
πιάζκαηνο, ηλζνπιίλεο θαη
εμαξηψκελεο απφ γιπθφδε
ηλζνπιηλνηξφπνπ πεπηηδίνπ.

singleblind,
randomiz
ed
crossover
study

Να θαλεί αλ
θάπνην απφ 4
γεχκαηα απφ
δηαθνξεηηθά
άκπια επεξεάδεη
ηελ παρπζαξθία

70 Γπλαίθεο δηαθφξσλ
επηπέδσλ ιηπψδνπο
θαηαλάισζεο θαηαλάισλαλ
έλα απφ ηα ηέζζεξα
δνθηκαζηηθά γεχκαηα
1) θεξψδεο άκπιν αξαβνζίηνπ
2) θεξψδεο άκπιν αξαβνζίηνπ
θαη πξσηεΐλε νξνχ γάιαθηνο .
3) αλζεθηηθφ άκπιν.
4) αλζεθηηθφ άκπινθαη
πξσηεΐλε νξξνχ γάιαθηνο.

2015

CLINIC
AL
TRIAL/E
XPERIM
ENTAL
STUDY

Hαμηνιφγεζε ησλ
επηδξάζεσλ ηνπ
λένπ αλζεθηηθνχ
ηχπνπ ακχινπ,
PPB-R-203, ζηελ
νκνηφζηαζε
γιπθφδεο ζε πγηή
άηνκα θαη άηνκα
κε δηαβήηε ηχπνπ
2.

2013

In vivo
Study

θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ ε
ζχγθξηζε ηεο
κεηαβνιηθήο
απφθξηζεο θαη ηεο
θηλεηηθήο

Γίαηηεο πςειέο ζε
αλζεθηηθφ άκπιν
ή πξσηεΐλε έρνπλ
απνδεηρζεί φηη
βνεζνχλ ζηε
δηαρείξηζε ηνπ
βάξνπο. Ζ κειέηε
εμέηαζε ηα
απνηειέζκαηα
ησλ γεπκάησλ κε
πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
κε αλζεθηηθφ ή
αλζεθηηθφ άκπιν
κε ή ρσξίο
απμεκέλε
πξφζιεςε
πξσηεΐλεο
ηε ρξήζε ηνπ
ππνζηξψκαηνο,
ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο θαη ηελ
θνξεζκφ ζε
ειιηπνβαξήο θαη
ππέξβαξεο /
παρχζαξθεο
γπλαίθεο.
ε πξφγξακκα
κείσζεο βάξνπο
πνπ βαζίδεηαη ζηε
κεηάβαζε απφ ηε
ζπλήζε δίαηηα ζε
γεχκαηα κε βάζε
ην PPB-R-203,
παξαηεξήζεθαλ
βειηηψζεηο ζε
δηάθνξεο
παξακέηξνπο,
φπσο ρακειφηεξε
ζπζηνιηθή θαη
δηαζηνιηθή
αξηεξηαθή πίεζε,
ρακειφηεξα
επίπεδα λεζηείαο
θαη 2 ψξεο κεηά
ηε γεχζε, ηα
επίπεδα νιηθήο
ρνιεζηεξφιεο θαη
ηξηγιπθεξηδίσλ
θαη ηα
ρακειφηεξα
επίπεδα
ακηλνηξαλζθεξάζ
εο ηεο αιαλίλεο.
Mειέηεο έρνπλ
ζπγθξίλεη ηηο
επηδξάζεηο ησλ
πξντφλησλ κε
βάζε ην άκπιν
θαη έδεημαλ κηα

insulin and
GIP
following a
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breakfast
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subjects:
effect of
starch
digestibilit
y

S
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απφ ην πξσηλφ θαη ηελ
εκθάληζή ηεο ζηελ
πεξηθεξηθή θπθινθνξία,
ακβιχλεη ηηο αιιαγέο
ζηε θηλεηηθή γιπθφδεο
ζην πιάζκα θαη ηελ
νκνηφζηαζε, κεηψλεη ηηο
εθβάζεηο ζηε γιπθφδε
πιάζκαηνο θαη
ελδερνκέλσο θαηαλέκεη
ηε γιπθφδε πνπ
θαηαλαιψλεηαη γηα
κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηά ην γεχκα
.
Ζ ζπλδπαζκέλε
θαηαλάισζε
δηαηξνθηθνχ ακχινπ θαη
πξσηεΐλεο απμάλεη ηελ
νμείδσζε ηνπ ιίπνπο θαη
εληζρχεη ηα αηζζήκαηα
θνξεζκνχ θαη
πιεξφηεηαο ζε επίπεδα
πνπ κπνξεί λα είλαη
θιηληθά ζεκαληηθά εάλ
δηαηεξνχληαη θάησ απφ
ρξφληεο ζπλζήθεο.

Μηα θνφξηε απνηεινχκελε απφ
40 πγηείο ζπκκεηέρνληεο έιαβε
δνθηκαζηηθή θαη ειεγρφκελε
δίαηηα θαη ειέγρζεθε ψο θαη 3
ψξεο κεηά ην γεχκα. Γηεμήρζε
κηα ηπραία, δηαζηαπξνχκελε,
ζπγθξηηηθή κειέηε ζε 44 άηνκα
κε δηαβήηε ηχπνπ 2 θαη ν
γιπθαηκηθφο έιεγρνο
αμηνινγήζεθε κε έλα ζχζηεκα
ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο
γιπθφδεο.
ε πγηείο ζπκκεηέρνληεο, νη
ηηκέο γιπθφδεο ζηνλ νξφ θαη νη
απμεηηθέο πεξηνρέο θάησ απφ
ηηο θακπχιεο γιπθφδεο ήηαλ
ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ζην
PPB-R-203 απφ ηελ νκάδα
ειέγρνπ. ε αζζελείο κε
ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, νη
κέζεο ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο
ζην αίκα γηα ηα άηνκα ζηελ
νκάδα ειέγρνπ ήηαλ
πςειφηεξεο απφ εθείλεο γηα ηα
άηνκα πνπ έιαβαλ ην ΡΡΒ-Κ203

Σα δεδνκέλα έδεημαλ φηη
ε ππνθαηάζηαζε ησλ
εκπνξηθά δηαζέζηκσλ
πεγψλ ακχινπ κε ηνλ
πςειφ ηχπν αλζεθηηθνχ
ακχινπ, ζηα 3
θαζεκεξηλά γεχκαηα,
παξείρε πιενλεθηήκαηα
ζε αζζελείο κε δηαβήηε
ηχπνπ 2 πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ
δηάθνξεο ζεξαπείεο.
Μέζα απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ρακεινχ γιπθαηκηθνχ
δείθηε, ε κέζε γιπθφδε
θαη ε ππεξγιπθαηκηθή
θαηάζηαζε βειηηψζεθαλ
ζεκαληηθά.

Δίθνζη πέληε πγηείο άλδξεο
ππνβιήζεθαλ ζε κηα
ηπραηνπνηεκέλε, αλνηρηή,
δηαζηαπξνχκελε κειέηε ε
νπνία ρσξίζηεθε ζε 2 κέξε: 12
απφ ηα 25 άηνκα

Ο ξπζκφο εκθάληζεο
εμσγελνχο γιπθφδεο
ήηαλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξνο κεηά ηελ
θαηαλάισζε κπηζθφησλ
ηελ πξψηε κέξα ηνπ
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εκθάληζεο
εμσγελνχο
γιπθφδεο απφ 2
πξντφληα
δεκεηξηαθψλ πνπ
θαηαλαιψζεθαλ
ζην πξσηλφ.

ζπζρέηηζε κεηαμχ
ηεο in vitro
πεπηηθφηεηαο ηνπ
ακχινπ θαη ησλ
κεηαγεπκαηηθψλ
απνθξίζεσλ
γιπθφδεο
πιάζκαηνο θαη
ηλζνπιίλεο
(Englyst KN, et
al. 2003)

ζπκπεξηειήθζεζαλ ζην «ηκήκα
ηζφηνπνπ» θαη ηα 13 άιια
άηνκα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην
«γιπθαηκηθφ κέξνο». ηηο
εκέξεο δνθηκήο, ηα άηνκα
έιαβαλ κπηζθφηα (ρακειφ
γιπθαηκηθφ δείθηε , πςειή
αξγά δηαζέζηκε γιπθφδε ή
εμσζεκέλα δεκεηξηαθά
(κέηξηνο γιπθαηκηθφο δείθηεο,
ρακειή σο κέξνο ελφο πξσηλνχ
παξφκνην ζε ζεξκίδεο θαη
καθξνελζσκαησκέλν
πεξηερφκελν. Ζ κεηαγεπκαηηθή
θάζε δηήξθεζε 270 ιεπηά.

acute
randomis
ed,
singleblind
crossover
study

Να δηεξεπλήζεη ηα
νμέα
ζπκπεξηιακβαλνκ
έλσλ ησλ 48 g
αλζεθηηθνχ
ακχινπ ηχπνπ 2
γηα ηελ πξφζιεςε
ελέξγεηαο,
ππνθεηκεληθά
κέηξα φξεμεο θαη
κεηαβνιέο ζηελ
κεηαγεπκαηηθή
γιπθφδε θαη ηελ
ηλζνπιίλε, ζε
ζχγθξηζε κε έλα
ζπκπιήξσκα
εηθνληθνχ
θαξκάθνπ

Σν αλζεθηηθφ
άκπιν, κηα κε
ημψδε δηαηηεηηθή
ίλα, κπνξεί λα έρεη
κεηαπξσδηαθέο
επηδξάζεηο ζηε
ξχζκηζε ηεο
φξεμεο θαη ζην
κεηαβνιηζκφ, αλ
θαη ηα αθξηβή
απνηειέζκαηα
θαη νη κεραληζκνί
είλαη άγλσζηνη

48 γξακκάξηα ρσξίζηεθαλ
εμίζνπ κεηαμχ πξσηλνχ θαη
κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο
(πνπ παξέρνπλ 24 g ζε θάζε
γεχκα) θαη θαηαλαιψλνληαη σο
κέξνο γεπκαηνοΔίθνζη λένη
πγηείο ελήιηθεο άλδξεο
θαηαλάισλαλ είηε 48 g
αλζεθηηθνχ ακχινπ είηε ην
ην εηθνληθφ θάξκαθν δηαηξείηαη
εμίζνπ κεηαμχ δχν κηθηψλ
γεπκάησλ ζε δχν μερσξηζηέο
πεξηπηψζεηο. Οη επηδξάζεηο
ζηελ φξεμε αμηνινγήζεθαλ
ρξεζηκνπνηψληαο έλα γεχκα
δνθηκήο
θαη εκεξνιφγηα δηαηξνθήο 24
σξψλ γηα ηελ πξφζιεςε
ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε νπηηθψλ
αλαινγηθψλ δπγψλ γηα
ππνθεηκεληθά κέηξα

Σπραηνπν
ηεκέλε
παξάιιε
ιε
δνθηκή

H κειέηε ηεο
κεηαβνιηθήο
επίδξαζεο ησλ
ηξνθίκσλ
ρακεινχ

Σα γεχκαηα ΥΓΓ
έρνπλ δείμεη φηη
βειηηψλνπλ ηελ
νμεία
κεηαγεπκαηηθή

δχν νκάδεο δεθαελλέα αηφκσλ
κε ππέξβαξν παξαθνινχζεζαλ
κηα δίαηηα παξέκβαζεο ad
libitum δηάξθεηαο 5 εβδνκάδσλ,
ζηελ νπνία ην άκπιν

πξσηλνχ παξά κεηά ηελ
θαηαλάισζε
εμσζεκέλσλ ζηηεξψλ.
Αληίζεηα, ζηα 210
ιεπηά, ήηαλ ζεκαληηθά
πςειφηεξν κε ηα
κπηζθφηα. Γηα ηηο
πξψηεο 2 ψξεο, ε
γιπθφδε πιάζκαηνο θαη
ε ηλζνπιίλε ήηαλ
ζεκαληηθά ρακειφηεξεο
κεηά ηα κπηζθφηα θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ
γιπθαηκηθνχ κέξνπο.Ζ
θαηαλάισζε κπηζθφησλ
κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγά
εχπεπην άκπιν κεηψλεη
ηελ εκθάληζε γιπθφδεο
θαηά ην πξψην κέξνο
ηνπ πξσηλνχ θαη
παξαηείλεη απηή ηελ
απειεπζέξσζε ζηελ
ηειεπηαία θάζε ηνπ
πξσηλνχ (210 ιεπηά). Σα
απνηειέζκαηα
ππνγξακκίδνπλ επίζεο
φηη ε δηακφξθσζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο
γιπθφδεο ζην πξσηλφ
είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηνλ
κεηαβνιηθφ έιεγρν θαζ
'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
πξσηλνχ ζε πγηή άηνκα
ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο
γιπθφδεο αίκαηνο θαη
ηλζνπιίλεο
Τπήξμε κηα ζεκαληηθά
ρακειφηεξε πξφζιεςε
ελέξγεηαο κεηά ην
ζπκπιήξσκα
αλζεθηηθνχ ακχινπ ζε
ζχγθξηζε κε ην
ζπκπιήξσκα εηθνληθνχ
θαξκάθνπ
ηφζν ζην δνθηκαζηηθφ
γεχκα ad libitum (5241
(SEM 313) λ. 5606
(SEM 345) kJ, P¼0.033)
φζν θαη ζε 24 ψξεο (12
603 (SEM 519)
P¼0.044). Τπήξμε κηα
ζεκαληηθά ρακειφηεξε
κεηαγεπκαηηθή
αληαπφθξηζε ηλζνπιίλεο
κεηά ην ζπκπιήξσκα
αλζεθηηθνχ
ακχινπ(P¼0.029). Οη
αληίζηνηρεο
ζπγθεληξψζεηο Σα
απνηειέζκαηα
ππνδειψλνπλ φηη ε
θαηαλάισζε 48 g
αλζεθηηθνχ ακχινπ, ζε
κηα πεξίνδν 24 σξψλ,
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε
ζηελ ηε δηαρείξηζε ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ
θαη ηεο φξεμεο.
Σελ εκέξα 1, ην πξσηλφ
κείσζε ζεκαληηθά ηε
γιπθαηκηθή απφθξηζε
κεηά ην πξσηλφ κε
παξάιιειε κείσζε ζηελ
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γιπθαηκηθνχ
δείθηε (ΥΓΓ)
ζηνλ εκεξήζην
έιεγρν ηεο
γιπθφδεο, κεηά
απφ κηα δίαηηα
παξέκβαζεο
γιπθαηκηθνχ
δείθηε δηάξθεηαο 5
εβδνκάδσλ.

αλνρή ζηε
γιπθφδε θαη
κεηψλνπλ ηελ
αληαπφθξηζε ηεο
ηλζνπιίλεο,
επίζεο ζε έλα
επφκελν γεχκα (ην
«απνηέιεζκα ηνπ
δεχηεξνπ
γεχκαηνο»)
Wolever et al.
1998, Brighenti et
al 2006). Ωζηφζν,
ιείπνπλ ζηνηρεία
πνπ θαηαιήγνπλ
ζην ζπκπέξαζκα
φηη ε νμεία
κείσζε ηεο
απφθξηζεο
γιπθφδεο ζην
αίκα πνπ
πξνθαιείηαη απφ
ηα ηξφθηκα
ρακεινχ ΓΓ

αληηθαηαζηάζεθε είηε απφ
άκπιν ρακεινχ γιπθαηκηθνχ
δείθηε απφ πςειφ γιπθαηκηθφ
δείθηε. Σα άηνκα έιαβαλ ην
πξνζδηνξηζκέλν κε 13C
δνθηκαζηηθφ πξσηλφ) θαη ε
νιηθή θαη εμσγελήο θηλεηηθή
γιπθφδεο (ρξεζηκνπνηψληαο
ζηαζεξά ηζφηνπα),
κεηαγεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο
γιπθφδεο, ηλζνπιίλεο,
αμηνινγήζεθαλ κεηά ην πξσηλφ
δνθηκήο θαη έλα ηππνπνηεκέλν
γεχκα.

εκθάληζε εμσγελνχο θαη
νιηθήο γιπθφδεο. Οη
γιπθαηκηθέο απνθξίζεηο
κεηά ην γεχκα θαη κεηά
ην πξσηλφ
ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά.
Μεηά ηε δηαηξνθή ησλ 5
εβδνκάδσλ, ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζε
φξνπο θηλεηηθήο
γιπθφδεο θαη απφθξηζεο
δηαηεξήζεθε αιιά ηείλεη
λα κεηψλεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα
ηε γιπθαηκηθή απφθξηζε
κεηά ην πξσηλφ. Ωζηφζν
ηα απνηειέζκαηα
ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
έξεπλαο

acute,
randomiz
ed
doubleblind,
crossover
study

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ
θαηά πφζν φιεο νη
ίλεο ηνπ ακχινπ
επεξεάδνπλ ηνλ
θνξεζκφ

Πξαγκαηνπνηήζεθ
ε ππφζεζε φηη
νξηζκέλνη ηχπνη
δηαηηεηηθψλ ηλψλ
κπνξεί λα
απμήζνπλ ηελ
θνξεζκφ
πεξηζζφηεξν απφ
άιινπο.

Σν αλζεθηηθφ άκπιν θαη
ην πίηνπξν θαιακπνθηνχ
είραλ ηελ κεγαιχηεξε
επίδξαζε επί ηνπ
θνξεζκνχ, ελψ ε
πνιπδεμηξφδε είρε κηθξή
επίδξαζε θαη
ζπκπεξηθέξζεθε ζαλ ηε
ζεξαπεία κε ρακειέ;
ίλεο. Σα απνηειέζκαηα
απηήο ηεο κειέηεο
δείρλνπλ φηη δελ
επεξεάδνπλ φιεο νη ίλεο
θνξεζκνχ εμίζνπ.

2003

Randomi
zed
Crossove
r
Trial

θνπφο ηεο
παξνχζαο κειέηεο
ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ησλ
επηδξάζεσλ ησλ
ακχισλ κε
δηαθνξεηηθνχο
ξπζκνχο
πδξφιπζεο θαηά
ηελ έθζεζε ζε
παγθξεαηίλε in
vitro ζε
κεηαγεπκαηηθφ
κεηαβνιηζκφ
πδαηαλζξάθσλ ζε
πγηή άηνκα θαη ζε
άηνκα κε δηαβήηε
ηχπνπ 2

2003

In vivo
Study

θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ λα
εθηηκεζεί θαηά

Ζ πνζφηεηα
δηαηξνθηθψλ
πδαηαλζξάθσλ
ζηε δίαηηα θαη ν
ξπζκφο θαη ε
έθηαζε ηεο πέςεο
απηνχ ηνπ
πδαηάλζξαθα
είλαη νη θχξηνη
πξνζδηνξηζηέο
ησλ
κεηαγεπκαηηθψλ
απνθξίζεσλ
γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο
(Wolever &
Bolognesi, 1996;
Wolever, 2000). Ζ
θαηαλάισζε
απηψλ ησλ
ακχισλ κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ
δηαβήηε κέζσ ηεο
κείσζεο
ζπγθεληξψζεο
γιπθφδεο ζην
πιάζκα θαη
ηλζνπιίλεο..
Σα ιηπαξά νμέα
βξαρείαο αιχζνπ
πνπ παξάγνληαη

20 πγηείο άλδξεο θαη γπλαίθεο
ζε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηηο
επηδξάζεηο ησλ 4 ηλψλ θαη ηελ
επεμεξγαζία ρακειήο ίλαο ζηελ
θνξεζκφ. ε 5 μερσξηζηέο
επηζθέςεηο,ηα άηνκα πνπ ήηαλ
ζε λεζηεία θαηαλάισλαλ είηε
έλα muffin Υακειφ ζε ίλεο (1,6
g ίλα) είηε έλα απφ ηα 4 muffins
πςειφ ζε ίλεο (8,0-9,6 g
ίλα) γηα πξσηλφ. Σα άηνκα
ρξεζηκνπνίεζαλ 4 εξσηήζεηο
ζε νπηηθέο αλαινγηθέο θιίκαθεο
ησλ 100 mm γηα λα ξπζκίζνπλ
ηελ θνξεζκφ ζε βαζηθή γξακκή
θαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα γηα 180 ιεπηά κεηά
ηελ θαηαλάισζε ηνπ muffin
Γχν δνθηκαζηηθά
άκπια,παξαζθεπαζκέλα απφ
άβξαζηα θπζηθά πξντφληα
θνθθψδνπο ακχινπ θαη
θπζηθψο εκπινπηηζκέλα κε
13C, θαηαλαιψζεθαλ απφ νθηψ
πγηή θαη δεθαηξία άηνκα κε
δηαβήηε ηχπνπ 2. Έλα άκπιν
πδξνιχζεθε ηαρέσο in vitro θαη
ην άιιν πδξνιχζεθε αξγά.
Κάζε εζεινληήο θαηαλάισζε
50 γξακ. Απφ θάζε
δνθηκαζηηθφ άκπιν. Δπηπιένλ,
νη αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2
θαηαλάισλαλ 89,79 ηνπ αξγά
πδξνιπκέλνπ ακχινπ ζε
μερσξηζηή πεξίπησζε. Σα
δείγκαηα αίκαηνο ειήθζεζαλ
ζε δηαζηήκαηα 10 ιεπηψλ γηα 3
ψξεο θαη ζε δηαζηήκαηα 20
ιεπηψλ γηα άιιεο 3 ψξεο θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 6
σξψλ κεηά ην γεχκα.

Γέθα πγηείο ζπκκεηέρνληεο
θαηαλάισλαλ δχν ίδηεο δίαηηεο
κε ρακειά θαηάινηπα ζε

Ζ πξνεγνχκελε
αλζεθηηθή θαηαλάισζε
ακχινπ νδήγεζε ζε
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Γηα ην ηαρέσο
πδξνιπκέλν άκπιν, νη
ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο
ζην πιάζκα θαη νη
ζπγθεληξψζεηο
ηλζνπιίλεο ζηνλ νξφ
απμήζεθαλ γξεγνξφηεξα
θαη ε κέγηζηε κεηαβνιή
ηεο γιπθφδεο ήηαλ θαηά
κέζν φξν πεξίπνπ 1,8
θνξέο κεγαιχηεξε απφ
εθείλε ηνπ αξγά
πδξνιπκέλνπ ακχινπ
θαη ζηηο 2 νκάδεο. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ
φηη ηα άκπια πνπ έρνπλ
δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο
πδξφιπζεο in vitro
έρνπλ σο απνηέιεζκα
δηαθνξεηηθά πξφηππα
γιπθαηκίαο θαη
ηλζνπιηλαηκίαο ηφζν ζε
πγηείο ελήιηθεο φζν θαη
ζε άηνκα κε δηαβήηε
ηχπνπ 2 πνπ ειέγρνληαη
απφ ηε δηαηξνθή.
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on of
resistant
starch
enhances
postprandi
al insulin
sensitivity
in healthy
subjects

Currie, L.
M.
Morgan,
D. P.
Jewell, K.
N. Frayn

πφζνλ νη νμείεο
αιιαγέο ζην
πεξηερφκελν
αδηάιπηεο ηλψλ
(αλζεθηηθφ
άκπιν) ηεο
δίαηηαο ζα είραλ
επηπηψζεηο ζηνλ
κεηαγεπκαηηθφ
δηαρσξηζκφ ησλ
πδαηαλζξάθσλ
θαη ησλ ιηπηδίσλ.

