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 الملخص 
( هو شراب يميل لونه الى األصفر ذو مذاق حلو يستخرج من جذوع أشجار Palm Sapشراب النخيل ) 

يتركب من الماء  , النخيل، ويمكن انتاجه من انواع عديدة من انواع النخيل المنتجة للتمور

والكربوهيدرات وبعض العناصر المعدنية ونسبة قليلة من الفيتامينات الذائبة في الماء, أظهرت نتائج 

، %81.69، والرطوبة النسبية %0.29احتوائها على نسبة من الرماد الكلي  شراب النخيلالتحليل لعينة 

ثيرها على مستويات جلوكوز الدم، , ولتصنيف الكربوهيدرات حسب تأ%15.8والكربوهيدرات الكلية 

فالكربوهيدرات التي تتحلل بسرعة أثناء عملية الهضم وتعطي جلوكوز للدم بشكل سريع لديها مؤشر 

جاليسيمي مرتفع اما التي تتحلل ببطء وتطلق الجلوكوز بشكل تدريجي للدم تسمى كربوهيدرات ذات 

تمت الدراسة على  عشر طالب  اب النخيل لشرمؤشر جاليسيمي منخفض, ولتقييم المؤشر الجاليسيمي 

سنة ولهم مؤشر كتلة جسم  21متوسط االعمار   مصراتة -ذكور( بكلية التقنية الطبية 4إناث،  6)

Body Mass Index (BMI)   حيث تم اعطاء كل منهم شراب الجلوكوز القياسي 25اقل من  ,

ياس مستويات جلوكوز الدم  عدة مرات ساعة، ومن ثم ق 12-10بعد صيام ليلة كاملة من  %50بتركيز 

( من خالل نتائج تحليل سكر 120, 90, 60, 45, 30, 15, 0بعد ُشربهم للمحلول مباشرة في الدقائق ) 

في يوم اخر القياسي(، كما تم اعطائهم شراب النخيل  الدم تم قياس المساحة تحت المنحنى )للجلوكوز

، وبلغت قيمة المؤشر لمحلول الجلوكوز القياسي وتطبيق نفس الخطوات التي اجريت عند شرابهم

, بينما يعد اذا ما تم مقارنة بمؤشر التمور وبعض عصائر الفاكهة وهي قيمة عالية  (74الجاليسيمي )

 .شراب النخيل بديال يعطي مؤشراً جالسيميا أقل من المشروبات الغازية

 

 المقدمة .1

لشجرة النخيل فوائد جمة فهي تعطي التمر الذي يعتبر غذاء      
ودواء وحلوى و نصنع من ليفها الحبال، ويتم استخدام سعفها لصناعة 

ظالً واقياً ألشجار الفواكه األثاث المنزلي، كما تعطي شجرة النخيل 
وخاصة الحمضيات، لحمياتها من الشمس المباشرة صيفاً ومن 

تمتد زراعة أشجار النخيل من الشمال اإلفريقي و موجات البرد شتاء,
( شماالً، 35_15) شماالً وحتى جنوب آسيا، ما بين خطي عرض

كما يتم استخراج , (1). وتشمل هذه المنطقة كافة الدول العربية
شروب لذيذ، يفضله العديد من الناس وخاصة في فصل الصيف م

 ،(بعصير الالقبي)وموسم رمضان لحالوته، ويشرب باردا يعرف 
وهو مشروب يميل لونه إلى األصفر او البني، يستخرج من جذوع 
أشجار النخيل، مذاقه لذيذ وحلو بنكهة التمر، ويتم استخراجه بان يتم 

ة جريدات بحيث تبقى جريدة في كل تجريد النخلة من أربعة او خمس
جهة، ويتم إزالة الشوك حتى يمكن الجلوس فوقها بسهولة، ثم يزال 

اللون ثم يحفر في  عنها الليف حتى يظهر الجمار وهو ابيض
أصل الجمارة حوضا مستدير الشكل عمقه نحو اثنين سنتيميتر 

بفتحة صغيرة  وعرضه كذلك او أكثر بقليل، وينتهي هذا الحوض
او قصبة مجوفة إلى خارج رأس  من البالستيكيوضع فيها أنبوب 

النخلة ليصب في إناء اعد من اجل جمع هذا الشراب, ويقول خبراء 
التغذية إن لهذا المشروب له العديد من الفوائد وذلك الحتوائه على 
سكريات سريعة االمتصاص، ويشربه الصائمون في شهر رمضان 