απφ ηε δχκσζε
ηνπ αλζεθηθνχ
ακχινπ έρεη
απνδεηρζεί φηη
έρεη επηπηψζεηο
ζηε ιηπφιπζε
ιηπψδνπο ηζηνχ
[Crouse JR et al
1989, Akanji et al
1989], ζηελ
επαηηθή
γιπθνλενγέλεζε
[Anderson JW et
al. 1984] θαη ζηελ
έθθξηζε
ηλζνπιίλεο
[Sasaki Y et al.
1977], παξφιν
πνπ ε
θπζηνινγηθή
ζεκαζία απηψλ
ησλ
παξαηεξήζεσλ
γηα επαηζζεζία
ζηελ ηλζνπιίλε
κεηά απφ
δηαηηεηηθή ίλα
παξακέλεη λα
θαζνξηζηεί.

μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο γηα 24
ψξεο (33% ιηπαξά, <2 g
δηαηηεηηθέο ίλεο). Απφ ηηο
δίαηηεο ζπκπιεξψζεθε κε 60 g
αλζεθηηθφ άκπιν. Σν επφκελν
πξσί δηεμήρζε δνθηκή αλνρήο
αιεχξνπ ρσξίο ίλεο (59 g
πδαηάλζξαθα, 21 g ιίπνο, 2,1
kJ) θαη ε κεηαγεπκαηηθή
επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε
κεηξήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο
έλα κηληκαιηζηηθφ κνληέιν

ρακειφηεξε
κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε
πιάζκαηνο θαη
ηλζνπιίλε κε πςειφηεξε
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε. Γελ ππήξμε
επίδξαζε αληνρήο ζηελ
θαηαλάισζε ακχινπ
ζηελ ηξηαθπιγιπθεξφιε
πιάζκαηνο αλ θαη ηα
επίπεδα κε
εζηεξνπνηεκέλσλ
ιηπαξψλ νμέσλ θαη 3πδξνμπβνπηπξηθνχ
νμένο θαηαζηέιινληαη 5
ψξεο κεηά ηε δνθηκή
αλνρήο γεχκαηνο.
Πξνεγνχκελε νμεία
θαηαλάισζε πςειήο
δφζεο αλζεθηηθνχ ζε
πδαηάλζξαθεο
βειηησκέλνπ ακχινπ
ζηε κεηαππξεληθή
πεξίνδν ηελ επφκελε
εκέξα, πηζαλψο ιφγσ
ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ
ηεο θνινληθήο δχκσζεο.

Β) ΛΑΒΡΑΚΗΑ
ΣΗΣΛΟ
Effect of
high
dietary
starch
levels on
growth,
hepatic
glucose
metabolis
m,
oxidative
status and
immune
response of
juvenile
largemouth
bass,
Micropteru
s salmoides
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2018

Experime
ntal
article

Ζ δηεξεχλεζε ησλ
επηδξάζεσλ ησλ
πςειψλ επηπέδσλ
δηαηξνθηθνχ
ακχινπ ζηελ
αλάπηπμε, ην
έλδπκν
κεηαβνιηζκνχ ηεο
επαηηθήο
γιπθφδεο, ηελ
αληηνμεηδσηηθή
ηθαλφηεηα θαη ηηο
αλνζνινγηθέο
αληηδξάζεηο ζε
ιαβξάθηα
Micropterus
salmides.

Δίλαη γλσζηφ φηη
ηα ζαξθνβφξα
ςάξηα έρνπλ
ρακειφηεξε
ηθαλφηεηα λα
ρξεζηκνπνηνχλ
ηνλ
πδαηαλζξάθσλ
δηαηξνθήο απφ φ,
ηη ηα πακθάγα θαη
ηα θπηνθάγα
ςάξηα Πξφζθαηεο
κειέηεο έρνπλ
δείμεη φηη ην
πςειφηεξν
δηαηηεηηθφ άκπιν
ζα κπνξνχζε λα
θαηαζηείιεη ηηο
έκθπηεο
αλνζναπνθξίζεηο
θαη λα κεηψζεη ηηο
αληηνμεηδσηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ
ςαξηψλ

Λαβξάθηα ηξνθνδνηήζεθαλ
ηξεηο ηζνγφληεο θαη
ηζνελδπγηθέο εκη-θαζαξηζκέλεο
δίαηηεο πνπ πεξηείραλ 5%, 10%
θαη 20% άκπιν ζίηνπ,
αληίζηνηρα.

Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ηα ςάξηα πνπ
ηξάθεθαλ κε δίαηηεο 5%
θαη 10% ακχινπ
εκθάληζαλ ζεκαληηθά
θαιχηεξε αχμεζε
βάξνπο, εηδηθφ ξπζκφ
αλάπηπμεο, αλαινγία
απνηειεζκαηηθφηεηαο
πξσηετλψλ θαη αλαινγία
κεηαηξνπήο δσνηξνθψλ
ζε ζχγθξηζε κε ηε
δηαηξνθή κε δίαηηα 20%
ακχινπ. Δλ ησ κεηαμχ,
ηα ςάξηα πνπ ηξάθεθαλ
κε δίαηηα 20% ακχινπ
είραλ ζεκαληηθά
πςειφηεξε
πεξηεθηηθφηεηα ζε
γιπθνγφλν θαη κπτθφ
γιπθνγφλν απφ φ, ηη
απηά πνπ ηξάθεθαλ κε
άιιεο δίαηηεο. Οη
δξαζηηθφηεηεο ηεο
ακηηνηξαλζθεξάζεο ηεο
αιαλίλεο θαη ηεο
αζπαξηηθήο
ηξαλζακηλάζεο, ε
πεξηεθηηθφηεηα
γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο
ζην πιάζκα απμήζεθαλ
ζεκαληηθά κε ηα επίπεδα
δηαηηεηηθψλ ακχισλ,

28

ελψ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ηξηγιπθεξίδηα έδεημε ηελ
αληίζεηε ηάζε.
Σα απνηειέζκαηα
θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα
επίπεδα ακχινπ κπνξεί
λα επεξεάζνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηηο
κεηαβνιηθέο κεηαβνιέο,
γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη
φηη νη δίαηηεο πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε
άκπιν
ρξεζηκνπνηήζεθαλ
αλαπνηειεζκαηηθά σο
πεγή ελέξγεηαο απφ ηα
λεαξά M. Salmoides

Γ) ΑΡΟΤΡΑΗΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Resistant
starch
produces
antidiabeti
c effects by
enhancing
glucose
metabolis
m and
amelioratin
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pancreatic
dysfunctio
n in type 2
diabetic
rats

Dietary
resistant
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adiposity
in obesityprone and
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2017

Clinical
Trial

H αμηνιφγεζε ηεο
ππνγιπθαηκηθήο
επίδξαζεο ησλ
ρακειψλ, κέζσλ
θαη πςειψλ
δφζεσλ
αλζεθηηθνχ
ακχινπ ηχπνπ 2
(100, 150 θαη 200
g / kg) γηα 28
εκέξεο θαη
δηεξεχλεζε ηνπ
ελδερφκελνπ
κεραληζκνχ απηνχ
ηνπ
απνηειέζκαηνο
ζηoπο ηχπνπ 2
δηαβεηηθνχο
αξνπξαίνπο πνπ
ππνβιήζεθαλ ζε
ζεξαπεία κε
δίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
γιπθφδε θαη
ρακειήο δφζεο
ζηξεπηνδνηνθίλε.

Έγηλε ηπραίνο δηαρσξηζκφο
πνληηθψλ ζε δηαβεηηθνχο θαη
κε δηαβεηηθνχο. ην κε
δηαβεηηθφ γθξνχπ ρνξεγήζεθε
θηηξηθφ άιαο θαη δψζεθε
πξφζβαζε ζε βαζηθή δίαηηα θαη
λεξφ.. Σν επίπεδν γιπθφδεο
λπζηείαο ζην αίκαη κεηξάηαη
απφ ηελ νπξαία θιέβα ησλ
αξνπξαίσλ πνπ ππνβάιινληαη
ζε νινλχθηηα λεζηεία κε ηε
ρξήζε κεηξεηή γιπθφδεο
αίκαηνο. ρεκαηίζηεθαλ νη
αθφινπζεο νκάδεο, πνπ έρνπλ
απν νθηψ αξνπξαίνπο:
-Γίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
γιπθφδε,ρακειήο δφζεο
αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2
-Γίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε ζε
ιηπαξά πνπ πεξηέρεη 100 g /
αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2 Γίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε ζε
ιηπαξά πνπ πεξηέρεη 150 g / kg
αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2 Γίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθφδε πνπ
πεξηέρεη 200 g / kg αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 2 Οη αξνπξαίνη
είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε
κία απφ ηηο πεηξακαηηθέο
δίαηηεο γηα 28 εκέξεο.

Σν αλζεθηηθφ ζηηο
κεζαίεο δφζεηο άκπιν
ηχπνπ 2 ,(150 g / kg )
έδεημε εμαηξεηηθή
αληηδηαβεηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Σν αλζεθηηθφ άκπιν
ηχπνπ 2 παξάγεη έλα
αληηδηαβεηηθφ
απνηέιεζκα
κεηαβάιινληαο ηα
επίπεδα έθθξαζεο
γνληδίσλ θαη πξσηετλψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε
ε επαηηθή
γιπθνλενγέλεζε θαη ε
ζχλζεζε γιπθνγφλνπ.
Σν αλζεθηηθφ άκπιν
ηχπνπ 2 βειηηψλεη ηελ
δπζιεηηνπξγία ηνπ
παγθξέαηνο.

Damien P
Belobrajd
ic, Roger
A King,
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ersen, and
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2012
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θνπφο καο ήηαλ
λα
πξνζδηνξίζνπκε
αλ ην αλζεθηηθφ
ζε άκπιν θαηά
ηελ δφζε κεηψλεη
ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε
ιίπνο ζε

Σν κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν κπνξεί
λα πξνιεθζεί ή λα
ζεξαπεπηεί κε ηνλ
έιεγρν ηεο
πνζφηεηαο θαη ηεο
πνηφηεηαο ηεο
δίαηηαο, εθηφο απν
ηε ξχζκηζε ηνπ
γελεηηθνχ
πιαηζίνπ ηεο
λφζνπ. Γεδνκέλνπ
ηνπ νηη νη δίαηηεο
ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ
δείθηε θαη ηεο
απμεκέλεο
θαηαλάισζεο
θπηηθψλ ηλψλ
κεηψλεη ην ξίζθν
γηα δηαηαξξαρέο
ζρεηηθέο κε ηελ
παρπζαξθία, φπσο
ν δηαβήηεο θαη νη
θαξδηαγγεηαθέο
λφζνη. ε
ππνθαηάζηαζε
ηνπ εμαηξεηηθά
εχπεπηνπ ακχινπ
κε αλζεθηηθφ
άκπιν είλαη
επεξγεηηθή γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ
βάξνπο θαη ηεο
γιπθφδεο ηνπ
αίκαηνο
Πξφζθαηα, νη
Aziz et al.(2009)
έδεημαλ φηη ζε
παρχζαξθνπο
αξνπξαίνπο πνπ
πξνθαινχληαη απφ
δίαηηα, νη δίαηηεο
κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε

120 Αξζεληθνί αξνπξαίνη
Sprague-Dawley έιαβαλ ηξνθή
κέηξηαο πεξηεθηηθφηεηαο ζε
ιηπαξά θαη πςειήο ελέξγεηαο
γηα 4 εβδνκάδεο. Οη αξνπξαίνη
πνπ πήξαλ ην κεγαιχηεξν
βάξνο (40%) ηαμηλνκήζεθαλ σο
επηξξεπείο ζηελ παρπζαξθία
θαη νη παρχζαξθνη αξνπξαίνη

Οη επηξξεπείο ζηελ
παρπζαξθία αξνπξαίνη
πξνζέιαβαλ κηθξφηεξν
βάξνο κε 4, 12 θαη 16%
αλζεθηηθφ άκπιν ζε
ζχγθξηζε κε 0%
αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ
2, αιιά ε επίδξαζε
ζηνπο αλζεθηηθνπο ζηελ
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επηξξεπείο ζε
παρπζαξθία (OP)
θαη αλζεθηηθνχο
ζηελ παρπζαξθία
(OR) αξνπξαίνπο.

obesityresistant
male rats

Maize and
resistant
starch
enriched
breads
reduce
postprandi
al
glycemic
responses
in rats

Brites ,
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Maria J.
Trigo ,
Belmira
Carrapiço
, Marcela
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Rui J.
Bessa

2011

In vivo
study

Ζ κειέηε απηή
δηεμήρζε γηα λα
δηεξεπλεζεί ε
ππφζεζε φηη κηα
δίαηηα
αξαβνζίηνπ, φπσο
παξάγεηαη θαη
θαηαλαιψλεηαη
ζηελ Πνξηνγαιία,
ζα είρε σθέιηκεο
κεηαβνιηθέο
επηδξάζεηο ζηνπο
αξνπξαίνπο ζε
ζχγθξηζε κε ην
άζπξν ςσκί
ζηηαξηνχ

Dietaryresistant
starch
improves
maternal
glycemic
control in
Goto–
Kakizaki
rat

Li Shen
Michael
J.
Keenan,
Anne
Raggio,
Cathy
Williams,
and Roy
J. Martin

2011
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ntal
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Να ειεγρζεί ε
ππφζεζε φηη ην
αλζεθηηθφ άκπιν
κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε θαη ηε
κάδα ησλ
παγθξεαηηθψλ β
θπηηάξσλ ζε έλα
κνληέιν δηαβήηε
ηχπνπ 2
αξνπξαίνπ.

Αλζεθηηθφ Άκπιν
κείσζαλ ηελ
πξνζιεςε βάξνπο
ζψκαηνο (θαηά
40%), ην βάξνο
ηνπ ιίπνπο θαη ηε
γιπθαηκηθή
απφθξηζε θαη ηελ
απμεκέλε
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε ζε
ζχγθξηζε κε
δηαηξνθή ρακειή
ζε Αλζεθηηθφ
Άκπιν.
Σν ςσκί άζπξνπ
ζηηαξηνχ είλαη κηα
πησρή πεγή
θπηηθψλ ηλψλ, πνπ
ζπλήζσο
πεξηέρνπλ
ιηγφηεξν απφ 2%.
Τπάξρεη δήηεζε
γηα ηελ αλάπηπμε
ςσκηνχ κε άκπιν
ην νπνίν είλαη
αξγά εχπεπην ή
κεξηθψο
αλζεθηηθφ ζηελ
πεπηηθή
δηαδηθαζία

Έρεη παξαηεξεζεί
φηη ε θαηάισζε
αλζεθηηθνχ
ακχινπ κεηψλεη ηε
ζπζζψξεπζε
ιίπνπο ζην ζψκα
ζηα ηξσθηηθά,
απμάλεη ηελ
έθθξαζε γνληδίσλ
ηνπ πεπηηδίνπ-1
ηχπνπ GLG-1
(GLP-1) θαη ην
πιάζκα θαη
βειηηψλεη ηελ
αλνρή ζηε
γιπθφδε ζε
δηαβεηηθνχο
πνληηθνχο πνπ
πξνθαινχληαη απφ
ζηξεπηνδνηνθίλε
[Keenan et al.
2006- Zhou J. Et
al. 2008.

ήηαλ ην 40% πνπ απέθηεζαλ ην
κηθξφηεξν βάξνο. Οη αξνπξαίνη
ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε κία απφ
ηηο έμη νκάδεο (8 αξνπξαίνη γηα
θάζε θαηλφηππν). Μία νκάδα
ζθνηψζεθε γηα κεηξήζεηο
βαζηθήο γξακκήο, νη άιιεο
πέληε νκάδεο δηαηέζεθαλ ζε
δηαηξνθέο βαζηδφκελεο ζε AIN93 πνπ πεξηείραλ 0, 4, 8, 12 θαη
16% αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2
(σο άκπιν αξαβνζίηνπ πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε ακπιφδε)
γηα 4 εβδνκάδεο.

παρπζαξθία αξνπξαίνπο
ήηαλ ζεκαληηθή κφλν
ζην 16% αλζεθηηθφ
άκπιν. Αλεμάξηεηα απφ
ηνλ θαηλφηππν, νη
δίαηηεο πνπ πεξηέρνπλ
≥8% αλζεθηηθνχ ακχινπ
κεηψλνπλ ηελ
πεξηεθηηθφηεηα ζε
ιηπαξά ζε ζχγθξηζε κε
ην 0% ακζεθηηθνχ
ακχινπ.

36 αξνπξαίνη Wistar
δηαηξνχκελνη ζε ηέζζεξηο
νκάδεο θαη ηξάθεθαλ είηε ςσκί
ζηηαξηνχ, ςσκί ζηηαξηνχ
αλζεθηηθφ άκπιν, ςσκί
αξαβνζίηνπ θαη ςσκί
αξαβνζίηνπ αλζεθηηθφ άκπιν
γηα λα εθηηκεζεί ε πξφζιεςε
ηξνθήο, ε αχμεζε ζσκαηηθνχ
βάξνπο, ην pH θνπξάλσλ θαη
κεηαγεπκαηηθή απφθξηζε
γιπθφδεο αίκαηνο (γιπθαηκηθή
απφθξηζε).. Ζ νκάδα ςσκηνχ
αξαβνζίηνπ παξνπζίαζε
πςειφηεξν ζσκαηηθφ βάξνο θαη
επίπεδν ρνιεζηεξφιεο,
ρακειφηεξν pH θνπξάλσλ θαη
κεηαγεπκαηηθή απφθξηζε
γιπθφδεο αίκαηνο απφ ηελ
νκάδα ςσκηνχ ζηηαξηνχ. Ζ
νκάδα ςσκηνχ αλζεθηηθφ
άκπιν -ζηηαξηνχ έδεημε
ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ
πξφζιεςε ηξνθήο, ζην pH ησλ
θνπξάλσλ, ζηελ κεηαγεπκαηηθή
απφθξηζε γιπθφδεο ζην αίκα
θαη ζηελ νιηθή ρνιεζηεξφιε. Ζ
νκάδα αλζεθηηθφ άκπιν αξαβνζίηνπ εκθάληζε
ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ
αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο,
ζην pH ησλ θνπξάλσλ θαη ζηα
επίπεδα ηεο νιηθήο
ρνιεζηεξφιεο. Ωζηφζν, γηα ηε
γιπθαηκηθή απφθξηζε
παξαηεξήζεθε κφλν κηα
κείσζε ζην επίπεδν λεζηείαο.
25 αξνπξαίνη ηξάθεθαλ κε
δίαηηα κε αλζεθηηθφ άκπιν 30%
θαη δίαηηα ειέγρνπ ελέξγεηαο.
Μεηά απφ 10 εβδνκάδεο, απηνί
νη αξνπξαίνη δεπγαξψζεθαλ θαη
πέξαζαλ απφ εγθπκνζχλε θαη
γαινπρία.

Απηά ηα απνηειέζκαηα
ππνδειψλνπλ φηη ην
ςσκί αξαβνζίηνπ έρεη
ρακειφηεξν γιπθαηκηθφ
δείθηε απφ ην ςσκί
ζηηαξηνχ θαη ην κέγεζνο
ηεο επίδξαζεο ηνπ
αλζεθηηθνχ ακχινπζηε
γιπθαηκηθή απφθξηζε
εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν
ηνπ ςσκηνχ.

ην ηέινο ηεο κειέηεο, ε
κάδα ησλ παγθξεαηηθψλ
β-θπηηάξσλ, ε
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε, ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε
παγθξεαηηθή ηλζνπιίλε,
ηα ζπλνιηθά επίπεδα
γιπθφδεο, νη
ζπγθεληξψζεηο ιηπαξψλ
νμέσλ βξαρέαο αιχζνπ
θαη ηα βαθηεξίδηα πνπ
παξάγνπλ βνπηπξηθφ ζε
πεξηεθηηθφηεηα ζε
θφθαια βειηηψζεθαλ
ζεκαληηθά κε ηε
δηαηξνθή κε αλζεθηηθφ
άκπιν. Οη απφγνλνη ησλ
αλζεθηηθψλ ζε άκπια
θξαγκάησλ ακχινπ
εκθάληζαλ βειηησκέλα
επίπεδα γιπθφδεο
λεζηείαο θαη
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Δμέηαζε ηελ
ππφζεζε φηη κηα
δηαηξνθή ακχινπ
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ζε ακπιφδε
(AMO) ζα
βειηίσλε ην
ζσκαηηθφ βάξνο
θαη ηνλ
γιπθαηκηθφ έιεγρν
ζε ζρέζε κε κηα
δίαηηα ακχινπ
πςειήο
ακπινπεθηίλεο
(AMN) ζε
αξνπξαίνπο κε
παρπζαξθία πνπ
πξνθαιείηαη απφ
ηε δηαηξνθή

RS4-type
resistant
starch
prevents
high-fat
dietinduced
obesity via
increased
hepatic
fatty acid
oxidation
and
decreased
postprandi
al GIP in
C57BL/6J
mice
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θνπφο απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ησλ
επηπηψζεσλ ησλ
ζπκπιεξσκάησλ
δηαηξνθήο κε
αλζεθηηθφ άκπιν
ηχπνπ 4 ζηελ
αλάπηπμε ηεο
παρπζαξθίαο πνπ
πξνθαιείηαη απφ
ηε δηαηξνθή ζε
πνληηθνχο

ΔΣΟ

ΔΗΓΟ

1999

In vivo
study

θπζηνινγηθέο θακπχιεο
Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα
άκπια κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε AMO
κπνξεί λα είλαη
απνηειεζκαηηθά ζην
βάξνο θαη ζηνλ
γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηελ
παρπζαξθία

αξθεηέο κειέηεο
έρνπλ δείμεη φηη ε
καθξνζξεπηηθή
ζχλζεζε ηεο
δηαηξνθήο παίδεη
ζεκαληηθφ ξφιν
ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ
ηφζν ηνπ
κεγέζνπο ηεο
απψιεηαο βάξνπο
φζν θαη ησλ
κεηαβνιηθψλ
δηνξζψζεσλ. Απφ
ηελ άπνςε απηή,
αλαθέξζεθε φηη νη
δίαηηεο κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
ιηπαξά / ρακειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε
πδαηάλζξαθεο ή
πςειέο πξσηεΐλεο
έρνπλ σο
απνηέιεζκα
κεγαιχηεξε
απψιεηα βάξνπο
θαη θαιχηεξε
κεηαβνιηθή
θαηαηνκή απφ ηηο
ζπκβαηηθέο
δίαηηεο ρακειήο
θαηαλάισζεο /
ρακειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ζε ιηπαξά, αθφκε
θαη φηαλ
θαηαλαιψλνληαη
ad libitum (AL)
(Baba NH et
al.1999, Skov AR
et al. 1999).
Σα ρεκηθψο
ηξνπνπνηεκέλα
άκπια (CMS)
είλαη αλζεθηηθά
άκπια ηχπνπ
Πξνεγνχκελεο
κειέηεο έρνπλ
δείμεη φηη ην
αλζεθηηθφ άκπιν
ηχπνπ 4 απμάλεη
ηελ απέθθξηζε
ησλ ρνιηθψλ
νμέσλ ζηα
θφπξαλα θαη
κεηψλεη ηελ
απνξξφθεζε
ςεπδαξγχξνπ θαη
ζηδήξνπ ζε
αξνπξαίνπο.

46 αξζεληθνί αξνπξαίνη
Sprague-Dawley δηαηξέζεθαλ
ζε 4 νκάδεο θαη έιαβαλ
ειεχζεξε ή πεξηνξηζκέλε
πξφζβαζε είηε ζε δίαηηα AMN
είηε AMO γηα 4 εβδνκάδεο.
Μεηά απφ 3 εβδνκάδεο, νη
αξνπξαίνη απφ θάζε νκάδα
ππέζηεζαλ απφ ηνπ ζηφκαηνο
δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο.
ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, νη
αξνπξαίνη πνπ ζηεξήζεθαλ
ηξνθή ζθνηψζεθαλ κε
απνθεθαιηζκφ θαη
ζπιιέρζεθαλ αίκαηα θαη ηζηνί
γηα αλαιχζεηο. Σν AMO
νδήγεζε ζε ρακειφηεξε
ζπλνιηθή πξφζιεςε ελέξγεηαο,
αχμεζε βάξνπο, κάδα ιίπνπο
θαη γιπθαηκηθή απφθξηζε, αιιά
πςειφηεξν δείθηε επαηζζεζίαο
ζηελ ηλζνπιίλε απφ ην AMN,
κφλν φηαλ θαηαλαιψλεηαη ad
libitum. Ζ ΑΜΟ νδήγεζε ζε
πςειφηεξεο αληηδξάζεηο
πεπηηδίνπ-1 πεπηηδίνπ-1 θαη
πεπηηδίνπ ΤΤ θαη επίπεδα
mRNA πςειφηεξεο απφ
γιπθαγφλν, αλεμάξηεηα απφ ην
παξάδεηγκα δηαηξνθήο.
Οη επηδξάζεηο ηεο ΑΜΟ
θαίλεηαη λα πξνθαινχληαη απφ
ηελ πςειή αλζεθηηθή
πεξηεθηηθφηεηα ζε άκπιν θαη
φρη απφ ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε

Σα αξζεληθά πνληίθηα κε βάζε
ην βάξνο θαη ηελ ειηθία
ηξνθνδνηήζεθαλ γηα 24
εβδνκάδεο ζε δίαηηα κε πςειή
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά πνπ
πεξηείρε κε ηξνπνπνηεκέλν
άκπιν, πδξνμππξνππιησκέλν
θσζθνξηθφ δηάξζξαθα (RS4) ή
HACS (RS2). Δθείλνη πνπ
ηξάθεθαλ κε ηε δηαηξνθή RS4
είραλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν
ζσκαηηθφ βάξνο θαη ζπιαρληθφ
βάξνο ιίπνπο απφ απηνχο πνπ
ηξάθεθαλ είηε ρσξίο
ηξνπνπνηεκέλν άκπιν είηε κε
ηε δηαηξνθή RS2

Σα πνληίθηα πνπ
ηξάθεθαλ κε ηε
δηαηξνθή αλζεθηηθνχ
ακχινπ ηχπνπ 4 γηα 4
εβδνκάδεο είραλ κηα
ζεκαληηθά πςειφηεξε
ηθαλφηεηα νμείδσζεο
ησλ επαηηθψλ ιηπαξψλ
νμέσλ θαη ζρεηηθή
γνληδηαθή έθθξαζε θαη
ρακειφηεξε ηλζνπιίλε
αίκαηνο απφ απηέο πνπ
ηξάθεθαλ είηε ρσξίο
ηξνπνπνηεκέλν άκπιν
είηε κε ηε δηαηξνθή
αλζεθηηθνχ ακχινπ
ηχπνπ 2.

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Γηα λα
πξνζδηνξηζηεί αλ
ην πίηνπξν ζίηνπ
(κηα πινχζηα πεγή
πνιπζαθραξηηψλ
αδηάιπηνπ

Πξφζθαηεο
κειέηεο
ππνδεηθλχνπλ φηη
ην αλζεθηηθφ
άκπιν δπκψλεηαη
ηαρέσο ζην εγγχο

Δίθνζη ηέζζεξηο ρνίξνη
ηξάθεθαλ κε ηέζζεξηο δίαηηεο
αλζξψπηλνπ ηχπνπ: κηα
δηαηξνθή ειέγρνπ ή κηα
δηαηξνθή ειέγρνπ
ζπκπιεξσκέλε κε αλζεθηηθφ

Υσξίο ην πίηνπξν
ζηηαξηνχ, ην αλζεθηηθφ
άκπιν δπκψζεθε ηαρέσο
ζην εγγχο θφινλ. Ζ
ζπκπιήξσζε κε πίηνπξν
ζίηνπ αλαζηέιιεη ηελ

Γ) ΥΟΗΡΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Wheat bran
affects the
site of
fermentatio
n of
resistant

ΤΓΓΡΑ
ΦΔΗ
Govers M
J A P, N J
Gannon,
FR
Dunshea,
PR
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starch and
luminal
indexes
related to
colon
cancer risk:
a study in
pigs

ακχινπ), πνπ
είλαη γλσζηφ φηη
επηηαρχλεη ην
γαζηξεληεξηθή
δηέιεπζε
ζα κπνξνχζε λα
κεηαθέξεη
αλζεθηηθφ άκπιν
κέζα ζην
απνκαθξπζκέλν
θφινλ θαη έηζη λα
κεηαηνπίδεη ηε
ζέζε δχκσζεο ηνπ

Gibson, J
G Muir

θφινλ θαη έρεη
νθέιε γηα απηφ.

άκπιν, πίηπξν ζίηνπ ή θαη ηα
δχν. Σα εληεξηθά πεξηερφκελα
θαη ηα θφπξαλα ζπιιέρζεθαλ
κεηά απφ δχν εβδνκάδεο.

δχκσζε κε αλζεθηηθφ
άκπιν, κε απνηέιεζκα
ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε
ηνπ αλζεθηηθνχ ακχινπ
πνπ δπκψλεηαη αλάκεζα
ζην εγγχο θφινλ θαη ζηα
θφπξαλα. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα πςειφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο
βνπηπξηθνχ νμέσο θαη
θαηψηεξεο ακκσλίαο
ζηηο απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο ηνπ παρένο
εληέξνπ.
Σν πίηνπξν ζίηνπ κπνξεί
λα κεηαηνπίζεη ηε
δχκσζε αλζεθηηθνχ
ακχινπ πεξαηηέξσ,
βειηηψλνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ ηηο ζπλζήθεο
ζηηο απνκαθξπζκέλεο
πεξηνρέο ηνπ παρένο
εληέξνπ
φπνπ ζπκβαίλνπλ
ζπλήζσο νη φγθνη.
πλεπψο, ε
ζπλδπαζκέλε
θαηαλάισζε
αλζεθηηθφ άκπιν θαη
αδηάιπην κε άκπιν
νη πνιπζαθραξίηεο
κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ
ζηελ
δηαηξνθηθή
δηαθνξνπνίεζε ηνπ
θηλδχλνπ θαξθίλνπ ηνπ
παρένο εληέξνπ.

Πίλαθαο 2: ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΖ ΓΛΤΚΟΕΖ (Glucose Metabolism)
Α) ΑΝΘΡΧΠΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Acute Effect of
Resistant Starch on
Food Intake,
Appetite and
Satiety in
Overweight/Obese
Males

ΤΓΓΡ
ΑΦΔΗ
Al-Mana
Najlaa
M. ,
Robertso
n M.
Denise

ΔΣΟ

ΔΗΓΟ

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

2018

singleblind
randomiz
ed
crossover
study

Ζ δηεξεχλεζε
ησλ
βξαρππξφζεζ
κσλ
επηπηψζεσλ
ηνπ
αλζεθηηθνχ
ακχινπ ζηελ
φξεμε, ην
θνξεζκφ θαη
ην
κεηαβνιηζκφ
ζε άηνκα κε
ππέξβαξα /
παρχζαξθα
άηνκα

Αξθεηέο κειέηεο
έρνπλ ζπλδέζεη ηελ
απμεκέλε
πξφζιεςε
δηαηηεηηθψλ ηλψλ κε
ηε βειηίσζε ηεο ηε
δηαρείξηζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο.
Έρεη απνδεηρζεί φηη
νη δηαηηεηηθέο ίλεο
απφ αλζεθηηθφ
άκπιν (ΑΑ) έρνπλ
κηα επίδξαζε ζηελ
πξφζιεςε ηξνθήο
ζε άηνκα κε
θπζηνινγηθφ βάξνο,
αιιά ν ξφινο ηεο
ζηελ παρπζαξθία
είλαη άγλσζηνο.

Τπέξβαξα /
παρχζαξθα πγηή
αξζεληθά
θαηαλάισλαλ έλα
πξσηλφ θαη έλα
κεζεκεξηαλφ γεχκα
πνπ πεξηείρε είηε
48 γξακκάξηα
Αλζεθηηθνχ
ακχινπ ή έλα
εηθνληθφ θάξκαθν.
Ο θνξεζκφο, ε
γιπθφδε, ε
ηλζνπιίλε θαη ε
GLP-1 κεηξήζεθαλ
θάζε θνξά
30 ιεπηά γηα 7
ψξεο. Οη ηηκέο
πξφζιεςεο
ελέξγεηαο απφ
δείπλν ad libitum
θαη γηα πεξίνδν 24
σξψλ
αμηνινγήζεθαλ.

θαηαλάισζε
Αλζεθηηθνχ ακχινπ
ζην πξσηλφ /
κεζεκεξηαλφ γεχκα
κείσζε ζεκαληηθά
ηελ θαηαλάισζε
ελέξγεηαο ζην ad
libitum δείπλν (p =
0,017). Γελ
παξαηεξήζεθε
ζεκαληηθή επίδξαζε
ζην θνξεζκφ.
εκαληηθέο
επηδξάζεηο
βξέζεθαλ γηα ηε
κεηαγεπκαηηθή
γιπθφδε (p = 0,004)
γηα ηε ζχγθξηζε ηνπ
ΑλζεθηηθνχΑκχινπ
κε εηθνληθφ
θάξκαθν. Σα
επξήκαηά
ππνδεηθλχνπλ
πεξαηηέξσ φηη ην
αλζεθηηθφ άκπιν
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Effects of whole
grain rye, with and
without
resistant starch
type 2
supplementation,
on glucose
tolerance, gut
hormones,
inflammation and
appetite regulation
in an 11–14.5 hour
perspective

Jonna C.
Sandber
g*, Inger
M. E.
Björck
and
Anne C.
Nilsson

2017

randomiz
ed
controlled
study in
healthy
subjects

θνπφο ηεο
κειέηεο είλαη
ε δηεξεχλεζε
ηεο επίδξαζεο
ησλ ζπφξσλ
νιηθήο
αιέζεσο κε
ζίθαιε
Πξντφληα γηα
ηε ξχζκηζε
ηεο γιπθφδεο
θαη ηεο
φξεμεο.

Resistant starch
lowers
postprandial
glucose and leptin
in overweight
adults consuming a
moderate-to-highfat diet:a
randomizedcontrolled trial.

Mindy
Patterso
n
Maziarz,
Sara
Preisend
anz,
Shanil
Juma,
Victorin
e
Imrhan,
Chandan
Prasad
and
Parakat
Vijayag
opal
Gower
Barbara
A.,
Bergma
n
Richard
,
Stefanov
ski,Dark
o Betty
Darnell,
Fernand
o
Ovalle,
Gordon
Fisher,S.
Katherin
e
Sweatt,
Holly S.
Resuehr
and
Christin

2017

A
randomiz
edcontrolled
trial.

2016

A
randomiz
ed,
controlled
trial

ηφρνο απηήο
ηεο κειέηεο
ήηαλ λα
αμηνινγήζεη
ηελ επίδξαζε
ηεο
θαηαλάισζεο
ηνπ
αλζεθηηθνχ
ακχινπ
HAM-RS2
ζηελ
νκνηνζηαζία
γιπθφδεο
αίκαηνο ζε
ππέξβαξνπο,
πγηείο
ελήιηθεο
Ζ ρακειή
θαηαλάισζε
Αλζεθηηθνχ
Ακχινπ
επεεάδεη ηελ
επαηζζεζία
ζηελ
ηλζνπιίλε ζε
γπλαίθεο κε
αληίζηαζε ζε
απηελ

Baseline insulin
sensitivity affects
response to highamylose maize
resistant starch in
women: a
randomized,
controlled trial.

επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηηο
κεηαγεπκαηηθέο
ζπγθεληξψζεηο
γιπθφδεο (ξ =
0,004).
Σν βξαδηλφ γεχκα
κε ςσκί απφ αιεχξη
ζίθαιεο κείσζε ηηο
κεηαγεπκαηηθέο
απνθξίζεηο
γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο
Δπηπιένλ, αχμεζε
ηνλ ππνθεηκεληθφ
θνξεζκφ θαη ηε
κεησκέλε επηζπκία
γηα θαγεηφ

Ο επηπνιαζκφο ηεο
παρπζαξθίαο
απμάλεηαη
παγθνζκίσο θαη
απαηηείηαη
πξφιεςε.
Οιφθιεξα ζηηεξά
έρεη δείμεη
δπλαηφηεηα
κείσζεο ηνπ
θηλδχλνπ
παρπζαξθίαο,
θαξδηαγγεηαθψλ
παζήζεσλ θαη
δηαβήηε ηχπνπ 2.
Έλαο πηζαλφο
κεραληζκφο πίζσ
ηα νθέιε απφ
νιφθιεξνπο
θφθθνπο είλαη ε
δχκσζε εληέξσλ
απφ δηαηηεηηθέο ίλεο
(DF), π.ρ. κεακπινχρνπο
πνιπζαθραξίηεο θαη
αλζεθηηθφ άκπιν ζε
νιφθιεξνπο
θφθθνπο.
Σν άκπιν
αξαβνζίηνπ
πςεινχ ζε ακπιφδε
ηχπνπ 2 (HAMRS2) δηεγείξεη
πεπηίδηα ζαθράξνπ
πνπ πξνέξρνληαη
απφ ην έληεξν θαη
κεηψλεη ηε ιηπψδε
ηθαλφηεηα ζηα δψα

Δίθνζη έλα πγηή
άηνκα έιαβαλ
ηέζζεξα γεχκαηα
κε βφεην θξέαο κε
ζίθαιε
Σα γεχκαηα
δνθηκαζηηθνχ
απνηεινχληαλ είηε
απφ ςσκί νιηθήο
αιέζεσο απφ
ζίθαιε (RFB) είηε
απφ έλα ζχλνιν
(RFB / RKB), κε ή
ρσξίο πξνζζήθε
αλζεθηηθνχ ακχινπ
(+ RS). Λεπθφ
ζηηάξη αιεχξη
ην ςσκί (WWB)
ρξεζηκνπνηήζεθε
σο γεχκα δείπλνπ
αλαθνξάο. Ζ
γιπθφδε ζην αίκα
θαη ε ηλζηνπιίλε
κεηξήζεθαλ ηελ
επφκελε κέξα

18 ππέξβαξνη,
πγηείο ελήιηθεο
θαηαλάισζαλ είηε
muffins
εκπινπηηζκέλεα κε
30 g HAM-RS2 )
είηε muffins κε 0 g
HAM-RS2
(έιεγρνο)
εκεξεζίσο γηα 6
εβδνκάδεο.

Ζ θαηαλάισζε 30 g
HAM-RS2
εκεξεζίσο γηα 6
εβδνκάδεο κπνξεί
λα βειηηψζεη ηελ
νκνηνζηαζία ηεο
γιπθφδεο, ηε
ρακειφηεξε ιεπηίλε
ζπγθεληξψζεηο θαη
ρσξίο λα
επεξεάζνπλ ηε
ζχλζεζε ηνπ
ζψκαηνο
θαη κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ
πξφιεςε ρξφλησλ
αζζελεηψλ

Ζ κειέηε απηή
ζρεδηάζηεθε γηα λα
εμεηάζεη ηελ
επίδξαζε ηεο
πςειήο ακπιφδεο
(HAM-RS2)
ζρεηηθά κε ηελ
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε (SI) ζηηο
γπλαίθεο θαη γηα λα
θαζνξίζεη εάλ ε
θαηάζηαζε SI
επεξεάδεη ηελ
αληαπφθξηζε πξνο
ην αλζεθηηθφ
άκπιν.

Οη ζπκκεηέρνληεο
ήηαλ 40 πγηείο,
κε δηαβεηηθέο
γπλαίθεο ειηθίαο
22-67 εηψλ κεηαμχ
θπζηνινγηθνχ έσο
παρχζαξθνπ BMI
(20,6-47,4 kg /
m2). Γχν δφζεηο
HAM-RS2
δνθηκάζηεθαλ, 15
θαη 30 g
εκεξεζίσο,
ρνξεγνχκελα κε ηε
κνξθή κπηζθφησλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο
ηπραηνπνηήζεθαλ
θαη έιαβαλ ην
πεηξακαηηθφ θαη ην
εηθνληθφ θάξκαθν

Ζ επαηζζεζία ζηελ
ηλζνιίλε ήηαλ θαηά
κέζν φξν ~ 16%
πςειφηεξν ησλ 30 g
ζε ζχγθξηζε κε ην
ηξφθηκν κε ηα 15g
HAM-RS2
πκπέξαζκα: Ζ
θαηαλάισζε HAMRS2 ζηα 30
γξακκάξηα ηελ
εκέξα κε ηε κνξθή
ζθεπάζκαηνο
θαγεηνχ ζλαθ
ζπλδπάζηεθε κε
βειηησκέλε
επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε ζε
γπλαίθεο κε
αληίζηαζε ζηελ
ηλζνπιίλε.
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Resistant Starch
Bagels Reduce
Fasting and
Postprandial
Insulin in Adults at
Risk of Type 2
Diabetes

e
Pelkman
Dainty
Sarah A,
Klingel
Shannon
L,
Pilkey
Stephani
e E,
McDona
ld Evan,
McKeo
wn
Bruce,
Emes
Michael
J, and
Duncan
Alison
M

2016

a
randomiz
ed,
doubleblind
crossover
study

Metabolic
Syndrome and
Cardiometabolic
Risk Factors

Papakon
stantino
u
Emilia,
Vaia
Lambadi
ari,
George
Dimitria
dis and
Antonis
Zampela
s

2013

Article
Review

Consumption of
the slow-digesting
waxy maize starch
leads to blunted
plasma glucose and
insulin response
but does not
influence energy
expenditure or
appetite in humans

Sands
Amanda
L.,
Heather
J. Leidy,
Bruce R.
Hamake
r, Paul
Maguire,
and
Wayne
W.
Campbel
l

2009

Experime
ntal study

ηφρνο ηεο
παξνχζαο
κειέηεο ήηαλ
λα εμεηαζηνχλ
νη ρξφληεο
επηδξάζεηο ηεο
θαηαλάισζεο
κπαγθέηαο κε
πςειή
πεξηεθηηθφηεη
α ζε HAMRS2
γιπθαηκηθνχο
δείθηεο
λεζηείαο θαη
κεηαγεπκαηηθ
ήο δφζεο ζε
ελήιηθεο κε
απμεκέλν
θίλδπλν T2D.
εμέηαζε ησλ
ζηνηρείσλ πνπ
θαηαδεηθλχνπ
λ φηη ηα άηνκα
κε MetS
δηαηξέρνπλ
απμεκέλν
θίλδπλν
εκθάληζεο θαη
ζλεζηκφηεηαο
απφ
θαξδηαγγεηαθ
ά λνζήκαηα

Μειέηεο δείρλνπλ
φηη πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε
ακπιφδε άκπιν
αξαβνζίηνπ, ηχπνπ
2 (HAM-RS2),
βειηηψλεη ηηο νμείεο
θαη ρξφληεο
γιπθαηκηθέο
απνθξίζεηο

24 άλδξεο θαη
γπλαίθεο κε κέζε
ειηθία 55.3 έηε θαη
δείθηε κάδαο
ζψκαηνο (ζε kg /
m2) θαηαλάισζαλ
κπαγθεηα πνπ
πεξηείρε 25 g
HAM-RS2 / d ή 1
παγθέηα – κάξηπξα
κε ζηηάξη / εκέξα
γηα 56 κέξεο. Ζ
γιπθφδε θαη ε
ηλζνπιίλε
κεηξήζεθαλ ζηηο
εκέξεο κειέηεο 1
θαη 57 θάζε
ζεξαπείαο κε
κπαγθέηα.

Ζ αγσγή κε bagel
κε αλζεθηηθφ άκπιν
νδήγεζε ζε
ζεκαληηθά
ρακειφηεξε λεζηεία
2 ψξεο θαη 3 ψξεο
κεηά ηελ
θαηαλάισζε ζε
ζρέζε κε ηε
κπαγθέηα ειέγρνπ.

Σν κεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν (MetS)
είλαη κηα
ζπζζψξεπζε
κεηαβνιηθψλ
ζπλζεθψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ
θνηιηαθή
παρπζαξθία, φπσο
απμεκέλε
αξηεξηαθή πίεζε,
κεησκέλε αλνρή
ζηε γιπθφδε,
αληίζηαζε ζηελ
ηλζνπιίλε,
απμεκέλα
ηξηγιπθεξίδηα θαη
ρακειή
ιηπνπξσηεΐλε
πςειήο ππθλφηεηαο
ζπγθεληξψζεηο
ρνιεζηεξφιεο.
Κάζε κηα απφ ηηο
ζπλαθείο ζπλζήθεο
έρεη έλα
αλεμάξηεην
απνηέιεζκα, αιιά
ζπζζσξεχεηαη καδί
γίλνληαη
ζπλεξγηζηηθέο,
θαζηζηψληαο ηνλ
θίλδπλν εκθάληζεο
θαξδηαγγεηαθήο
λφζνπ (CVD)
κεγαιχηεξν.