ى تعديل سكر الدم في أجسامهم وتصفية المعدة حيث يساعدهم عل
(.هناك أطعمة 3, 2) ويساهم في تنظيف المجاري البولية

كربوهيدراتية تعمل على رفع مستويات سكر الدم بسرعة، بينما هناك 
أخرى ترفعه بسرعات اقل ومن هنا جاء مفهوم المؤشر الجاليسيمي 

(, GIلرمز )( ويرمز له باGlycemic Indexاو المؤشر السكري )
الذي يعرف بأنه مقياس يعمل كدليل لقياس سرعة تأثير 
الكربوهيدرات على مستويات جلوكوز الدم, حيث أن األطعمة 
الكربوهيدراتية التي ترفع جلوكوز الدم بسرعة هي أغذية عالية 
المؤشر الجاليسيمي, بينما تلك التي ترفعه ببطء هي أغذية منخفضة 

 (.4المؤشر الجاليسيمي )
التغذية في  أخصائيترجع أهمية المؤشر الجاليسيمي بأنه يساعد       

وضع توصيات لمرضى السكري والقلب ومرضى السمنة 
(.الالقبي عصير تحبذه العديد من الفئات في مجتمعنا الليبي، لهذا 5)

تم دراسة بعض خصائصه ومكوناته لمعرفة تأثيره على سكر الدم، 
ؤشر الجاليسيمي له، وبناًء على وذلك بإجراء تجربة لمعرفة الم

معرفتنا للمؤشر الجاليسيمي للالقبي؛ سيساهم في وضع توصيات 
لك لمرضى السكري واألشخاص الذين يعانون من السمنة وكذ

منتصف السبعينات من القرن  الرياضيين واألشخاص الطبيعيين.
الماضي، تطورت فكرة ان تناول نفس الكمية من الكبروهيدرات من 

المختلفة  يؤدي إلي استجابة متباينة في سكر الدم، حيث تم أغذية 
التعرف على اختالف معدالت هضم وامتصاص الجلوكوز من 
األغذية الكربوهيدراتية المختلفة من خالل األبحاث التي درست 

 .(6االختالف بين مصادر الكربوهيدرات )
ظهر مصطلح المؤشر الجاليسيمي ألول مرة  1981في عام        

كبديل لطريقة تصنيف األغذية الكربوهيدراتية ومنذ ذلك الوقت 
نشرت المئات من األبحاث العلمية والكتب التي تدرس هذا الموضوع 

الجدول  (فوستر باول وبراند ميلر)، نشر 1995وفي عام (، 7)
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دم، منذ ذلك الوقت تم تحديث الدولي األول لمؤشر نسبة السكر في ال
ويمكن تعــــريف المؤشر الجاليسيمي بانه  (8هذا الجدول عدة مرات)

مقياس يعكس معــدل ومــدى صعـــود وهبوط الجلوكوز في الدم بعد 
ً بأنه سرعة استجابة سكر الدم لكمية ثابتة من األكــل.  ويعرف أيضا

مع نفس الكمية من  الكربوهيدرات المتاحة في غذاء معين و مقارنتها
  .الكربوهيدرات المتاحة في غذاء قياسي )الجلوكوز او الخبز األبيض(

الحمل الجاليسيمي فهو مقدار تأثير الطعام على سكر الدم،  أما     
من كربوهيدرات تؤثر على سكر الدم  أي مقدار ما يحمله الطعام

ا وفق 100إلى  0وقد صنفت األغذية على درجات تتراوح من .(9)
للمؤشر الجاليسيمي لها  ومن هنا جاء تقسيم الكربوهيدرات حسب 

( أغذية  55-)صفر الصنف األول سرعة تأثيرها على جلوكوز الدم
( أغذية متوسطة, أما ما يتجاوز 69-56منخفضة , والصنف الثاني ) 

  1جدول  .(10( فهي أغذية عالية المؤشر الجاليسيمي )70)
 (11لبعض االغذية )المؤشر الجاليسيمي  1 جدول

  المؤشر الجالسيمي األغذية التصنيف

 سكريات
 الجلوكوز 

 الفركتوز
100 
20 

 

الحبوب 
 ومنتجاتها

الخبز 
 األبيض 

الخبز  
 األسمر
وجبة 
 الشوفان

 شرائح الذرة

69 
72 
49 
80 
 

 