ε 116 άηνκα κε
Μεηαβνιηθφ
ζχλδξνκν
εθαξκφζηεθε ε
δίαηηα DASH

Θεσξήζεθε
φηη ε ζεξαπεία
κε θεξψδε
αξαβφζηην ζα
είρε σο
απνηέιεζκα
κηα
ακβιπσκέλε
θαη πην
παξαηεηακέλε
απφθξηζε
γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο,
θαζψο θαη ηελ
ελεξγεηαθή
δαπάλε θαη ηηο
νξεθηηθέο

Πεξηνξηζκέλε
έξεπλα ζε
αλζξψπνπο
ππνδεηθλχεη φηη ην
αξγά αθνκνηψζηκν
άκπιν κπνξεί λα
ακβιχλεη ηελ
κεηαγεπκαηηθή
αχμεζε θαη
επαθφινπζε
κείσζε ησλ
ζπγθεληξψζεσλ
γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο ζην
πιάζκα, νδεγψληαο
ζε παξαηεηακέλε
δηαζεζηκφηεηα

Γψδεθα άηνκα (6
άλδξεο θαη 6
γπλαίθεο) (ειηθία
23 ± 1 έηε, δείθηεο
ζσκαηηθήο κάδαο
22,2 ± 0,7 kg / m2,
επαηζζεζία
θαηαλάισζαλ, ζε
μερσξηζηέο εκέξεο,
50 g δηαζέζηκνπ
πδαηάλζξαθα
θπξψδνπο ακχινπ ,
έλα κίγκα
καιηνδεμηξίλεοζαθραξφδεο (MS)
ή ιεπθφ ςσκί
(έιεγρνο).

Ζ δηαηξνθή DASH
ήηαλαπνηειεζκαηηθ
φηεξε γηα ηε
βειηίσζε ησλ
παξαγφλησλ
θηλδχλνπ MetS ζε
ζχγθξηζε
κε ηηο δίαηηεο
κείσζεο βάξνπο θαη
ειέγρνπ . Ζ DASH
ε δηαηξνθή
ζπζρεηίζηεθε κε
κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνχ βάξνπο,
SBP θαη
DBP, γιπθφδε θαη
ηξηγιπθεξίδηα θαη
νδήγεζε ζε
πςειφηεξε
ρνιεζηεξφιε HDL
επίπεδα ζε ζρέζε κε
ηε δηαηξνθή
ειέγρνπ (φια Ρ
<0,001).
Παξνκνίσο, νη
θαζαξέο κεηψζεηο
ηνπ βάξνπο, ε
δηαζηνιηθή ΒΡ,
ηε γιπθφδε θαη ηελ
TG, θαζψο θαη ηελ
αχμεζε ηεο HDL
ρνιεζηεξφιεο,
ήηαλ κεγαιχηεξεο
ζε εθείλεο ηεο
δίαηηαο DASH (φιεο
νη ηηκέο P <0,05)
ε ζχγθξηζε κε ην
κείγκα
καιηνδεμηξίλεοζαθραξφδεο , ην
θπξψδεο άκπιν
νδήγεζε ζε
ρακειφηεξεο
απνθξίζεηο
γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο 4 σξψλ
(P <.001)
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απνθξίζεηο

ελέξγεηαο θαη
θνξεζκφ, ζε
ζχγθξηζε κε ην
ηαρχηεξα
αθνκνηψζηκν
άκπιν.

Β) ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ

ΣΗΣΛΟ

ΤΓΓΡ
ΑΦΔΗ
Gourine
ni
Vishnup
riya ,
Stewart
Maria
L.,
Didem
Icoz and
Zimmer
J. Paul

ΔΣΟ

ΔΗΓΟ

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

2018

randomiz
ed,
doubleblind,
placebocontrolled
, crossover
human
studies

θνπφο απηήο
ηεο κειέηεο
ήηαλ ε
αμηνιφγεζε
ηνπ
ηε δχκσζε θαη
ηε γιπθαηκηθή
απφθξηζε ησλ
ΗΜΟ ζε έλαλ
πγηή
πιεζπζκφ

Οη
ηζνκαιηννιηγνζαθρ
αξίηεο (IMO)
ρξεζηκεχνπλ σο
ελαιιαθηηθά
γιπθαληηθά. Δίλαη
έλα κείγκα ησλ
νιηγνκεξψλ
γιπθφδεο πνπ
ζπλδένληαη κε τ- (1
'6) θαη - (1' 4), πνπ
ζπληίζεληαη
κε ελδπκαηηθή
αληίδξαζε απφ
άκπιν (θαιακπφθη,
ηαπηφθα)

Έιιεηςε δηαθνξάο
ζηε γιπθαηκηθή
απφθξηζε (p =
0.662), ρσξίο
επίδξαζε ζην
πδξνγφλν ηεο
αλαπλνήο (24 ψξεο,
p = 0,319) θαη
εληεξηθή αλνρή,
απνδεηθλχεη φηη ην
ΗΜΟ
(Isomaltooligosacch
arides) είλαη
εχπεπην θαη κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ
αληηθαηάζηαζή ησλ
ζαθράξσλ
ζε ζπλζέζεηο
πξντφλησλ.

Comparison of
Conventional and
Microwave
Assisted Heating
on Carbohydrate
Content,
Antioxidant
Capacity and
Postprandial
Glycemic
Response in Oat
Meals

Harasym
Joanna
and
Oledzki
Remigiu
sz

2018

Experime
ntal
article

Ζ αλαδήηεζε
ηνπ ηξφπνπ κε
ηνλ νπνίν νη 2
δηαθνξεηηθέο
κέζνδνη
ζέξκαλζεο,
ζπκβαηηθέο
θαη
MicroWave,
επεξεάδνπλ
ηελ
πεξηεθηηθφηεη
α ζε
πδαηάλζξαθεο
, ηνλ
γιπθαηκηθφ
δείθηε
θαζψο θαη ηελ
αληηνμεηδσηηθ
ή δξάζε ησλ
γεπκάησλ

Οη νιφθιεξνη
θφθθνη επηιέγνλαη
ζηηο κέξεο καο θαη
ε πγηήο
δξαζηεξηφηεηά
ηνπο βξίζθεηαη
αξθεηά θαιά ζηελ
ζπλείδεζε ηνπ
θαηαλαισηή

ηελ πξψηε κειέηε
(n = 26)
κεηξήζεθε ην
πδξνγφλν γηα 24
ψξεο, ε
γαζηξεληεξηθή
αλνρή θαη ε
γιπθαηκηθή θαη ε
ηλζνπιηλαηκηθή
απφθξηζε. ηε
δεχηεξε κειέηε (n
= 10)
δχν σξψλ κεηά ην
γεχκα κεηξήζεθε ε
γιπθαηκηθή
απφθξηζε ζε
ηζνκειηννιηγνζαθρ
αξίηεο
ζε ζχγθξηζε κε ηε
δεμηξφδε
(κάξηπξαο)
Παξαιήθζεθαλ
δχν δηαθνξεηηθά
δεκεηξηαθά
πξντφληα
δεκεηξηαθψλ
νιηθήο αιέζεσο
απφ βξψκε
ληθάδεο (F) θαη
πίηνπξν (B
.

The Glycemic
Potential of White
and Red Rice
Affected by Oil
Type and Time of
Addition

Bhupind
er Kaur,
Viren
Ranawa
na, AiLing
Teh, and
C
Jeya.K
Henry

2015

Experime
ntal
Article

ηφρνο είλαη ε
αμηνιφγεζε
ηεο
αθνκνησζηκφη
εηαο ηνπ
ακχινπ ηνπ
ιεπθνχ θαη
ηνπ θφθθηλνπ
ξπδηνχ πνπ
παξαζθεπάδεη
αη κε 2 ηχπνπο

Αλαθαηεχνληαο
άζπξν ξχδη κπνξεί
λα απνηειέζεη πεγή
ζηαζεξήο γιπθφδεο
θαη λα παξέρεη
ζηαζεξνπνίεζε
ζηα επίπεδα ηεο
γιπθφδεο ζην αίκα.
Σν καγείξεκα ηνπ
ξπδηνχ ζε
ζπγθεθξηκέλα

Gastrointestinal
Tolerance and
Glycemic
Response of
Isomaltooligosacch
arides in Healthy
Adults

Σν ξχδη
καγεηξεχηεθε ζε
κηα θαηζαξφια
ζε κηα επαγσγηθή
εζηία γηα αθξηβψο
20 ιεπηά έσο φηνπ
φιν ην λεξφ
Γηα θάζε 25 g
ηνπ καγεηξεκέλνπ
ξπδηνχ,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ

Οη ηξεηο αλαινγίεο
πδαηάλζξαθεο /
TDF, άκπιν /
γιπθάλε,
θαη γιπθφδε
/γιπθάλε - ήηαλ
ρακειφηεξα γηα ηα
πίηπξα απφ ηηο
ληθάδεο, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη πνιχ
ρακειφηεξε
κεηαγεπκαηηθή
αχμεζε ηεο
γιπθφδεο. Ζ κφλε
ηηκή ηεο αλαινγίαο
πνπ ήηαλ
πςειφηεξε γηα ην
πίηνπξν απ 'φηη γηα
ηηο ληθάδεο ήηαλ ην
άκπιν / γιπθφδε
πνπ, ιφγσ ηεο
ρακειφηεξεο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε
γιπθφδε, ήηαλ
ηειηθά πςειφηεξε
ζην πίηπξν
Σν ιεπθφ ξχδη κε
ιάδη πνπ
πξνζηίζεηαη "κεηά"
κπνξεί λα
απνηειέζεη πεγή
παξαηεηακέλεο
γιπθφδεο θαζψο
ζηαζεξνπνηεί ηα
επίπεδα γιπθφδεο
ζην αίκα.
Βξάδνληαο θφθθηλν
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ιαδηνχ:
θπηηθφ έιαην
(αθφξεζην
ιίπνο) θαη
ghee (δηαπγέο
βνχηπξν,
θνξεζκέλα
ιηπαξά) πνπ
πξνζηίζεληαη
ζε 3
δηαθνξεηηθά
ρξνληθά
ζεκεία θαηά
ηε δηάξθεηα
ηεο
δηαδηθαζίαο
καγεηξέκαηνο

ρξνληθά ζεκεία
κπνξεί λα είλαη κηα
ρξήζηκε κέζνδνο
γηα ηελ παξνρή
γεχζεο θαη ηε
κείσζε ηεο
γιπθαηκίαο.

2,2 g ιίπνπο.

ξχδη κε ghee ή ην
καγείξεκα κε
θφθθηλν ξχδη κε
ghee pilaf-ζηπι
κπνξεί λα παξέρεη
επεξγεηηθά
απνηειέζκαηα ζηηο
κεηαγεπκαηηθέο
ζπγθεληξψζεηο
γιπθφδεο αίκαηνο
θαη ηλζνπιίλεο θαη
ζηε βειηίσζε ηεο
πγείαο ηνπ παρένο
εληέξνπ

Ζ κειέηε
απηή δηεξεπλά
ηνπο δχν
πηζαλνχο
κεραληζκνχο
κε ηνπο
νπνίνπο ην
αλζεθηηθφ
άκπιν
δηεγείξεη ηελ
έθθξηζε GLP1 θαη PYY: ην
απνηέιεζκα
ελφο γεχκαηνο
ή γιπθαηκηθνχ
δείθηε θαη ην
απνηέιεζκα
ηεο δχκσζεο

ην πεπηίδην-1
(GLP-1) θαη ην
πεπηίδην YY (PYY)
πνπ κνηάδνπλ κε
γιπθνγφλν είλαη
πεπηίδηα πνπ
εθθξίλνληαη απφ ην
έληεξν θαη έρνπλ
πξνηαζεί σο πηζαλά
θάξκαθα θαηά ηνπ
δηαβήηε /
παρπζαξθίαο.
Σν αλζεθηηθφ
άκπιν (ΑΑ)
απμάλεη ην
ζπλνιηθφ πιάζκα
GLP-1 θαη ην
ζπλνιηθφ PYY ζην
πιάζκα ζηα δψα.
Απηέο νη απμήζεηο
έρνπλ επηβεβαησζεί
ζε φια ηα
πεηξακαηφδσα πνπ
ειέγρζεθαλ ζην
εξγαζηήξην ,
ζπκπεξηιακβαλνκέ
λσλ πνληηθψλ θαη
αξνπξαίσλ θαη ησλ
δχν θχισλ ζε
δηαθνξεηηθέο
ειηθίεο. Ωζηφζν, ν
κεραληζκφο είλαη
αζαθήο

Πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηέγαζε ησλ
πνληηθηψλ θάησ
απφ ζπγθεθξηκέλεο
ζπλζήθεο θαη ηνπο
ρνξεγήζεθε
ζπγθεθξηκέλε
δίαηηα αλζεθηηθνχ
ακχινπ

Σν αλζεθηηθφ άκπιν
δηεγείξεη ηελ
έθθξηζε ησλ GLP-1
θαη PYY. Ζ
δχκσζε θαη ε
απειεπζέξσζε ησλ
ιηπαξψλ νμέσλ
βξαρείαο αιχζζνπ
ζην θαηψηεξν
έληεξν ζρεηίδνληαη
κε ηελ απμεκέλε
έθθξαζε ηνπ
γνληδίνπ PYY.
Ζ αλνρή ζηε
γιπθφδε, έλαο
δείθηεο απμεκέλσλ
δξαζηηθψλ κνξθψλ
GLP-1 θαη PYY,
βειηηψζεθε ζε
δηαβεηηθνχο
πνληηθνχο πνπ
έιαβαλ ηξνθή
αλζεθηηθνχ ακχινπ .
Ζ δχκσζε ηνπ
αλζεθηηθνχ ακχινπ
είλαη πηζαλφηαηα ν
πξσηαξρηθφο
κεραληζκφο γηα ηελ
αχμεζε ησλ
ελδνγελψλ
εθθξίζεσλ ηνπ
ζπλνιηθνχ GLP-1
θαη ηνπ PYY ζε
ηξσθηηθά.

Γ) ΠΟΝΣΗΚΗΑ
Dietary resistant
starch upregulates
total GLP-1 and
PYY in a sustained
day-long manner
through
fermentation in
rodents.

Zhou J1,
Martin
RJ,
Tulley
RT,
Raggio
AM,
McCutc
heon
KL,
Shen L,
Danna
SC,
Tripathy
S,
Hegsted
M,
Keenan
MJ.

2008

In vivo
study

Πίλαθαο 3: Αξγά Πεπηόκελν Άκπιν (Slowly Digestible Starch-SDS)
Α) ΑΝΘΡΧΠΟΗ
ΣΗΣΛΟ

ΤΓΓΡΑΦΔΗ

ΔΣΟ

ΔΗΓΟ

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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Preload of
slowly
digestible
carbohydrate
microspheres
decreases
gastric
emptying
rate of
subsequent
meal in
humans,

Cisse
Fatimata,
Pletsch
Elizabeth A.,
Erickson
Daniel P.,
Chegeni
Mohammad,
Hayes Anna
M.R.,
Hamaker
Bruce R.

2017

A crossover
design study

Να βξεζεί θαηά
πφζν ε αξγή
πέςε ησλ
πδαηαλζξάθσλ
κεηψλεη ηελ
ηαρχηεηα ηεο
γαζηξηθήο
θέλσζεο

The Effect of
a Breakfast
Rich in
Slowly
Digestible
Starch on
Glucose
Metabolism:

Vinoy Sophie,
Meynier
Alexandra,
Aurélie Goux,
Nathalie
JourdanSalloum,
Sylvie
Normand,
Rémi RabasaLhoret, Olivier
Brack, JulieAnne Nazare,
François
Péronnet and
Martine
Laville

2017

A Statistical
MetaAnalysis of
Randomized
Controlled
Trials

Ο ζηφρνο
απηήο ηεο κεηααλάιπζεο ήηαλ
λα αλαιπζεί ε
ζρέζε κεηαμχ
ησλ επηπέδσλ
αξγά
πεπηφκελνπ
ακχινπ θαη
εκθάληζε
γιπθφδεο ζην
πιάζκα, θαζψο
θαη άιιεο
παξάκεηξνη
κεηαβνιηζκoχ
ηεο γιπθφδεο
, αθνχ ηα πγηή
άηνκα
θαηαλάισλαλ
πξντφληα
δεκεηξηαθψλ
πνπ δηέθεξαλ ζε
πεξηερφκελν
SDS.

Ο ξπζκφο κε
ηνλ νπνίν
αθνκνηψλνληαη
ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά θαη
απνξξνθνχληαη
ζην ιεπηφ
έληεξν ελ κέξεη
εμαξηάηαη απφ
ην ξπζκφ
γαζηξηθήο
θέλσζεο, ν
νπνίνο
επεξεάδεη ηε
γιπθαηκηθή
απφθξηζε
Αξθεηέο
θιηληθέο
κειέηεο θαη
κειέηεο
πξννπηηθήο
έρνπλ
ζπλνιηθά
δείμεη φηη κηα
δίαηηα ρακεινχ
GI ζρεηίδεηαη
κε βειηησκέλν
γιπθαηκηθφ
έιεγρν θαη
επαηζζεζία
ζηελ ηλζνπιίλε

ε 10 πγηείο
ελήιηθεο δφζεθαλ,
20 ιεπηά πξηλ απφ
έλα γεχκα,
θαηαζθεπαζκέλα
κηθξνζθαηξία
πδαηαλζξάθσλ
βξαδείαο πέςεο

Ζ αξγή πέςε ησλ
πδαηαλζξάθσλ
(SDC) κεηψλεη ηελ
ηαρχηεηα γαζηξηθήο
θέλσζεο θαη απηφ
πξνηάζεθε ιφγσ
ηεο ελεξγνπνίεζεο
ηνπ θξέλνπ ηνπ
εηιενχ.

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ
3 ηπραηνπνηεκέλεο
ειεγρφκελεο
θιηληθέο δνθηκέο πνπ
πεξηειάκβαλαλ
ζπλνιηθά 79 άηνκα.

Τπήξρε 15 θνξέο
κεγαιχηεξε
πηζαλφηεηα
εκθάληζεο
ρακεινχ πνζνζηνχ
εμσγελνχο γιπθφδεο
(RaE) κεηά ηελ
θαηαλάισζε ελφο
πξντφληνο πςεινχ
ζε SDS.
Έλα πςειφ
πεξηερφκελν SDS
ζπζρεηίζηεθε
επίζεο κε κηα
δηπιάζηα θαη
ηεηξαπιάζηα
πηζαλφηεηα λα είλαη
ρακειφο
ν ξπζκφο
εμαθάληζεο ηεο
εμσγελνχο γιπθφδεο
(RdE) θαη ν ξπζκφο
εμαθάληζεο ηεο
νιηθήο γιπθφδεο
ζην πιάζκα
(RdT), αληίζηνηρα

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Σν άκπιν είλαη
ην θχξην
ζπζηαηηθφ ησλ
ζηηεξψλ
δεκεηξηαθψλ,
αιιά έρεη
θαηαβιεζεί
ιηγφηεξε
πξνζνρή γηα ηε
ζπκβνιή ηνπ
ζηελ
ηα νθέιε γηα
ηελ πγεία ησλ
νιηθήο αιέζεσο

ΜΔΘΟΓΟ
Παξαζθεπάζηεθε
άκπιν κέζσ
επαγφκελνπ απφ
Ca2 + αιγηληθνχ
πεθηψκαηνο
παξνπζία ακχινπ
θαη β-γιπθάλεο
έδεημε α
κεησκέλε
πεξηεθηηθφηεηα ζε
ηαρέσο εχπεπην
άκπιν θαη
απμεκέλε
πεξηεθηηθφηεηα
αλζεθηηθνχ
ακχινπ θαη
βξαδέσο
πεπηφκελνπ ακχινπ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Ζ κεηαγεπκαηηθή
γιπθαηκηθή
απφθξηζε ηνπ
καγεηξεκέλνπ απηνχ
ακχινπ
(0,3% αιγηληθφ
άιαο) παξνπζίαζε
ζεκαληηθή κείσζε
(35,5%) ηεο
θνξπθήο ηεο
γιπθφδεο. Οη
θφθθνη ακχινπ ήηαλ
ελζσκαησκέλνη ζηε
ζπληεγκέλε κήηξα
γέιεο β-γιπθάλεοαιγηληθνχ άιαηνο κε
δνκή ηχπνπ
θπηηαξηθνχ

Β) ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ
ΣΗΣΛΟ
Nutritional
property of
starch in a
wholegrain-like
structural
form

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Luo Kaiyun,
Zhang Genyi

ΔΣΟ
2018

ΔΗΓΟ
experimental
article

ΚΟΠΟ
Να θαηαλνεζεί
θαιχηεξα ε
ζξεπηηθή
ηδηφηεηα ηνπ
ακχινπ νιηθήο
αιέζεσο.
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ηνηρψκαηνο, ε νπνία
κπνξεί λα πξνθαιεί
κείσζε ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο
ηνπ ελδχκνπ ζην
ππφζηξσκα θαη
ηειηθά έλα αξγφ
πξνθίι πέςεο ηνπ
ακχινπ
θαη κεησκέλε
γιπθαηκηθή
απφθξηζε

Πίλαθαο 4: ΕΔΛΑΣΗΝΟΠΟΖΖ (starch gelatinisation)
Α) ΑΡΟΤΡΑΗΟΗ
ΣΗΣΛΟ
In vivo study on
the slow release
of glucose in
vacuum fried
matrices

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Contardo
Ingrid,
Villalón
Manuel,
Bouchon
Pedro

ΔΣΟ
2018

ΔΗΓΟ
In Vivo
Study

ΚΟΠΟ
θνπφο απηήο
ηεο έξεπλαο
ήηαλ λα
εθηηκεζεί ν
ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν κπνξεί λα
κεησζεί ε
αθνκνίσζε ηνπ
ακχινπ in vivo
κεηά ηε ζίηηζε
ησλ αξνπξαίσλ,
θαηαλνψληαο
ηαπηφρξνλα ηε
ζρέζε ηνπ κε
vitro
πεπηηθφηεηα ηνπ
ακχινπ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Μειέηεο in vitro
έδεημαλ φηη ην
ηεγάληζκα θελνχ
κπνξεί λα είλαη
κηα
απνηειεζκαηηθή
δηαδηθαζία γηα ηε
κείσζε ηεο
πεπηηθφηεηαο ηνπ
ακχινπ κε
πεξηνξηζκέλε
δειαηηλνπνίεζε.
απηφ είλαη
ζεκαληηθφ
θαζψο ε
ππεξθαηαλάισζε
ακπινχρσλ
ηξνθψλ
ζπκβάιιεη ζηελ
παρπζαξθία θαη
Γ2. Αλ θαη νη in
vitro κειέηεο
είλαη έλα
ρξήζηκν
εξγαιείν, νη in
vivo κειέηεο
επηηξέπνπλ ηελ
παξαηήξεζε ηνπ
ζπλνιηθνχ
απνηειέζκαηνο
ζε έλαλ δσληαλφ
νξγαληζκφ.

ΜΔΘΟΓΟ
Ζ δχκε
παξαζθεπάζηεθε
ρξεζηκνπνηψληαο
δσηηθή γινπηέλε
ζίηνπ, θπζηθφ
άκπιν ζίηνπ θαη
απνζηαγκέλν
λεξφ, ψζηε λα
ππάξρεη
θαηάιιεινο
έιεγρνο ηεο
αλαινγίαο ησλ
ζπζηαηηθψλ. Σα
δείγκαηα
ηεγαλίζηεθαλ ζε
πςειά ειατθά
ειηέιαην.
H ηειηθή
πγξαζία ήηαλ
40% (πγξή
βάζε) ζε φια ηα
δείγκαηα. Ζ
δχκε είρε πάρνο
2 mm. Ζ ισξίδα
ηεο δχκεο
θφπεθε ζε
ηεηξάγσλα (3,8 ρ
3,8 cm2), ηα
νπνία
απνζεθεχηεθαλ
ζε
πιαζηηθή
κεκβξάλε γηα
ηελ απνθπγή ηεο
αθπδάησζεο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα απνηειέζκαηα
έδεημαλ φηη ε δχκε ππφ
θελφ έρεη κηθξφηεξν
βαζκφ δειαηηλνπνίεζεο
(~53,8%)
θαη κέγηζην επίπεδν
γιπθφδεο ζην αίκα ζηα
60 ιεπηά (πην αξγή
γιπθαηκηθή απφθξηζε)
απφ φ, ηη ηα αληίζηνηρα
ηεο αηκφζθαηξαο
(~ 98,3% βαζκφ
δειαηηλνπνίεζεο θαη
κέγηζην επίπεδν
γιπθφδεο αίκαηνο ζηα
30 ιεπηά). Παξνκνίσο,
in vitro δηαδηθαζίεο
παξνπζίαζαλ ιηγφηεξν
ηαρέσο δηαζέζηκε
γιπθφδε θαη πςειφηεξα
κε δηαζέζηκα θιάζκαηα
γιπθφδεο ζε δχκε

ΚΟΠΟ
Να βξεζεί αλ ην
άκπιν πνπ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Σν άκπιν
Κάλαβεο έρεη

ΜΔΘΟΓΟ
Σα
απνηειέζκαηα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σν άκπιν Canna
ηξνπνπνηείηαη κε

Β) ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ

ΣΗΣΛΟ
Effect of
gelatinisation on

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Juraluck
Juansang,

ΔΣΟ
2012

ΔΗΓΟ
Reference
for
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slowly digestible
starch and
resistant starch of
heat-moisture
treated and
chemically
modified canna
starches

Chureerat
Puttanlek,
Vilai
Rungsardthong
, Santhanee
Puncha-arnon,
Dudsadee
Uttapap

comparison.

πεξηέρεη
πγξαζία 25%
θαηά ηε ζεξκηθή
επεμεξγαζία
φηαλ
δειαηηλνπνηείηαη
5-20 ιεπηά
πεξηέρεη
κεγαιχηεξε
πνζφηεηα αξγά
πεπηφκελσλ
ακχισλ , ζε
ζχγθξηζε κε ην
κε
ηξνπνπνηεκέλν
άκπιν

πςειή αμία ζε
πδαηάλζξαθεο.

ηεο
δειαηηλνπνίεζεο
ζε αξγά εχπεπην
(SDS) θαη
αλζεθηηθφ άκπιν
(RS) θπζηθνχ
θαη
ηξνπνπνηεκέλνπ
αληρλεχζεθαλ ζε
άκπιν Canna

ζηαπξσηή ζχλδεζε
είρε ην πςειφηεξν
πεξηερφκελν αξγά
πεπηφκελσλ ακχισλ
φηαλ δειαηηλνπνηήζεθε
γηα 20-40 ιεπηά.

Πίλαθαο 5: ΔΝΣΔΡΗΚΟ ΜΗΚΡΟΒΗΧΜΑ
Α) ΑΝΘΡΧΠΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Fecal microbiota
responses to bran
particles are
specific to cereal
type and in vitro
digestion
methods that
mimic upper
gastrointestinal
tract passage

ΤΓΓΡΑΦΔΗ

Yunus Emre
Tuncil, Riya
D. Thakkar,
Seda AriogluTuncil, Bruce
R. Hamaker,
and Stephen R
Lindemann

ΔΣΟ

2018

ΔΗΓΟ

ΚΟΠΟ

ΓΔΓΟΜΔΝΑ

ΜΔΘΟΓΟ

In vitro
study

ζπγθξίζεθαλ δχν
επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελεο
κέζνδνη πέςεο άλσ
γαζηξεληεξηθνχ
ζσιήλα ζε
ηέζζεξα
δηαθνξεηηθά
ηεκάρηα
δνθηκαζηνχλ νη
ππνζέζεηο φηη 1)
δηαθνξεηηθέο
κέζνδνη πνηθίινπλ
θαη είλαη
απνδνηηθέο ζηελ
απνκάθξπλζε
πξνζβάζηκσλ
ακχισλ θαη
πξσηετλψλ απφ
δηαηηεηηθά
ζπζηαηηθά 2) απηά
ερνπλαπνηέιζκα
ζηε δχκσζε απφ
κηθξνβηνηηθά
θνπξάλσλ

Πξφζθαηεο κειέηεο
έρνπλ απνθαιχςεη φηη
νη αθζνλίεο
νξηζκέλσλ
κηθξνβηνηηθψλ ηνπ
παρένο εληέξνπ
κεηαβάιινληαη κε ηελ
πξφζιεςε
δηαηηεηηθψλ ηλψλ
David, L. A.et
al.2014, Sonnenburg,
E. D et al. 2010.
Έηζη, νη δηαηηεηηθέο
ίλεο έρνπλ ζεκαληηθέο
πξννπηηθέο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
έλαο κε επεκβαηηθφο
κεραληζκφο γηα ηνλ
νξζνινγηθφ ρεηξηζκφ
ηεο ζχλζεζεο θαη ηηο
κεηαβνιηθέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ
κηθξνβίνπ ηνπ παρέσο
εληέξνπ

- Λήςε
δεηγκάησλ
πίηνπξνπ
(φξγν, θξηζάξη,
ξχδη,
θαιακπφθη)
- Πξνζνκνίσζε
ηεο πέςεο ηνπ
αλψηεξνπ
γαζηξεληεξηθνχ
ζσιήλα
- Τπνινγηζκφο
ζπλνιηθνχ
πεξηερνκέλνπ
ακχινπ θαη
πξσηεΐλεο ησλ
ηπξηψλ
-χλζεζε
νπδέηεξεο
δάραξεο απφ
πίηνπξν

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣ
Α
Απηή ε κειέηε
δείρλεη ζαθψο φηη νη
in vitro κεηξήζεηο
ησλ επηδξάζεσλ
ησλ ηλψλ πίηνπξνπ
ζηε ζχλζεζε
κηθξνβίσλ θαη ζηελ
κεηαβνιηθή
ιεηηνπξγία
εμαξηψληαη
ζεκαληηθά απφ ηε
κέζνδν πέςεο ηεο
άλσ
γαζηξννηζνθαγηθήο
παιηλδξφκεζεο θαη
πξαγκαηνπνηνχληαη
κε ηξφπν εηδηθφ γηα
ηα δεκεηξηαθά.
Αλάινγα κε ηε
κέζνδν
κεηαβάιιεηαη θαη ε
παξαγσγή ιηπαξψλ
νμέσλ βξαρείαο
αιχζνπ

Ηn vitro
δχκσζεΑλάιπζε SCFA
-Δθρχιηζε DNA
-16S rRNA
αιιεινχρηζε
-Δπεμεξγαζία
αθνινπζηψλ θαη
αλάιπζε ηεο
θνηλφηεηαο

Similarities and
differences in

Abhishek Jain,
Xin Hui Li

2018

In Vivo
study

ε απηή ηε κειέηε,
1)ραξαθηεξίζηεθα

Ζ ηζνξξνπία ζην
θπζηνινγηθφ

- ηαηηζηηθή
αλάιπζε
Πξφζιεςε
εζεινληψλ

πγθξηζεθε ε
βαθηεξηαθή
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gut microbiom
e composition
correlate with
dietary patterns
of Indian and
Chinese adults

Resistant
Starches Types 2
and 4 Have
Differential
Effects
on the
Composition of
the Fecal
Microbiota in
Human
Subjects

and Wei Ning
Chen

Ine s
Martınez,
Jaehyoung
Kim, Patrick
R. Duffy,
Vicki L.
Schlegel, Jens
Walter

2010

Crossove
r
study

λ ηα επηθξαηέζηεξα
βαθηεξηαθά είδε
γηα λα θαζνξηζηεί
ηελ θνηλνηηθή δνκή
ζε δείγκαηα
εληέξσλ απφ πγηείο
Ηλδνχο θαη
Κηλέδνπο ελήιηθεο,
2)ζχγθξηζε ηεο
θαηαλνκή ηεο
βαθηεξηδηαθήο
πνηθηιφηεηαο εληφο
θαη κεηαμχ ησλ δχν
νκάδσλ πνπ
κειεηήζεθαλ θαη 3)
Αλαθάιπςε
πηζαλήο ζρέζεο
ησλ βαθηεξηδίσλ
ηνπ εληέξνπ κε ηε
δίαηηα θαη
πξνζδηνξηζκφο ησλ
εληεξηθψλ
βηνθαξθηληθψλ
δεηθηψλ δηαηξνθήο
πνπ δηαθξίλνπλ
ηλδηθνχο θαη
Κηλέδνπο ελήιηθεο.

κηθξνβίσκα ζην
έληεξν ζπζρεηίζηεθε
κε θιεγκνλψδεηο θαη
κεηαβνιηθέο
δηαηαξαρέο
ζπκπεξηιακβαλνκέλε
ο ηεο θιεγκνλψδνπο
λφζνπ ηνπ εληέξνπ
(Frank et al., 2007), ην
ζχλδξνκν
επεξέζηζηνπ εληέξνπ
(Jeffery et al., 2012)
θαη ηελ παρπζαξθία
(Claesson et al.
επνκέλσο, ε
θαηαλφεζε ηνπ ηη
ζπληζηά κηα
κηθξνβηαθή νκάδα
πνπ πξνσζεί ηελ πγεία
ή ηελ αζζέλεηα έρεη
κεηαηξαπεί ζε ηνκέα
ηεξάζηηαο έξεπλαο.

θνπφο ηεο
παξνχζαο κειέηεο
ήηαλ ε απφθηεζε
θνηλψο απνδεθηήο
πξννπηηθήο ησλ
επηδξάζεσλ ησλ
Αλζεθηηθψλ
ακχισλ ηχπσλ 2
(RS2) θαη 4 (RS4)
ζην κηθξνβίσκα
ησλ θνπξάλσλ ζε
αλζξψπνπο.

Γηα ηε ζπζηεκαηηθή
αλάπηπμε
δηαηξνθηθψλ
ζηξαηεγηθψλ
βαζηζκέλσλ ζην
αλζεθηηθφ άκπιν
(ΑΑ) πνπ ξπζκίδνπλ
ην κηθξνβηνθηφλν ηνπ
αλζξψπηλνπ εληέξνπ,
είλαη απαξαίηεηεο
ιεπηνκεξείο in vivo
κειέηεο πνπ
αμηνινγνχλ ηηο
επηδξάζεηο δηαθφξσλ
κνξθψλ ΑΑ ζηελ
δνκή θαη ηε δπλακηθή
ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ
κηθξνβίνπ ηνπ
εληέξνπ

πιινγή
δεηγκάησλ
Δθρχιηζε DNA
Πξνεηνηκαζία
βηβιηνζήθεο θαη
αλάιπζε
αιιεινπρίαο
Αλάιπζε
δεδνκέλσλ
ηαηηζηηθή
αλάιπζε

10 εζεινληέο
θαηαλάισλαλ
«θξάθεξο» γηα
ηξεηο εβδνκάδεο
πνπ ην θαζέλα
πεξηέρεη είηε
Αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 2,
Αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 4,
είηε θπζηθφ
άκπιν. Ζ
αιιεινχρηζε
πνιιαπιψλ
αιιεινπρηψλ
ησλ εηηθεηψλ
16S rRNA
απνθάιπςε φηη
θαη νη δχν ηχπνη
Αλζεθηηθνχ
Ακχινπ
πξνθάιεζαλ
αιιαγέο ζηε
κηθξνβηαθή
ζχλζεζε Σν
αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 4
απμάλεη ,
ζεκαληηθά ηα
Actinobacteria,
Bifidobacterium
adolescentis θαη
Parabacteroide
s distasonis θαη
Bacteroidetes
κεηψλνληαο
ηαπηφρξνλα ηα
Firmicutes, ην
Αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 2
αχμεζε
ζεκαληηθά ηηο
αλαινγίεο ηνπ
Ruminococcus
bromii θαη ηνπ
Eubacterium

πνηθηινκνξθία θαη
ηε ζχλζεζε ησλ
πγηή ηλδηθψλ θαη
θηλεδηθψλ ελειίθσλ,
ειηθίαο 22-35 εηψλ.
Ζ αλάιπζε
απνθάιπςε
κνλαδηθή δνκή ηεο
θνηλφηεηαο, ηελ
θπξίαξρα ηνπ
Firmicutes,
Actinobacteria. Ζ
θπξηαξρία ηνπ
γέλνπο
Bifidobacterium
ιφγσ ηεο πινχζηαο
ζε πδαηάλζξαθεο
δηαηξνθήο είλαη έλα
άιιν αμηνζεκείσην
ραξαθηεξηζηηθφ
απηήο ηεο κειέηεο.
Δπηπιένλ,ζηνπο
Ηλδνχο θχξηα
βαθηήξηα ήηαλ ηα
Bacteroidetes, ελψ
ζηνπο Κηλέδνπο ηα
bifidobacterium θαη
blautia
Σα απνηειέζκαηα
θαηαδεηθλχνπλ φηη
ηα Aλζεθηηθφ
Άκπιν ηχπνπ 2 θαη
Aλζεθηηθφ Άκπιν
ηχπνπ 4
παξνπζηάδνπλ
ιεηηνπξγηθέο
δηαθνξέο σο πξνο
ηελ επίδξαζή ηνπο
ζηε ζχλζεζε ηνπ
κηθξνβηψκαηνοησλ
θνπξάλσλ ηνπ
αλζξψπνπ,
ππνδεηθλχνληαο φηη
ε ρεκηθή δνκή ηνπ
Αλζεθηηθνχ Ακχινπ
θαζνξίδεη ηελ
πξνζβαζηκφηεηά
ηνπ απφ νκάδεο
παζνγφλσλ
βαθηεξίσλ.
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rectale

Β) ΑΡΟΤΡΑΗΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Oral
Delivery of
Nisin in
Resistant
Starch Based
Matrices
Alters the
Gut
Microbiota
in Mice

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Ronan Gough,
Raúl Cabrera
Rubio, Paula
M. O’Connor,
Fiona Crispie,
André
Brodkorb,
Song Miao,
Colin Hill,
Reynolds P.
Ross, Paul D.
Cotter,
Kanishka N.
Nilaweera and
Mary C. Rea

ΔΣΟ
2018

ΔΗΓΟ
In Vivo
study

ΚΟΠΟ
Απηή ε κειέηε
εμέηαζε ηελ
ηθαλφηεηα ηεο
ληζίλεο λα
επεξεάδεη ην
κηθξνβίσκα
ηζηνχ ησλ
πνληηθψλ φηαλ
ηξνθνδνηνχληαη
ζε πνληίθηα 1)
κηα δχκε
ακχινπ πνπ
πεξηιακβάλεη
θφθθνπο
αθαηέξγαζηνπ
ακχινπ θαη 2)
έλα πήθησκα
ακχινπ πνπ
πεξηιακβάλεη
άκπιν ην νπνίν
δειαηηλνπνηείηαη
θαη
αλαζηέιιεηαη.

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Παξαηεξήζεθε φηη ε
ληζίλε επεξεάδεη κε
θάπνην ηξφπν ην
κηθξνβίσκα ζηελ
πιεηνςεθία ησλ in
vivo
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
εθείλσλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
πνληίθηα, θνηφπνπια
θαη θνπλέιηα θαη ζε in
vitro κειέηεο γηα ηα
βννεηδή θαη ην
αλζξψπηλν κηθξνβίσκα

ΜΔΘΟΓΟ
-Παξαζθεπή
αληηδξαζηεξίσλ
(Ακπιν απν
Καιακπφθη
πςειήο ακπιφδεο
HACS)
-Παξαζθεπή
Νηζίλεο
-Πξνεηνηκαζία
ησλ δνθηκαζηηθψλ
δηαηξνθηθψλ
ζβψισλ (ηδέι
ακχινπ κε θαη
ρσξηο ληζίλε, ηδει
κε HACS)
-Σξνθή πνληηθηψλ
-Δθρχιηζε DNA,
Δλίζρπζε θαη
Αθνινπζία
-βηνπιεξνθνξηθή
αλάιπζε
- Παξαζθεπή
θνπξάλσλ γηα
αλίρλεπζε
ηεο Νηζίλεο
- Τγξε
ρξσκαηνγξαθηα
πςειεο απνδνζεο
- Ηνληζκφο κε lazer
Φαζκαηνζθνπίαο
αέξηαο κάδαο
-Γνθηκαζία
δξαζηεξηφηεηαο
-ηαηηζηηθή
αλάιπζε

Temporal
change in
the gut
community
of rats fed
high
amylose
cornstarch is
driven by
endogenous
urea rather
than strictly
on
carbohydrate
availability

M.
Kalmokoff1,
B. Zwicker,
M. O’Hara, F.
Matias, J.
Green, P.
Shastri, J.
Green-Johnson
and
S.P.J. Brooks

2013

In Vivo
study

Γηα λα εμεηαζηεί
ε αιιαγή ζηελ
θνηλφηεηα ησλ
εληέξσλ ησλ
αξνπξαίσλ πνπ
ηξάθεθαλ κε
άκπιν
αξαβνζίηνπ
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ακπιφδεο
(HAMS)

Οη Cummings et al.
1996; MacFarlane θαη
MacFarlane 2012
αλέθεξαλ πσο ηα
αλζεθηηθά άκπια είραλ
θάπνηεο πνιχ
ζπγθεθξηκέλεο
επηδξάζεηο ζηηο
θνηλφηεηεο ηνπ εληέξνπ
ζηνπο αλζξψπνπο θαη
ηα δψα.

Οη αξνπξαίνη
ηξέθνληαλ κε
δίαηηεο AIN93G
πνπ πεξηείραλ
άκπιν αξαβφζηηνπ
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ακπιφδεο (5%
αλζεθηηθφ άκπιν
ηχπνπ 2) ή
αιθαθεηφιε
(έιεγρνο). Ζ
δίαηηα ακχινπ
αξαβφζηηνπ
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ακπιφδεο αχμεζε
ηελ παξαγσγή
ιηπαξψλ νμέσλ
βξαρείαο αιχζνπ
ζηα θφπξαλα, ην
πξνπηνληθφ ησλ
θνπξάλσλ θαη ηελ
νιηθή παξαγσγή
βαθηεξηδίσλ, αιιά

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα πνληίθηα πνπ
ηξάθεθαλ κε ηε
δίαηηα ηδει ακπινπ
είραλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξε ζρεηηθή
αθζνλία ησλ γελψλ
Allobaculum,
Bifidobacterium,
Lachnospiracea
incertae sedis θαη
Clostridium cluster
XIVa θαη ζεκαληηθά
πςειφηεξε ζρεηηθή
αθζνλία ησλ γελψλ
Escherichia /
Shigella,
Lactococcus θαη
Corynebacterium ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο
πνληηθνχο πνπ
ηξάθεθαλ Γηαηξνθή
κε ηδει ακπινπ κε
ληζηλε (ξ <0.001, ε
= 10). Ωζηφζν,
ππήξμε επίζεο κηα
ζεκαληηθά
πςειφηεξε (ξ =
0,0005, ε = 10)
ζρεηηθή αθζνλία ηεο
νηθνγέλεηαο
Ruminococcaceae
ζε πνληηθνχο πνπ
ηξάθεθαλ κε ηε
δίαηηα ηδει ακπινπ
κε ληζηλε πνπ δελ
αληηζηνηρνχζε ζε
ζεκαληηθή αχμεζε
νπνηνπδήπνηε
γέλνπο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ
νηθνγέλεηα
Ruminococcaceae.
Ζ δηαηξνθή ακχινπ
αξαβφζηηνπ πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ακπιφδεο είρε σο
απνηέιεζκα κηα
κηθξνβηαθή
θνηλφηεηα ηνπ
εληέξνπ πνπ
θπξηαξρείηαη απφ
ηέζζεξηο ηππνπο
νκφινγνπο κε
Ruminococcus
bromii, Bacteroides
uniformis. Ζ δίαηηα
ακχινπ αξαβνζίηνπ
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ακπιφδεο
ηξνπνπνίεζε ηελ
θνηλνηηθή δνκή έηζη
ψζηε ην
Bacteroidetes λα
αληηπξνζσπεχεη ηελ
θπξίαξρε γξακκή
ηνπ εληέξνπ
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Mechanisms
underlying
the
resistance to
diet-induced
obesity in
germ-free
mice.

Bäckhed F1,
Manchester
JK,
Semenkovich
CF, Gordon JI.

2007

Experimental
study

Να ηνληζηεί
πσο
ζε ζρέζε κε ηα
πνληίθηα κε
εληεξηθφ
κηθξνβίσκα ηα
δψα κε
απνζηεηξσκέλα
έληεξα είλαη
πξνζηαηεπκέλα
φζνλ αθνξά ην
δηαβήηε κεηά
ηελ θαηαλάισζε
δίαηηαο δπηηθνχ
ηχπνπ θαη
πςειή ζε
δάραξε

Resistant
starch
modifies gut
microflora
and
microbial
metabolism
in human
floraassociated
rats
inoculated
with faeces
from Italian
and UK
donors

S. Silvi, C.J.
Rumney, A.
Cresci and I.R.
Rowland

1998

In Vivo
Study

Ζ επίδξαζε ηεο
ζαθραξφδεο θαη
ηνπ αλζεθηηθνχ
ακχινπ (
CrystalClean)
ζηελ
κηθξνρισξίδα
ηνπ αλζξψπηλνπ
εληέξνπ θαη νη
ζρεηηθέο
παξάκεηξνη
κειεηήζεθαλ ζε
πνληίθηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε
ηελ αλζξψπηλε
ρισξίδα (HFA),
απνηθίζηεθε κε
κηθξνρισξίδα
απφ βξεηαληθά ή
ηηαιηθά
πνληίθηα, γηα λα
πξνζδηνξηζηεί
εάλ ηέηνηεο
ρισξίδεο
επεξεάζηεθαλ
δηαθνξεηηθά απφ
δηαηξνθηθνχο
πδαηάλζξαθεο

Σα ηξηζεθαηνκκχξηα
κηθξνβίσλ πνπ
απνηθίδνπλ ζην έληεξν
ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά
σο κεηαβνιηθφ φξγαλν
πνπ επηθνηλσλεί θαη
ζπκπιεξψλεη ηε δηθή
καο αλζξψπηλε
κεηαβνιηθή ζπζθεπή.
Γεδνκέλεο ηεο
παγθφζκηαο επηδεκίαο
ζηελ παρπζαξθία,
ππάξρεη ελδηαθέξνλ
γηα ην πψο νη
αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ αλζξψπηλσλ
θαη κηθξνβηαθψλ
κεηαβνισκάησλ
κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ην
ελεξγεηαθφ καο
ηζνδχγην.
Σν άκπιν CrystaLean,
είλαη κηα πνιχ
ππνβαζκηζκέλε
καιηνδεμηξίλε, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
παξνχζα κειέηε,
εκπίπηεη ζην αλζεθηηθφ
άκπιν ηχπνπ 3. Μία
πξφζθαηε κειέηε ζηελ
νπνία ηξνθνδνηήζεθε
άκπιν παηάηαο ζηνπο
αξνπξαίνπο θαηέδεημε
αχμεζε ζηνλ εληεξηθφ
πιεζπζκφ ησλ
bifidobacteria,
lactobacilli,
streptococci θαη
enterobacteria
(Kleessen et al., 1997).

κείσζε ην pH ηνπ
εληέξνπ θαη ηηο
ζπγθεληξψζεηο ηεο
νπξίαο ηνπ
αίκαηνο ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο
αξνπξαίνπο πνπ
έιαβαλ ηε
δηαηξνθή ειέγρνπ.
ε πνληίθηα
δφζεθε δίαηηα
πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο
ζε ζάθραξα.

Οη αξνπξαίνη
ρσξίζηεθαλ ζε 4
νκάδεο.
Οκάδα 1 - (δχν
αξζεληθά, πέληε
ζειπθά), δίαηηα
ζαθραξφδεο, κε
απνηθίεο ζηα
θφπξαλα
αξνπξαίσλ απν
ηελ αγγιία
(«αξνπξαίνη UKHFA»).
Οκάδα 2 - (ηξία
αξζεληθά, πέληε
ζειπθά), δίαηηα
CrystaLean, κε
απνηθίεο ζηα
θφπξαλα ησλ
αξνπξαησλ ηεο
αγγιηαο
Οκάδα 3 - (δχν
αξζεληθά, έμη
ζειπθά), δίαηηα
ζαθραξφδεο, κε
απνηθίεο ζηα
θφπξαλα
αξνπξαίσλ απν
ηελ
Ηηαιία(«αξνπξαίνη
Ηηαιηθήο HFA»).
Οκάδα 4 - (ηξία
αξζεληθά, πέληε
ζειπθά), δηαηξνθή
CrystaLeanαθνινχζεζαλ
Βαθηεξηνινγηθέο
κεζνδνη
-Δμέηαζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ
ησλ βαθηεξηαθψλ
ελδχκσλ θαη ηεο
ζπγθέληξσζεο
ακκσλίαο

Tα πνληίθηα κε
απνζηεηξσκέλα
έληεξα
πξνζηαηεχνληαη απφ
παρπζαξθία πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηελ
πςειή ζε ζάθραξα
δίαηηα θαη ηα
πνληίθηα πνπ έρνπλ
εθηξαθεί ζε
απνζηεηξσκέλεο
ζπλζήθεο έρνπλ
πνιχ ρακειφηεξε
ιηπψδε ηθαλφηεηα
απφ ηνπο ζπκβαηηθά
εθηξεθφκελνπο
πνληηθνχο παξά ηελ
ηζνδχλακε
ελεξγεηαθή
πξφζιεςε κεηαμχ
ησλ νκάδσλ
ε ακθφηεξνπο ηνπο
βξεηαληθνχο θαη
ηηαιηθνχο
αξνπξαίνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε
θζνξίσζε, νη
αξηζκνί
ιαθηνβαθίιισλ θαη
δηθηδνβαθηεξίσλ
απμήζεθαλ 10-100
θνξέο θαη ππήξμε
ζπλαθφινπζε
κείσζε ζηα
εληεξνβαθηήξηα ζε
ζχγθξηζε κε
αξνπξαίνπο πνπ
έιαβαλ ζαθραξφδε.
Σν CrystaLean
αχμεζε ζεκαληηθά
ηελ αλαινγία ηνπ εβνπηπξηθνχ νμένο
θαη ζηηο δχν νκάδεο
αξνπξαίσλ θαη
ζπζρεηίζηεθε κε κηα
ζεκαληηθή αχμεζε
ζηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ
ησλ θπηηάξσλ ζην
εγγχο θφινλ ησλ
αξνπξαίσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ
ηηαιηθή ρισξίδα. Σν
CrystaLean θαίλεηαη
φηη παίδεη
πξνζηαηεπηηθφ ξφιν
ζην πεξηβάιινλ ηνπ
θφινλ, κεηψλνληαο
ηε ζπγθέληξσζε
ακκσλίαο ηνπ
θφινπ, ην pH ηνπ
βξεηαληθνχ
θνινβαθηεξίνπ θαη
ηε δξάζε ηεο βγιπθνπξνληδάζεο.
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- Αλάιπζε
ιηπαξψλ νμέσλ
κηθξήο αιχζνπ
- Πξνζδηνξηζκφο
πνιιαπιαζηαζκνχ
ζηνλ βιελλνγφλν
ηνπ παρένο
εληέξνπ
-ηαηηζηηθή
αλάιπζε

Γ) ΥΟΗΡΟΗ
ΣΗΣΛΟ
Food Starch
Structure
Impacts Gut
Microbiome
Composition

ΤΓΓΡΑΦΔΗ
Warren,Frederick
J. Naoki M.
Fukuma, Deirdre
Mikkelsen,
Bernadine M.
Flanagan Barbara
A. Williams,
Allan T. Lisle,f
Páraic Ó
Cuív,b,c Mark
Morrison,
Michael J.
Gidleya

ΔΣΟ
2018

ΔΗΓΟ
In Vitro
Study

ΚΟΠΟ
Ζ απφδεημε φηη
ε δνκή ακχινπ
επεξεάδεη ηε
κηθξνβηνινγηθή
ζχλζεζε, ην
βαζηθφ
ακπινιπηηθφ
είδνο, θαη
κεηαβάιιεη
ζεκαληηθά ηφζν
ηελ θηλεηηθή
ηεο πέςεο φζν
θαη
απνηειέζκαηα
δχκσζεο.

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Σν άκπιν ηνπ
Bacteroides
thetaiotaomicron
ρξεζηκεχεη σο
πξφγνλν κνληέιν
ησλ ηφπσλ
ρξεζηκνπνίεζεο
πνιπζαθραξηηψλ
(PUL) ζε
νιφθιεξε ηελ
αιπζίδα ησλ
Bacteroidetes,
Άιια θνηλά
βαθηεξίδηα πνπ
αλαγλσξίδνληαη
επξέσο γηα ηηο
επεξγεηηθέο ηνπο
επηδξάζεηο ζηελ
αλζξψπηλε πγεία,
φπσο ην
Eubacterium
rectale θαη ην
Faecalibacterium
prausnitzii,
κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηηο καιηνδεμηξίλεο
πνπ
απειεπζεξψλνληαη
απφ απηά ηα
απνηθνδνκεηηθά
βαθηεξίδηα γηα λα
ππνζηεξίμνπλ ηελ
αλάπηπμή ηνπο Bonnema A, et al
2015

ΜΔΘΟΓΟ
Καηαζθεπή ησλ
ππνζηξνκάησλ απν
παηάηα, θαιακπφθη
θαη δπκαξηθά
-Μειέηε ηεο
θηλεηηθήο ηεο
πεπηηθφηεηαο ηνπ
ακχινπ In vitro
-πιινγή ησλ
θνπξαλσλ ησλ ρνίξσλ
θαη ελνθζαικίζκα
-Zχκσζε παξηίδαο θαη
δεηγκαηνιεςία
- Δθρχιηζε ηνπ DNA
θαη sequencing Aλάιπζε ηνπ rRNAΑλάιπζε ηεο
θηλεηηθήο ηεο
παξαγσγήο αεξίσλ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
νη δνκηθέο ηδηφηεηεο
ηνπ ππνζηξψκαηνο
κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ
ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο
ζην κηθξνβηνθηφλν θαη
δείρλεη ην δξφκν γηα ην
ζρεδηαζκφ ηνπ
ηα ηξφθηκα πνπ
πεξηέρνπλ άκπιν κε
θαζνξηζκέλεο
κηθξνβηαθέο
θνηλφηεηεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά
δχκσζεο,
θαζψο επίζεο θαη
πξνηείλεη λέεο
πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
ηαμηλφκεζε ηνπ
Aλζεθηηθνχ ακχινπ
ζηε ιεηηνπξγηθή
κε βάζε ην κνλνπάηη
δχκσζεο απφ ην
κηθξνβηαθφ θφινλ. Σα
απνηειέζκαηα
ηνλίδνπλ ην
ηελ πνιππινθφηεηα
ησλ δηεξγαζηψλ
δχκσζεο ηνπ ακχινπ
θαη δείρλνπλ φηη φιεο
νη κνξθέο ησλ
αλζεθηηθψλ ακχισλ
ζηα ηξφθηκα δελ
ππνβαζκίδνληαη ή
δπκψλνληαη κε ηνλ ίδην
ηξφπν

Resistant
Starch
Induces
Catabolic
but
Suppresses
Immune and
Cell
Division
Pathways
and Changes
the
Microbiome
in the
Proximal
Colon of
Male Pigs

Danie¨ lle
Haenen Carol
Souza da Silva,
Jing Zhang,
Sietse Jan
Koopmans,5
Guido Bosch,
Jacques
Vervoort, Walter
J. J. Gerrits, Bas
Kemp,5 Hauke
Smidt, Michael
Muller,
and Guido J. E. J.
Hooiveld

2013

Crossover
study

Ο θχξηνο
ζηφρνο ηεο
ηξέρνπζαο
κειέηεο ήηαλ ε
ηαπηνπνίεζε
ησλ γνληδίσλ
πνπ
επεξεάζηεθαλ
απφ ην
Aλζεθηηθφ
άκπιν ζην
εγγχο θφινλ γηα
λα ζπλαρζεί
πνηα βηνινγηθά
κνλνπάηηα
δηακνξθψζεθαλ

Ζ θαηαλάισζε
αλζεθηηθνχ
ακχινπ (ΑΑ) έρεη
ζπζρεηηζηεί κε
δηάθνξα νθέιε
γηα ηελ πγεία ηνπ
εληέξνπ, αιιά ε
γλψζε ησλ
επηπηψζεψλ ηεο
ζηελ παγθφζκηα
γνληδηαθή
έθθξαζε ζην
θφινλ είλαη
πεξηνξηζκέλε

10 ρνίξνη ειηθίαο 17
εβδνκάδσλ,
εθνδηαζκέλνη κε
ζσιελίζθν ζην εγγχο
θφινλ γηα
επαλεηιεκκέλε
ζπιινγή δεηγκάησλ
βηνςίαο ηζηνχ θαη
πεξηερνκέλνπ απινχ,
ηξάθεθαλ κε δίαηηα
απφ αθνκνηψζηκν
άκπιν ή δίαηηα πςειά
ζε αλζεθηηθφ άκπιν
(34%) γηα 2 δηαδνρηθά
πεξηφδνπο 14 εκεξψλ
ζε δηαζηαχξσζε. Ζ
αλάιπζε ησλ πξνθίι
ησλ κεηαγξαθηθψλ
απνηθηψλ απνθάιπςε
φηη, θαηά ηελ ζίηηζε κε

Σν Aλζεθηηθφ άκπιν
αχμεζε ζεκαληηθά ηε
ζρεηηθή αθζνλία
αξθεηψλ κηθξνβηαθψλ
νκάδσλ πνπ παξάγνπλ
βνπηπξηθφ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ παξαγψγσλ
βνπηπξηθψλ
Faecalibacterium
prausnitzii θαη
Megasphaera elsdenii,
θαη κείσζε ηελ
αθζνλία δπλεηηθά
παζνγφλσλ κειψλ ηνπ
γέλνπο Leptospira θαη
ησλ πξσηετλψλ ηνπ
phylum
Proteobacteria. Οη
ζπγθεληξψζεηο ζην
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αλζεθηηθφ άκπιν,
δηεγέξζεθαλ
νμεηδσηηθέο
κεηαβνιηθέο νδνί,
φπσο ν θχθινο ηνπ
ηξηθαξβνμπιηθνχ
νμένο θαη ε νμείδσζε
ηνπ β, ελψ πνιιέο
νδνχο
αλνζναπφθξηζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ
θαη έκθπηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο, θαζψο
θαη ε θπηηαξηθή
δηαίξεζε
θαηαζηέιιεηαη

πιάζκα ησλ 3 θχξησλ
νμηθψλ, πξνπηνληθψλ
θαη βνπηπξηθψλ
ιηπαξψλ νμέσλ κε
κηθξέο αιπζίδεο ήηαλ
ζεκαληηθά πςειφηεξεο
κε ηελ θαηαλάισζε
αλζεθηηθνχ ακχινπ ζε
ζχγθξηζε κε ηελ
θαηαλάισζε
αθνκνηψζηκνπ
ακχινπ.
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ΔΣΟ
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ΔΗΓΟ
In
Vitro

ΚΟΠΟ
Οη ζηφρνη απηήο ηεο
κειέηεο ήηαλ (1) ε
ρξήζε ηεο
κεηαγνληδησκαηηθήο
γηα ηελ
παξαθνινχζεζε
ησλ κεηαβνιψλ ηεο
κηθξνβηαθήο
ρισξίδαο παξνπζία
αλζεθηηθνχ ακχινπ
θαη (2) γηα ηελ
απνκφλσζε ησλ
κηθξννξγαληζκψλ
πνπ απνηθνδνκνχλ
ην αλζεθηηθφ άκπιν.

ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Πξφζθαηα, ν Xiaolei et
al . αλέθεξε φηη ην
Ruminococcus bromii,
ην νπνίν απνκνλψζεθε
απφ ην αλζξψπηλν
θφινλ, δηαζέηεη εηδηθή
ηθαλφηεηα λα
απνηθνδνκεί ην
αλζεθηηθφ άκπιν θαη
βνεζά ζηε δηαηήξεζε
ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ηεο εληεξηθήο
ρισξίδαο. Ζ ηθαλφηεηα
απνηθνδφκεζεο ακχινπ
ηνπ R. bromii
ππεξβαίλεη εθείλε ησλ
πξνεγνπκέλσο
κειεηψλησλ
ακπινιπηηθψλ
βαθηεξηδίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Bifidobacterium
adolescentis,
Bacteroides
thetaiotaomicron θαη
Eubacterium rectale
(Ze et al., 2012.Ζ
ρξεζηκνπνίεζε R.
bromii είρε σο
απνηέιεζκα δξαζηηθή
αχμεζε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο
αλζεθηηθνχ ακχινπ ζε
ζχγθξηζε κε ην επίπεδν
ρξήζεο κε ην R. bromii
κφλν.

ΜΔΘΟΓΟ
Σν θχξην κηθξνβηαθφ
γέλνο ζε έλα γεληθφ
πγξφ θαηά ηνπ
ζξπκκαηηζκνχ ήηαλ ην
Succiniclasticum sp.,
Δλψ ν Streptococcus
sp. ακέζσο ππεξηζρχεη
κεηά ηελ πξνζζήθε
αλζεθηηθνχ ακχινπ ζην
κέζν θαιιηέξγεηαο θαη
ζηε ζπλέρεηα
αληηθαηαζηάζεθε
δξαζηηθά απφ
Lactobacillus sp. Ζ
παξνπζία ηνπ
Bifidobacterium sp.
παξαηεξήζεθε επίζεο
ζπλερψο. Αξθεηνί
κηθξννξγαληζκνί κε
πςειή δξαζηηθφηεηα
απνηθνδφκεζεο
θφθθσλ αλζεθηηθνχ
ακχινπ
ηαπηνπνηήζεθαλ θαη
απνκνλψζεθαλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ Β. Choerinum
FMB-1 θαη Β.
Pseudolongum FMB-2.
Σν Β. Choerinum
FMB-1 έδεημε ηελ
πςειφηεξε
δξαζηηθφηεηα
πδξφιπζεο αλζεθηηθφ
άκπιν θαη
απνηθνδφκεζε ζρεδφλ
ην 60% φισλ ησλ
ππνζηξσκάησλ πνπ
δνθηκάζηεθαλ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Απηά ηα
απνηειέζκαηα
ππνδεηθλχνπλ φηη ην
Bifidobacterium
spp., Ηδηαίηεξα ην Β.
Choerinum FMB-1,
είλαη ν ππνηηζέκελνο
πξσηνγελήο
απνηθνδφηεο
αλζεθηηθνχ ακχινπ
ζε κηθξνβηαθή
ρισξίδα ηνπ κχθεηα
θαη ζα κπνξνχζε λα
κειεηεζεί πεξαηηέξσ
σο ππνςήθην
πξνβηνηηθν.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Σα 22 άξζξα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξψηε ζεκαηηθή θαηεγνξία, ε
νπνία είλαη ην Αλζεθηηθφ Άκπιν ρσξίζηεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε κειέηε μερσξηζηά. Οπφηε, 15 έξεπλεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αλζξψπνπο θαη 7 ζε πεηξακαηφδσα, φπσο αξνπξαίνη, ςάξηα
θαη γνπξνχληα. Καη ηα 22 άξζξα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δίαηηα κε
Αλζεθηηθφ άκπιν είλαη απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο.
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Σα 11 άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ κεηαβνιηζκφ ηεο Γιπθφδεο,
ρσξίζηεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δείγκαηνο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε κειέηε μερσξηζηά. Οη 4 είραλ δείγκα αλζξψπνπο, νη 6 ήηαλ
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θαη νη 1 ήηαλ ζε πεηξακαηφδσα. Καη ηα 11 άξζξα ζπκπεξαίλνπλ
φηη κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη βειηηψλεη ηελ νκνηφζηαζε ζηε
γιπθφδε, ζηαζεξνπνηψληαο ηα επίπεδά ηεο κεηαγεπκαηηθά.
Σα 7 άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κειέηε ησλ Αξγά Πεπηφκελσλ
Ακχισλ, έδεημαλ φηη ε θαηαλάισζε αξγά πεπηφκελσλ ακχισλ νδεγεί ζε ρακειή
γιπθφδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαη κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο γαζηξηθήο εθέλσζεο.
Σα άξζξα δηαρσξίζηεθαλ ζε ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ην δείγκα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε. Έηζη, 3 άξζξα είραλ σο δείγκα αλζξψπνπο θαη 4 άξζξα
θπηηαξνθαιιηέξγεηεο.
Σα δχν άξζξα πνπ εμέηαζαλ ηε δειαηηλνπνίεζε ησλ ακχισλ, 1 κε δείγκα
αξνπξαίσλ θαη 1 κε δείγκα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο, έδεημαλ φηη ε δχκε ππφ θελφ έρεη
κηθξφηεξν βαζκφ δειαηηλνπνίεζεο (~53,8%) θαη κέγηζην επίπεδν γιπθφδεο ζην αίκα
ζηα 60 ιεπηά (πην αξγή γιπθαηκηθή απφθξηζε) απφ φ, ηη ηα αληίζηνηρα ηεο
αηκφζθαηξαο (~ 98,3% βαζκφ δειαηηλνπνίεζεο θαη κέγηζην επίπεδν γιπθφδεο
αίκαηνο ζηα 30 ιεπηά).
Όζνλ αθνξά ζην εληεξηθφ κηθξνβίσκα, θαη νη 9 κειέηεο ζεκείσζαλ ζηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο φηη ηα Αλζεθηηθά άκπια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο
πξνβηνηηθά ηξφθηκα, θαζψο βξέζεθε φηη ε θαηαλάισζή ηνπο κεηψλεη ηα παζνγφλα
βαθηήξηα ηνπ εληέξνπ θαη παίδνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θφινλ,
κεηψλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο ηνπ θφινλ, ην pH θαη ηε δξάζε ηεο βγιπθνπξνληδάζεο.
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ΤΕΖΣΖΖ
ηε κειέηε ηνπο νη Castillo et al, (2017), ζε αλζξψπνπο, θάλεθε φηη ε
ζπκπιήξσζε 28 g αλζεθηηθνχ ακχινπ απφ ηηο κπαλάλεο κείσζε ηελ πξφζιεςε
ελέξγεηαο θαη ηηο γιπθαηκηθέο θαη ηλζνπιηλαηκηθέο αληηδξάζεηο. Ωζηφζν, δελ
παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κε ηηο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ηεο φξεμεο ή κε ηηο
απνθξίζεηο ησλ νξκνλψλ ηνπ εληέξνπ. Παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ γιπθαηκηθψλ θαη
ηλζνπιηλαηκηθψλ απνθξίζεσλ κεηά απφ ζεξαπεία κε ηξφθηκα αλζεθηηθνχ ακχινπ.
Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ελ κέξεη απφ ηηο δηαθνξέο ζηελ αθνκνησζηκφηεηα ησλ
ακχισλ. Σν άκπιν κπαλάλαο, ην νπνίν ηαμηλνκείηαη σο αλζεθηηθφ άκπιν 2,
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ ελδπκαηηθή πέςε.
Οη Emilien et al, (2017) απφ ηελ πιεπξά ηνπο αληηθαηέζηεζαλ ην ζηάληαξ
ιεπθφ αιεχξη (SWF) κε αλζεθηηθφ άκπιν ζίηνπ (RWS) θαη θάλεθε φηη δελ είρε θακία
επίδξαζε ζηελ ππνθεηκεληθή φξεμε ή ζηελ ελεξγεηαθή πξφζιεςε θαηά ην γεχκα. Ζ
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ζπλνιηθή εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ γεχκαηνο
πξσηλνχ) κεηψζεθε θαηά 179 kcal φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλάισλαλ ηα muffins κε
αλζεθηηθφ άκπιν ζίηνπ. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ
SWF κε RWS κεηψλεη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο ηλζνπιίλεο πιάζκαηνο θαη κεηψλεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πεξίνδν 24 σξψλ.
Οη Sandberg et al (2017), έδεημαλ φηη νη ρακειέο ζπγθεληξψζεηο αλζεθηηθνχ
ακχινπ ζην άζπξν ςσκί κεηψλεη ηελ ηλζνπιίλε πνπ εθθξίλεηαη απφ ην πάγθξεαο.
Οη Stewart & Zimmer (2017), έδεημαλ φηη ε θαηαλάισζε ηνπ κπηζθφηνπ κε
θπηηθέο ίλεο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή κείσζε θαηά 46% ηεο ηλζνπιίλεο νξνχ κεηά ηo
γεχκα θαη ζε κηα κείσζε 23% έλαληη ηνπ κπηζθφηνπ ειέγρνπ.
ηε κειέηε ηνπο νη Oladele & Williams (2016), έδεημαλ ην βξαζκέλν άγξην
πιαηάλην θαίλεηαη λα είλαη ην θαιχηεξν φζνλ αθνξά ηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν, επεηδή
παξνπζηάδεη αξγή θαη ζηαδηαθή άλνδν ηεο απφθξηζεο γιπθφδεο ζην αίκα θαζψο θαη
ζηαδηαθή πηψζε. Δπηπιένλ, νη ηηκέο γιπθαηκηθνχ δείθηε θαη νη θακπχιεο απφθξηζεο
γιπθφδεο ζην αίκα ησλ ηξηψλ πξντφλησλ απνθαιχπηνπλ φηη κηα ηξνθή ρακεινχ
γιπθαηκηθνχ δείθηε κπνξεί λα κελ έρεη απαξαηηήησο έλα εθηεηακέλν πξνθίι
γιπθφδεο ή κηα παξαηεηακέλε απφθξηζε γιπθφδεο. Ζ παξνπζία αλζεθηηθνχ ακχινπ
θαη βξαδέσο εχπεπηνπ ακχινπ κεηψλεη ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε, αιιά νη ρακειέο ηηκέο
ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο ζπλεηζθνξέο
απφ αλζεθηηθά θαη / ή βξαδέσο εχπεπηα άκπια. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα
πηζαλή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηαρέσο δηαζέζηκνπ γιπθφδεο θαη ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε,
αιιά ν ζπζρεηηζκφο ζπγρέεηαη απφ ηελ παξνπζία άιισλ ζπζηαηηθψλ ζηα θπηά ηνπ
δείγκαηνο.
Οη Péronnet et al, (2015), κειέηεζαλ ηα δεκεηξηαθά ζε κπηζθφηα πξσηλνχ
γεχκαηνο θαη θάλεθε φηη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εμσζεκέλσλ δεκεηξηαθψλ ζε
κπηζθφηα επηβξαδχλεη ηε δηαζεζηκφηεηα γιπθφδεο απφ ην πξσηλφ θαη ηελ εκθάληζή
ηεο ζηελ πεξηθεξηθή θπθινθνξία, ακβιχλεη ηηο αιιαγέο ζηε θηλεηηθή γιπθφδεο ζην
πιάζκα θαη ηελ νκνηφζηαζε, κεηψλεη ηηο εθβάζεηο ζηε γιπθφδε πιάζκαηνο θαη
ελδερνκέλσο θαηαλέκεη ηε γιπθφδε πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα κεηά ην γεχκα.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Gentile et al, (2015), έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή
ελεξγεηαθή δαπάλε κεηά ηελ θαηαλάισζε δελ δηαθέξεη κεηά απφ θαλέλα απφ ηα
ηέζζεξα γεχκαηα δνθηκήο. Σα κέηξα πιεξφηεηαο απμήζεθαλ (125% έλαληη 45%) θαη
κεηψζεθε ε πείλα (55% έλαληη 16%), ελψ νη θπθινθνξνχληεο παξάγνληεο πείλαο θαη
θνξεζκνχ δελ ήηαλ δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ησλ δνθηκαζηηθψλ γεπκάησλ.
Οη Zhang et al, (2015), ζπκπέξαλαλ φηη ην αλζεθηηθφ ην άκπιν θαίλεηαη λα
είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε δηαηηεηηθή ίλα γηα ηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία ηεο
παρπζαξθίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηεο αζζελεηψλ.
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Οη Chia-Hung et al, (2015), επηβεβαίσζαλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο
δίαηηαο πνπ βαζίδεηαη ζε αλζεθηηθφ άκπιν ζε θαιχηεξε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ ζην
αίκα. Ζ κείσζε ηεο ππεξηλζνπιηλαηκίαο ζε πγηή άηνκα κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή γηα
ηελ πγεία, φπσο ε ππεξηλζνπιηλαηκία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζηαζε ζηελ
ηλζνπιίλε θαη ηηο ζρεηηθέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο. Σν αλζεθηηθφ άκπιν κπνξεί λα
μεθχγεη απφ ηελ πέςε θαη λα πξνθαιέζεη ρακειφηεξα επίπεδα γιπθφδεο θαη
αληαπνθξηλφκελεο ηλζνπιίλεο απφ ηα ηξφθηκα ειέγρνπ.
Ζ Higgins (2014) ζπκπιήξσζε φηη ε θαηαλάισζε αλζεθηηθνχ ακχινπ κπνξεί
λα επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηελ επηηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ
απψιεηαο βάξνπο / ζπληήξεζεο
Οη Vinoy et al, (2013) έδεημαλ ζηε κειέηε ηνπο φηη ε θαηαλάισζε κπηζθφησλ
κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε αξγά εχπεπην άκπιν κεηψλεη ηελ εκθάληζε γιπθφδεο
θαηά ην πξψην κέξνο ηνπ πξσηλνχ θαη παξαηείλεη απηή ηελ απειεπζέξσζε ζηελ
ηειεπηαία θάζε ηνπ πξσηλνχ (210 ιεπηά). Σα απνηειέζκαηα ππνγξακκίδνπλ επίζεο
φηη ε δηακφξθσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο γιπθφδεο ζην πξσηλφ είλαη έλαο ζεκαληηθφο
παξάγνληαο γηα ηνλ κεηαβνιηθφ έιεγρν θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ ζε πγηή
άηνκα ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηεο ηλζνπιίλεο.
Οη Bodinha et al, (2010) παξαηήξεζαλ φηη ππήξμε κηα ζεκαληηθά ρακειφηεξε
πξφζιεςε ελέξγεηαο κεηά ην ζπκπιήξσκα αλζεθηηθνχ ακχινπ ζε ζχγθξηζε κε ην
ζπκπιήξσκα εηθνληθνχ θαξκάθνπ ηφζν ζην δνθηκαζηηθφ γεχκα φζν θαη ζε 24 ψξεο.
Ωζηφζν, δελ ππήξμε ζρεηηθή επίδξαζε ζηα κέηξα ππνθεηκεληθήο φξεμεο. Οη
κεηαγεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο ζην πιάζκα δελ ήηαλ ζεκαληηθέο
δηαθνξεηηθά κεηαμχ ησλ ζπκπιεξσκάησλ, αιιά ππήξμε κηα ζεκαληηθά ρακειφηεξε
κεηαγεπκαηηθή αληαπφθξηζε ηλζνπιίλεο κεηά ην ζπκπιήξσκα αλζεθηηθνχ ακχινπ. Οη
αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο Ο-πεπηηδίνπ δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο, αλ θαη ε
αλαινγία ηνπ Ο-πεπηηδίνπ πξνο ηελ ηλζνπιίλε ήηαλ πςειφηεξε. Απηά ηα
απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε θαηαλάισζε 48 g αλζεθηηθνχ ακχινπ, ζε κηα
πεξίνδν 24 σξψλ, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαβνιηθνχ
ζπλδξφκνπ θαη ηεο φξεμεο.
ην πείξακά ηνπο νη Nazare et al, (2009) παξαηήξεζαλ φηη ηελ πξψηε εκέξα,
ην πξσηλφ κείσζε ζεκαληηθά ηε γιπθαηκηθή απφθξηζε κεηά ην πξσηλφ κε παξάιιειε
κείσζε ζηελ εκθάληζε εμσγελνχο θαη νιηθήο γιπθφδεο. Οη γιπθαηκηθέο απνθξίζεηο
κεηά ην γεχκα θαη κεηά ην πξσηλφ ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά. Μεηά ηε δηαηξνθή ησλ 5
εβδνκάδσλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζε φξνπο θηλεηηθήο γιπθφδεο θαη
απφθξηζεο δηαηεξήζεθε αιιά ηείλεη λα κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα ηε
γιπθαηκηθή απφθξηζε κεηά ην πξσηλφ. Οη γιπθαηκηθέο απνθξίζεηο κεηά ην γεχκα θαη
κεηά ην πξσηλφ παξέκεηλαλ ζεηηθά ζπζρεηηδφκελεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο ζην πξσηλφ κεηψλεη ηελ εκθάληζε
εμσγελνχο γιπθφδεο ζην πιάζκα θαη βειηηψλεη ηνλ έιεγρν ηεο γιπθφδεο ζην
κεηέπεηηα γεχκα.
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Οη Willis et al, (2009) δήισζαλ φηη ην αλζεθηηθφ άκπιν θαη ην πίηνπξν
θαιακπνθηνχ είραλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε επί ηνπ θνξεζκνχ, ελψ ε πνιπδεμηξφδε
είρε κηθξή επίδξαζε θαη ζπκπεξηθέξζεθε ζαλ ηε ζεξαπεία κε ρακειέο ίλεο. Σα
απνηειέζκαηα απηήο ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη δελ επεξεάδνπλ φιεο νη ίλεο θνξεζκνχ
εμίζνπ.
Οη Seal et al (2003) έδεημαλ φηη νη ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο ζην πιάζκα θαη νη
ζπγθεληξψζεηο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξφ απμήζεθαλ γξεγνξφηεξα θαη ε κέγηζηε
κεηαβνιή ηεο γιπθφδεο ήηαλ θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 1,8 θνξέο κεγαιχηεξε απφ
εθείλε ηνπ αξγά πδξνιπκέλνπ ακχινπ θαη ζηηο 2 νκάδεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ
φηη ηα άκπια πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο πδξφιπζεο in vitro έρνπλ σο
απνηέιεζκα δηαθνξεηηθά πξφηππα γιπθαηκίαο θαη ηλζνπιηλαηκίαο ηφζν ζε πγηείο
ελήιηθεο φζν θαη ζε άηνκα κε δηαβήηε ηχπνπ 2 πνπ ειέγρνληαη απφ ηε δηαηξνθή.
ηε κειέηε ησλ Robertson et al (2003), ε πξνεγνχκελε αλζεθηηθή
θαηαλάισζε ακχινπ νδήγεζε ζε ρακειφηεξε κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε πιάζκαηνο θαη
ηλζνπιίλεο. Γελ ππήξμε επίδξαζε αληνρήο ζηελ θαηαλάισζε ακχινπ ζηελ
ηξηαθπιγιπθεξφιε πιάζκαηνο αλ θαη ηα επίπεδα κε εζηεξνπνηεκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ
θαη 3-πδξνμπβνπηπξηθνχ νμένο θαηαζηέιινληαη 5 ψξεο κεηά ηε δνθηκή αλνρήο
γεχκαηνο.
ηε κειέηε ζε πεηξακαηφδσα, νη Mei et al, (2018) έδεημαλ φηη ηα ςάξηα πνπ
ηξάθεθαλ κε δίαηηεο 5% θαη 10% ακχινπ εκθάληζαλ ζεκαληηθά θαιχηεξε αχμεζε
βάξνπο, εηδηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αλαινγία απνηειεζκαηηθφηεηαο πξσηετλψλ θαη
αλαινγία κεηαηξνπήο δσνηξνθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηε δηαηξνθή κε δίαηηα 20%
ακχινπ. Δλ ησ κεηαμχ, ηα ςάξηα πνπ ηξάθεθαλ κε δίαηηα 20% ακχινπ είραλ
ζεκαληηθά πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε γιπθνγφλν θαη κπτθφ γιπθνγφλν απφ φ, ηη
απηά πνπ ηξάθεθαλ κε άιιεο δίαηηεο. Οη δξαζηηθφηεηεο ηεο ακηηνηξαλζθεξάζεο ηεο
αιαλίλεο θαη ηεο αζπαξηηθήο ηξαλζακηλάζεο, ε πεξηεθηηθφηεηα γιπθφδεο θαη
ηλζνπιίλεο ζην πιάζκα απμήζεθαλ ζεκαληηθά κε ηα επίπεδα δηαηηεηηθψλ ακχισλ,
ελψ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηξηγιπθεξίδηα έδεημε ηελ αληίζεηε ηάζε. Σα απνηειέζκαηα
απηά θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα ακχινπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη
ηηο κεηαβνιέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη δίαηηεο πςειήο
πεξηεθηηθφηεηαο ζε άκπιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαπνηειεζκαηηθά σο πεγή ελέξγεηαο
απφ ηα λεαξά M. salmoides. Ζ ππεξβνιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε δηαηηεηηθφ άκπιν
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νμεηδσηηθφ ζηξεο, λα θαηαζηείιεη ηελ έκθπηε αλνζία θαη έηζη
λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ ςαξηψλ ηνπ είδνπο Μ. Salmoides.
Οη Hui et al (2017) επηζήκαλαλ φηη ην αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2 (RS2, 150 g /
kg ) έδεημε εμαηξεηηθή αληηδηαβεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ 2
παξάγεη έλα αληηδηαβεηηθφ απνηέιεζκα κεηαβάιινληαο ηα επίπεδα έθθξαζεο
γνληδίσλ θαη πξσηετλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαηηθή γιπθνλενγέλεζε θαη ηε
ζχλζεζε γιπθνγφλνπ ελψ βειηηψλεη ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο.
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ην πείξακά ηνπο νη Belobrajdic et al, (2012) ζε αξξνπξαίνπο θαηέιεμαλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη επηξξεπείο ζηελ παρπζαξθία αξνπξαίνη πξνζέιαβαλ κηθξφηεξν
βάξνο κε 4, 12 θαη 16% αλζεθηηθφ άκπιν ζε ζχγθξηζε κε 0% αλζεθηηθφ άκπιν ηχπνπ
2, αιιά ε επίδξαζε ζηνπο αλζεθηηθνπο ζηελ παρπζαξθία αξνπξαίνπο ήηαλ ζεκαληηθή
κφλν ζην 16% αλζεθηηθφ άκπιν. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ θαηλφηππν, νη δίαηηεο πνπ
πεξηέρνπλ ≥8% αλζεθηηθνχ ακχινπ κεηψλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά ζε ζχγ
θξηζε κε ην 0% ακζεθηηθνχ ακχινπ.
Με ηε ζεηξά ηνπο νη Brites et al, (2011) δήισζαλ φηη ην ςσκί αξαβνζίηνπ έρεη
ρακειφηεξν γιπθαηκηθφ δείθηε απφ ην ςσκί ζηηαξηνχ θαη ην κέγεζνο ηεο επίδξαζεο
ηνπ αλζεθηηθνχ ακχινπ ζηε γιπθαηκηθή απφθξηζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ
ςσκηνχ.
Οη Li Shen et al, (2011) ζπκπέξαλαλ φηη ε κάδα ησλ παγθξεαηηθψλ βθπηηάξσλ, ε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, ε πεξηεθηηθφηεηα ζε παγθξεαηηθή
ηλζνπιίλε, ηα ζπλνιηθά επίπεδα γιπθφδεο, νη ζπγθεληξψζεηο ιηπαξψλ νμέσλ βξαρέαο
αιχζνπ θαη ηα βαθηεξίδηα πνπ παξάγνπλ βνπηπξηθφ βειηηψζεθαλ ζεκαληηθά κε ηε
δηαηξνθή κε αλζεθηηθφ άκπιν.
Ζ κειέηε ησλ Aziz et al, (2009) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άκπια κε
πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε AMO κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθά ζην βάξνο θαη ζηνλ
γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηελ παρπζαξθία
Οη Shimotoyodome et al, (2009) έδεημαλ φηη ηα πνληίθηα πνπ ηξάθεθαλ κε ηε
δηαηξνθή RS4 γηα 4 εβδνκάδεο είραλ κηα ζεκαληηθά πςειφηεξε ηθαλφηεηα νμείδσζεο
ησλ επαηηθψλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ζρεηηθή γνληδηαθή έθθξαζε θαη ρακειφηεξε
ηλζνπιίλε αίκαηνο απφ απηέο πνπ ηξάθεθαλ είηε ρσξίο ηξνπνπνηεκέλν άκπιν είηε κε
ηε δηαηξνθή RS2. Ζ έκκεζε ζεξκηδνκεηξία έδεημε φηη ε νκάδα RS4 παξνπζίαδε
πςειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ρξεζηκνπνίεζε ιηπψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ
νκάδα RS2. Όηαλ ηξνθνδνηήζεθαλ κε ιίπνο , ην RS4 δηέγεηξε κηα ρακειφηεξε
κεηαγεπκαηηθή απφθξηζε ηλζνπιηλνηξφπνπ πνιππεπηηδίνπ (GIP · ηλθξεηίλε) κεηά απφ
ηε ιήςε γιπθφδεο απφ ηελ RS2. Σα πςειφηεξα επίπεδα GIP αίκαηνο πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε GIP κείσζαλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ιηπψλ ζε
πνληίθηα ηα νπνία έιαβαλ ηξνθή κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά.
πκπεξαζκαηηθά, ε δηαηξνθηθή ζπκπιήξσζε κε άκπιν αλζεθηηθφ ζην RS4 εμαζζελεί
ηελ παρπζαξθία πνπ πξνθαιείηαη απφ δίαηηα πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ην RS2 ζε πνληίθηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
απνδνζεί ζηε ρακειφηεξε κεηαγεπκαηηθή GIP θαη ζηνλ απμεκέλν θαηαβνιηζκφ
ιίπνπο ζην ήπαξ
Υσξίο ην πίηνπξν ζηηαξηνχ, ην αλζεθηηθφ άκπιν δπκψζεθε ηαρέσο ζην νξζφ, ζηε
κειέηε ησλ Govers et al (1999). Ζ ζπκπιήξσζε κε πίηνπξν ζίηνπ αλαζηέιιεη ηελ
δχκσζε κε αλζεθηηθφ άκπιν, κε απνηέιεζκα ζρεδφλ δηπιάζηα αχμεζε ηνπ
αλζεθηηθνχ ακχινπ πνπ δπκψλεηαη αλάκεζα ζην εγγχο θφινλ θαη ζηα θφπξαλα. Απηφ
είρε σο απνηέιεζκα πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο βνπηπξηθνχ νμέσο θαη θαηψηεξεο
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ακκσλίαο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ παρένο εληέξνπ. Σν πίηνπξν ζίηνπ
κπνξεί λα κεηαηνπίζεη ηε δχκσζε αλζεθηηθνχ ακχινπ πεξαηηέξσ, βειηηψλνληαο κε
ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ παρένο εληέξνπ φπνπ
ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο νη φγθνη. πλεπψο, ε ζπλδπαζκέλε θαηαλάισζε αλζεθηηθφ
άκπιν θαη αδηάιπην κε άκπιν νη πνιπζαθραξίηεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
δηαηξνθηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ θαξθίλνπ ηνπ παρέσο εληέξνπ
Όζνλ αθνξά ζην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο, ε κειέηε ησλ Meenu & Xu (2018)
έδεημε φηη ε πξφζιεςε RS νδήγεζε ζε αιιαγέο ζηε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ζην
ππνζαιακηθά θέληξα ξχζκηζεο ηεο φξεμεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ κείσζε ηεο
πξφζιεςεο ηξνθήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδήγεζε ζε κεησκέλε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ηελ παρπζαξθία θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηαξαρέο.
Οη Al-Mana & Robertson (2018) ππέδεημαλ φηη θαηαλάισζε RS ζην πξσηλφ /
κεζεκεξηαλφ γεχκα κείσζε ζεκαληηθά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην δείπλν. Γελ
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε επί 24 ψξεο ή πνηνηηθά ζπλαηζζήκαηα θνξεζκνχ.
εκαληηθέο επηδξάζεηο ζην ρξφλν ζεξαπείαο βξέζεθαλ γηα ηε κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε
γηα ηε ζχγθξηζε ηεο RS κε εηθνληθφ θάξκαθν, κε ηάζε γηα πςειφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο C-πεπηηδίσλ κεηά απφ RS. Ζ κεηαγεπκαηηθή ηλζνπιίλε θαη νη
απνθξίζεηο GLP-1 δελ ήηαλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο. Ζ RS κπνξεί πξάγκαηη λα έρεη
βξαρππξφζεζκα σθέιηκε απνηειέζκαηα ζε παρχζαξθα άηνκα. Μεηά ηελ
θαηαλάισζε RS, ππήξρε πεξηζζφηεξε «ζηαζεξφηεηα» ζηα επίπεδα γιπθφδεο ζην
πιάζκα κεηά πξσηλφ, ρσξίο ελδείμεηο αληηδξαζηηθήο ππνγιπθαηκίαο. Αληίζεηα,
κεηψζεθαλ ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην πιάζκα γξήγνξα θάησ απφ ηα επίπεδα λεζηείαο
κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ
ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Mah et al, (2018) Ζ δηάκεζε
γιπθφδε ήηαλ 22% ρακειφηεξε θαη δηάκεζε ηλζνπιίλε ήηαλ θαηά 37% ρακειφηεξε
κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνπ ηξνθίκνπ RS4 ζε ζχγθξηζε κε ηα ηξφθηκα ειέγρνπ.
Οη Marlatt et al, (2018) επεζήκαλαλ φηη νη Αθξνακεξηθαλνί είραλ πςειφηεξε
βαζηθή απάληεζε ζηελ νμεία ηλζνπιίλε ζηε γιπθφδε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
Καπθάζηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ιηγφηεξε ζπιαγρληθή κάδα ιηπψδνπο ηζηνχ
θαη ελδνεπηηθφ ιηπίδην. Όιεο νη άιιεο γιπθαηκηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ παξφκνηεο
κεηαμχ ησλ θπιψλ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο χπλνπ ήηαλ ~ 90-100 kcal / εκέξα
ρακειφηεξε ζηνπο Αθξν-Ακεξηθαλνχο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Sandberg et al (2017) έδεημαλ φηη ην βξαδηλφ γεχκα
κείσζε ηηο κεηαγεπκαηηθέο απνθξίζεηο γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεοθαη αχμεζε ηελ
νξκφλε ηνπ εληέξνπ (PYY) ζην πιάζκα ην επφκελν πξσί 0-120 ιεπηά κεηά ην
πξσηλφ. Γελ παξαηεξήζεθαλ απνηειέζκαηα ζηελ πξφζιεςε ελέξγεηαο θαηά ην
κεζεκεξηαλφ γεχκα ή ηνλ θιεγκνλψδε δείθηε IL-6 (0 + 180 ιεπηά) κεηά απφ ηα
γεχκαηα κε ζίθαιε.
Οη Patterson et al, (2017) έδεημαλ φηη ε θαηαλάισζε 30 g ακχινπ ηχπνπ 2
(RS2) εκεξεζίσο γηα 6 εβδνκάδεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ νκνηνζηαζία ηεο
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γιπθφδεο, ηηο ζπγθεληξψζεηο ιεπηίλεο θαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο λεζηείαο ζε
πγηείο ππέξβαξνπο ελήιηθεο ρσξίο λα επεξεαζηεί ε ζχλζεζε ηνπ ζψκαηνο ελψ κπνξεί
λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ρξφλησλ αζζελεηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Gower et al,
(2016) έδεημαλ φηη ην άκπιν ηχπνπ 2 ζπλδπάζηεθε κε βειηησκέλε επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε ζε γπλαίθεο κε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε.
Οη Dainty et al, (2016) αλέθεξαλ φηη ε θαηαλάισζε κπηζθφησλ κε αλζεθηηθφ
άκπιν νδήγεζε ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε λεζηεία θαη αληνρή ζηελ ηλζνπιίλε
λεζηείαο.
Οη Sands et al, (2009) έθαλαλ ηε ζχγθξηζε κε κίγκα καιηνδεμηξίλεοζαθραξφδεο (MS) θαη ιεπθφ ςσκί (έιεγρνο). Σν κίγκα MS, νδήγεζε ζε ρακειφηεξεο
απνθξίζεηο γιπθφδεο θαη ηλζνπιίλεο εληφο 4 σξψλ.
Ζ κειέηε ησλ Gourineni et al (2018) έδεημε έιιεηςε δηαθνξάο ζηε γιπθαηκηθή
απφθξηζε, ρσξίο ηελ επίδξαζε ζην πδξνγφλν ηεο αλαπλνήο θαη ηελ εληεξηθή αλνρή,
γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη ΗΜΟ (Isomaltooligosaccharides) είλαη εχπεπηνη θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ησλ ζαθράξσλ ζηα ηξφθηκα.
Ζ κειέηε ησλ Harasym et al, (2018) νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηξεηο
αλαινγίεο πδαηάλζξαθεο / TDF, άκπιν / γιπθάλε, θαη γιπθφδε /γιπθάλε - ήηαλ
ρακειφηεξα γηα ηα πίηπξα απφ ηηο ληθάδεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ
ρακειφηεξε κεηαγεπκαηηθή αχμεζε ηεο γιπθφδεο. Ζ κφλε ηηκή ηεο αλαινγίαο πνπ
ήηαλ πςειφηεξε γηα ην πίηνπξν απ 'φηη γηα ηηο ληθάδεο ήηαλ ην άκπιν / γιπθφδε πνπ,
ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε γιπθφδε, ήηαλ ηειηθά πςειφηεξε ζην
πίηπξν.
Σν ιεπθφ θαη ην θφθθηλν ξχδη εμέηαζαλ ζηελ κειέηε ηνπο νη Bhupinder et al
(2015) θαη έβγαιαλ ηη ζπκπέξαζκα φηη ην ιεπθφ ξχδη κε ιάδη πνπ πξνζηίζεηαη "κεηά"
κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή παξαηεηακέλεο γιπθφδεο θαζψο ζηαζεξνπνηεί ηα επίπεδα
γιπθφδεο ζην αίκα. Βξάδνληαο θφθθηλν ξχδη κε ghee ή ην καγείξεκα κε θφθθηλν ξχδη
κε ghee pilaf-ζηπι κπνξεί λα παξέρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο κεηαγεπκαηηθέο
ζπγθεληξψζεηο γιπθφδεο αίκαηνο θαη ηλζνπιίλεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ
παρένο εληέξνπ. ην ξχδη αλαθέξζεθαλ θαη νη Boers et al (2015), νη νπνίνη
ζπκπέξαλαλ φηη ε γιπθαηκηθή απφθξηζε ζην ξχδη κπνξεί λα επεξεαζηεί πεξαηηέξσ
απφ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ην κάζεκα. Ζ πνηθηιία ηνπ
ξπδηνχ, ε αλαινγία ακπιφδεο: ακπινπεθηίλε, κεηά ηε ζπγθνκηδή νη παξάκεηξνη
επεμεξγαζίαο θαη νη ζπλζήθεο καγεηξέκαηνο επεξεάδνπλ ηελ γιπθαηκηθή απφθξηζε.
Παξάιιεια, νη Burton et al (2011) έδεημαλ φηη ε ζρεηηθή γιπθαηκηθή
απνθξηζε σο ηζνδχλακα γιπθφδεο ζε έλα ζχλνιν ηξνθίκσλ, αληί γηα πδαηάλζξαθεο,
δηεπθνιχλνπλ ηηο πγηεηλφηεξεο επηινγέο ηξνθίκσλ.
ηε κειέηε ησλ Keenan et al (2015) παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε ζηνλ GLP-1
νξνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αλζεθηηθφ άκπιν πνπ πξνζηίζεηαη ζηε δηαηξνθή. Απηφ
ζεκαίλεη φηη άιινη κεραληζκνί, φπσο ε απμεκέλε εληεξηθή γιπθνλενγέλεζε ή ε
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απμεκέλε αδηπνλεθηίλε, κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηελ βειηησκέλε επαηζζεζία ζηελ
ηλζνπιίλε.
Πνηθίια ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηε κειέηε ησλ Zhou et al (2008). Δηδθφηεξα,
ηα επξήκαηα έρνπλ σο εμήο. 1) Ζ RS δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ησλ GLP-1 θαη PYY ζε
έλαλ νπζηαζηηθφ ηξφπν εκεξήζηαο δηάξθεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην απνηέιεζκα ηνπ
γεχκαηνο ή ηηο αιιαγέο ζηε δηαηηεηηθή γιπθαηκία. 2) Ζ δχκσζε θαη ε απειεπζέξσζε
ησλ SCFA ζην θαηψηεξν έληεξν ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε έθθξαζε ηνπ
proglucagon θαη ηνπ γνληδίνπ PYY. 3) Ζ αλνρή ζηε γιπθφδε, έλαο δείθηεο
απμεκέλσλ δξαζηηθψλ κνξθψλ GLP-1 θαη PYY, βειηηψζεθε ζε δηαβεηηθνχο
πνληηθνχο πνπ έιαβαλ ηξνθή RS. Ζ δχκσζε ηνπ RS είλαη πηζαλφηαηα ν πξσηαξρηθφο
κεραληζκφο γηα ηελ αχμεζε ησλ ελδνγελψλ εθθξίζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ GLP-1 θαη ηνπ
PYY ζε ηξσθηηθά. Δπνκέλσο, νπνηνζδήπνηε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δχκσζε
ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηηεηηθέο δπκψζηκεο ίλεο
γηα ηελ δηέγεξζε ηεο έθθξηζεο ησλ πεπηηδίσλ GLP-1 θαη PYY.
Γηα ηα αξγά πεπηφκελα άκπια αλαθέξζεθαλ ζηηο κειέηεο ηνπο νη Cisse et al
(2017), νη νπνίνη δήισζαλ φηη ε αξγή πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ (SDC) κεηψλεη ηελ
ηαρχηεηα γαζηξηθήο θέλσζεο θαη απηφ πξνηάζεθε ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ
θξέλνπ ηνπ εηιενχ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Vinoy et al (2017) ζπκπέξαλαλ φηη
ππήξρε 15 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ρακεινχ πνζνζηνχ εμσγελνχο
γιπθφδεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ελφο πξντφληνο πςεινχ ζε SDS. Έλα πςειφ
πεξηερφκελν SDS ζπζρεηίζηεθε επίζεο κε κηα δηπιάζηα θαη ηεηξαπιάζηα πηζαλφηεηα
λα είλαη ρακειφο ν ξπζκφο εμαθάληζεο ηεο εμσγελνχο γιπθφδεο θαη ν ξπζκφο
εμαθάληζεο ηεο νιηθήο γιπθφδεο ζην πιάζκα, αληίζηνηρα. Οη Ming et al (2015)
αλέθεξαλ φηη ηα αξγά πεπηφκελα άκπια, σο έλα λέν ιεηηνπξγηθφ ζπζηαηηθφ , κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε ζηεξεά ή πγξά κεηαπνηεκέλα πξντφληα δηαηξνθήο,
ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο θαη θάξκαθα, θαζψο παξέρνπλ κηα αξγή θαη
παξαηεηακέλε απειεπζέξσζε ηεο γιπθφδεο αίκαηνο καδί κε ηα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρακειή γιπθαηκηθή θαη ηλζνπιηλαηκηθή απφθξηζε.
Οη Luo & Zhang (2018) αλαθέξζεθαλ ζηα ιεπθά άκπια θαη δήισζαλ φηη ε
κεηαγεπκαηηθή γιπθαηκηθή απφθξηζε ηνπ καγεηξεκέλνπ ακχινπ (0,3% αιγηληθφ άιαο)
παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε (35,5%) ηεο θνξπθήο ηεο γιπθφδεο. Οη θφθθνη
ακχινπ ήηαλ ελζσκαησκέλνη ζηε ζπληεγκέλε κήηξα γέιεο β-γιπθάλεο-αιγηληθνχ
άιαηνο κε δνκή ηχπνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιεί κείσζε
ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ ελδχκνπ ζην ππφζηξσκα θαη ηειηθά έλα αξγφ πξνθίι
πέςεο ηνπ ακχινπ θαη κεησκέλε γιπθαηκηθή απφθξηζε. Έηζη, κεγηζηνπνίεζε ηεο
ηδηφηεηαο βξαδείαο πέςεο ηνπ ακχινπ ζε νιηθήο αιέζεσο ηξφθηκα κπνξεί λα είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζξεπηηθήο ηδηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ
νιηθήο αιέζεσο.
Σέινο, νη Zhang & Hamaker (2009) ζεψξεζαλ φηη ε κείσζε ηνπ βαζκνχ
δειαηηλνπνίεζεο ηνπ ακχινπ θαη ελ κέξεη ε δηαηήξεζε ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο
ηχπνπ Α ησλ ζρεηηθψλ ακχισλ είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αχμεζε
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ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αξγά πεπηφκελσλ ακχισλ ζηα πξντφληα δηαηξνθήο. Οη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θνηλέο ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ δεκεηξηαθψλ
ρξεζηκνπνηνχλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία, πςειή ζεξκνθξαζία θαη δχλακε
δηάηκεζεο πνπ δειαηηλνπνηνχλ πιήξσο ηα άκπια θαη ηα θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα
επαίζζεηα ζηελ πέςε.
Γηα ηα ηαρέσο πεπηφκελα άκπια κίιεζαλ νη Brand-Miller et al (2009) θαη
έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα φηη νη γξήγνξα απνξξνθνχληεο πδαηάλζξαθεο θαη νη δίαηηεο
κε πςειφ γιπθαηκηθφ θνξηίν νδεγνχλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα κεηαγεπκαηηθήο
γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο.
Γηα ην θαηλφκελν ηεο δειαηηλνπνίεζεο κίιεζαλ νη Contardo et al (2018). Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλά ηνπο έδεημαλ φηη ε δχκε ππφ θελφ έρεη κηθξφηεξν βαζκφ
δειαηηλνπνίεζεο (~53,8%) θαη κέγηζην επίπεδν γιπθφδεο ζην αίκα ζηα 60 ιεπηά (πην
αξγή γιπθαηκηθή απφθξηζε) απφ φ, ηη ηα αληίζηνηρα ηεο αηκφζθαηξαο (~ 98,3% βαζκφ
δειαηηλνπνίεζεο θαη κέγηζην επίπεδν γιπθφδεο αίκαηνο ζηα 30 ιεπηά). Οη Juansang
et al (2012) απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζεσξνχλ φηη ην άκπιν Κάλαβεο ηξνπνπνηείηαη κε
ζηαπξσηή ζχλδεζε θαη είρε ην πςειφηεξν πεξηερφκελν ζε αξγά πεπηφκελν άκπιν
φηαλ δειαηηλνπνηήζεθε γηα 20-40 ιεπηά.
Όζνλ αθνξά ζην εληεξηθφ κηθξνβίσκα νηYunus et al (2018) έδεημαλ ζηα
απνηειέζκαηά ηνπο φηη νη κέζνδνη δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζην άκπιν πίηνπξνπ θαη ηελ
θαηαθξάηεζε πξσηετλψλ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ εηδηθά γηα ηα δεκεηξηαθά.
Δπηπιένλ, απηέο νη δηαθνξέο επεξέαζαλ ηε δχκσζε απφ ηα κηθξφβηα πγηψλ δνηψλ,
αιιάδνληαο ηφζν ηελ παξαγσγή ιηπαξψλ νμέσλ βξαρείαο αιχζνπ φζν θαη ηε ζχλζεζε
ηεο κηθξνβηαθήο θνηλφηεηαο. Απηή ε κειέηε δείρλεη ζαθψο φηη νη in vitro κεηξήζεηο
ησλ επηπηψζεσλ ησλ ηλψλ πίηνπξνπ ζηε ζχλζεζε κηθξνβίσλ θαη ζηε κεηαβνιηθή
ιεηηνπξγία εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηε κέζνδν πέςεο ηεο άλσ γαζηξννηζνθαγηθήο
παιηλδξφκεζεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξφπν εηδηθφ γηα ηα δεκεηξηαθά
ηε κειέηε ησλ Abhishek et al (2018) ζπγθξίζεθε ε πεξηηηή βαθηεξηαθή
πνηθηινκνξθία. Ζ αλάιπζε απνθάιπςε κνλαδηθή δνκή ηεο θνηλφηεηαο, ηνπ
Firmicutes, Actinobacteria. Ζ θπξηαξρία ηνπ γέλνπο Bifidobacterium ιφγσ ηεο
πινχζηαο ζε πδαηάλζξαθεο δηαηξνθήο είλαη έλα άιιν αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ
απηήο ηεο κειέηεο. Ζ αλάιπζε LEfse απνθάιπςε ηα γέλε Prevotella, Megasphaera,
Catenibacterium, Lacumacillus, Ruminococcus θαη είδνο Prevotella copri,
Lactobacillus ruminis σο ηνπο δπλεηηθνχο βηνδείθηεο ηεο δίαηηαο.
Οη Davison et al (2017) έδεημαλ φηη νη ίλεο δεκεηξηαθψλ είλαη πξνζηαηεπηηθέο
έλαληη ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ 2, ελψ ε δηαιπηή / ημψδεο ίλα παξέρεη κηθξή ή
θαζφινπ πξνζηαζία. Σν κηθξνβηνηηθφ ηνπ εληέξνπ σθειεί ηνλ μεληζηή κε πνιινχο
ηξφπνπο: πξνζηαηεχνληαο ηελ άκπλα ηνπ εληεξηθνχ θξαγκνχ, εμάγνληαο ελέξγεηα θαη
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ ηε δηαηξνθή, θαη ζπλεηζθέξνληαο ζε θπζηνινγηθφ
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.
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Οη Xiaoping et al (2017) έδεημαλ φηη ηα αλζεθηηθα άκπια βειηηψλνπλ ηνλ
κηθξνβηαθφ πιεζπζκφ ηνπ εληέξνπ θαη ελεξγνπνηεί ηελ νδφ ζεκαηνδφηεζεο
θπηηάξσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αληηθιεγκνλψδε δξάζε. Σα πξνβηνηηθά είλαη κηα λέα
έλλνηα γηα ηελ πξφιεςε κεηαβνιηθψλ αζζελεηψλ ζηνπο αλζξψπνπο.
Οη Ine et al. (2010) επίζεο έδεημαλ φηη ηα αλζεθηηθά άκπια ηχπνπ 2 θαη 4
παξνπζηάδνπλ ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε ζχλζεζε ηνπ
κηθξνβηψκαηνοησλ θνπξάλσλ ηνπ αλζξψπνπ, ππνδεηθλχνληαο φηη ε ρεκηθή δνκή
ηνπο θαζνξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα απφ νκάδεο παζνγφλσλ βαθηεξίσλ. Σα
επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη εηδηθνί βαθηεξηδηαθνί πιεζπζκνί ζα κπνξνχζαλ λα
ζηνρεπζνχλ επηιεθηηθά απφ θαιά ζρεδηαζκέλνπο ιεηηνπξγηθνχο πδαηάλζξαθεο, αιιά
νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζεθηηθψλ ακχισλ ππνδειψλνπλ φηη
ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ πην εμαηνκηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Gough et al (2018), ζηε κειέηε ηνπο ζε πνληίθηα,
έδεημαλ φηη ηα πνληίθηα πνπ ηξάθεθαλ κε ηε δίαηηα απφ ηδει ακπινπ είραλ ζεκαληηθά
ρακειφηεξε ζρεηηθή αθζνλία ησλ γελψλ Allobaculum, Bifidobacterium,
Lachnospiracea incertae sedis θαη Clostridium cluster XIVa θαη ζεκαληηθά
πςειφηεξε ζρεηηθή αθζνλία ησλ γελψλ Escherichia / Shigella, Lactococcus θαη
Corynebacterium ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνληηθνχο πνπ ηξάθεθαλ κε ηδει ακπινπ κε
ληζηλε. Ωζηφζν, ππήξμε επίζεο κηα ζεκαληηθά πςειφηεξε ζρεηηθή αθζνλία ηεο
νηθνγέλεηαο Ruminococcaceae ζε πνληηθνχο πνπ ηξάθεθαλ κε ηε δίαηηα ηδει ακπινπ
κε ληζηλε πνπ δελ αληηζηνηρνχζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε νπνηνπδήπνηε γέλνπο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα Ruminococcaceae. Απηφ πηζαλφλ αληαλαθιά ηηο
ζπλδπαζκέλεο απμήζεηο ζηηο αλαινγίεο ησλ γελψλ Anaerotruncus θαη
Hydrogenoanaerobacterium. ε ζρέζε κε ηε δίαηηα δχκεο ακπινπ, ε δηαηξνθή δχκεο
ακπινπ κε ληζηλε επεξέαζε ηε ζρεηηθή αθζνλία κφλν ηξηψλ γελψλ. δει. Lactobacillus
θαη Bifidobacterium, ηα νπνία ήηαλ ρακειφηεξα, θαη Escherichia / Shigella, ηα νπνία
ήηαλ πςειφηεξα.
Οη Kalmokoff1 et al (2013) έδεημαλ φηη ε δηαηξνθή κε αλζεθηηθφ άκπιν είρε
σο απνηέιεζκα κηα κηθξνβηαθή θνηλφηεηα ηνπ εληέξνπ πνπ θπξηαξρείηαη απφ
ηέζζεξηο ηχπνπο : Ruminococcus bromii, Bacteroides uniformis θαη κε αθφκε
θαιιηεξγεκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζηελ Οηθνγέλεηα
Porphyromonadaceae. Ο εκπινπηηζκφο ησλ θπιινηχπσλ πνπ εληάζζνληαη εληφο ησλ
βαιηεξνεηδψλ εκθαλίζηεθε θπξίσο ζην ηπθιφ, ελψ εθείλα πνπ ήηαλ νκφινγα κε ην R.
bromii βξέζεθαλ θπξίσο ζηα θφπξαλα.
Οη Bäckhed et al (2007) ζηε κειέηε ηνπο ζε πνληίθηα έδεημαλ φηη εθείλα κε
απνζηεηξσκέλα έληεξα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ παρπζαξθία πνπ πξνθαιείηαη απφ
ηελ πςειή ζε ζάθραξα δίαηηα θαη ηα πνληίθηα πνπ έρνπλ εθηξαθεί ζε απνζηεηξσκέλεο
ζπλζήθεο έρνπλ πνιχ ρακειφηεξε ιηπψδε ηθαλφηεηα απφ ηνπο ζπκβαηηθά
εθηξεθφκελνπο πνληηθνχο παξά ηελ ηζνδχλακε ελεξγεηαθή πξφζιεςε κεηαμχ ησλ
νκάδσλ.
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Silvi et al (1998) ζπκπέξαλαλ φηη ε θαηαλάισζε ηεο
αλζεθηηθήο δίαηηαο ακχινπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ηέζζεξηο απφ ηηο επηά
θπξηφηεξεο νκάδεο απαξηζκνχκελσλ βαθηεξηδίσλ.
Οη Warren et al (2018) αλέθεξαλ φηη νη δνκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ππνζηξψκαηνο
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο ζην κηθξνβηνθηφλν θαη δείρλεη ην
δξφκν γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηα ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ άκπιν κε θαζνξηζκέλεο
κηθξνβηαθέο θνηλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά δχκσζεο, θαζψο επίζεο θαη πξνηείλεη
λέεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ αλζεθηηθνχ ακχινπ. Σα απνηειέζκαηα
ηνλίδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ δχκσζεο ηνπ ακχινπ θαη δείρλνπλ φηη
φιεο νη κνξθέο ησλ αλζεθηηθψλ ακχισλ ζηα ηξφθηκα δελ ππνβαζκίδνληαη ή
δπκψλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν.
Οη Haenen et al (2013) ζπκπέξαλαλ φηη ην αλζεθηηθφ άκπιν αχμεζε
ζεκαληηθά ηε ζρεηηθή αθζνλία αξθεηψλ κηθξνβηαθψλ νκάδσλ πνπ παξάγνπλ
βνπηπξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ βνπηπξηθψλ Faecalibacterium
prausnitzii θαη Megasphaera elsdenii, θαη κείσζε ηελ αθζνλία δπλεηηθά παζνγφλσλ
κειψλ ηνπ γέλνπο Leptospira θαη ησλ πξσηετλψλ ηνπ phylum Proteobacteria.
H δνθηκαζία αλνρήο ζηε κειέηε ησλ Tao et al (2018) έδεημε φηη ηα bifidobacteria
πξνζαξκφζηεθαλ θαιχηεξα ζε πξνζνκνησκέλεο θαηαζηάζεηο αλψηεξνπ
γαζηξεληεξηθνχ (ζε ξΖ 1,5-3,0, 0,3% θαη 1,0% νμχ ρνιήο) ζε ζρέζε κε ηε γιπθφδε.
Οη Dong-Hyun et al (2018) ζπκπέξαλαλ φηη ην Bifidobacterium spp θαη ην Β.
Choerinum FMB-1, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ σο ππνςήθηα
πξνβηνηηθά.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Σν αλζεθηηθφ άκπιν είλαη εθείλν πνπ θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ πγεία.
πγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε πξντφλησλ αλζεθηηθνχ ακχινπ νδεγνχλ ζηε κείσζε
ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, νδεγψληαο
παξάιιεια θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο. Δπηπιένλ, φζνλ
αθνξά ζην εληεξηθφ κηθξνβίσκα, νη κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηαλάισζή ηνπο
κεηψλεη ηα παζνγφλα βαθηήξηα ηνπ εληέξνπ θαη παίδνπλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ζην
πεξηβάιινλ ηνπ θφινλ, κεηψλνληαο ηε ζπγθέληξσζε ακκσλίαο ηνπ θφινλ, ην pH θαη
ηε δξάζε ηεο β-γιπθνπξνληδάζεο.
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπο ε θαηαλάισζε ησλ αξγά πεπηφκελσλ ακχισλ νδεγεί ζε
ρακειή γιπθφδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαη κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο γαζηξηθήο
θέλσζεο. Αληίζεηα, ηα ηαρέσο πεπηφκελα άκπια νδεγνχλ ζηα πςειφηεξα επίπεδα
κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο.
Ζ δειαηηλνπνίεζε ησλ ακχισλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ (~53,8%) νδεγεί ζην
κέγηζην επίπεδν γιπθφδεο ζην αίκα απφ φηη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πςειφ βαζκφ.
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