 
الحليب 
 ومشتقاته

حليب كامل 
 الدسم

حليب خالي 
 الدسم

34 
32 

 

الخضروات 
 والفواكه

 
 

 التفاح
 الموز

 البرتقال
 الزبيب
 

  

  
39 
62 
40 
64 

 

 

إن تصنيف األطعمة وفقا لتأثيرها على نسبة السكر في الدم مفيد      
بسبب االختالف في استجابة  سكر الدم لألطعمة المختلفة، إن القدرة 
على وصف نظام غذائي لمرضى السكري من قائمة األطعمة 

يمكنهم من السيطرة على سكر الدم منخفضة المؤشر الجاليسيمي، 
في مستوى طبيعي من أجل تجنب المضاعفات طويلة األجل، 
وتستخدم أيضا قائمة األطعمة منخفضة المؤشر الجاليسميي لمرضي 
جراحة األمعاء، الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات 
الطعام، وأيضا االشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون بسبب 

لكربوهيدرات، ومن ناحية أخرى المرضي الذين يعانون من ا
انخفاض سكر الدم  يمكن أن يستفيدوا من األطعمة مرتفعة المؤشر 
الجاليسيمي  فاألغذية ذات المؤشر الجاليسيمي المنخفض تزيد 
القدرة البدنية وتطيل فترة التحمل للتمارين الشاقة، لذلك فهي مهمة  

كما إن تناول أغذية منخفضة المؤشر ( 12جداً لألداء الرياضي )
الجاليسميي في وجبة اإلفطار يحسن األداء اإلدراكي والذهني لفترة 

( وهناك أدلة على أن األطعمة منخفضة المؤشر 13 (طويلة
تحسن السيطرة على نسبة لها فوائد عديدة منها,  الجاليسيمي

في الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري وتقليل الدهون في الدم 
األشخاص الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثالثية في الدم وإطالة 
التحمل أثناء النشاط البدني وتعمل على زيادة فاعلية األنسولين و 
 التخمير القولوني مما يقلل من مخاطر تطور مرض السكري

وأمراض القلب واألوعية الدموية, دفعت هذه اآلثار منظمة األغذية 
الصحة العالمية للتشاور لدعم فائدة المؤشر والزراعة و منظمة 
 .(14)ط النظام الغذائيالجاليسيمي في تخطي

 مواد وطرق البحث .2
 1.2 جمع العينات 

 ( من شجرة النخيلPalm Sap) شراب النخيلجمعت عينة      
Phoenix dactylifera )بتاريخ من بمنطقة كعام  نوع أنثى )بكراري

العينات باستخدام قطعة شاش معقمة و  ليبيا، وتم ترشيح -مدينة الخمس
 ْم الى حين اجراء االختبارات.18 -حفظها بالتجميد في درجه حرارة 

 الكلي تقدير الرطوبة والرماد  2.2
وتجفيفها في  شراب النخيلثالث وزنات من  بأخذتم تقدير الرطوبة      

ساعة وتم التأكد من خلو  48م( لمدة 80فرن التجفيف على درجة حرارة )
العينات من الرطوبة بقياسها عدة مرات لحين الحصول على وزن ثابت, 

 شراب النخيلفقد تم وزن ثالث وزنات أيضا من الكلي نسبة للرماد لاما با
عينات بالكامل في بوثقة الحريق ووضعها في فرن الحريق حتى تم حرق ال

 (15)ساعة. 12وتحولت إلى رماد وقد استغرق ذلك 
 تقدير الكربوهيدرات الكلية   3.2

باستخدام طريقة  لشراب النخيلتم تقدير الكربوهيدرات الكلية في      
( Sulfuric Acid Method-Phenolحامض الكبريتيك )-الفينول

وتعتمد هذه الطريقة على تحول الكربوهيدرات  (16) الموضحة في كل من
إلى مركبات الفورفورال في وجود حامض الكبريتيك المركز، الذي يتفاعل 
مع الفينول ليكون مركب ذو لون احمر يمكن قياسه باستخدام جهاز الطيف 
الضوئي. تم إجراء تجربة مبدئية لتحديد المدى المناسب لسلسلة من 

قبي، وذلك بتحضير مدي واسع من التركيزات التخفيفات للجلوكوز والال
( باستــــخدام جهاز 490nmوقياس امتصاصيتها عند طول موجي)

 JENWAY)من النوع ) Spectrophotometerاالمتصاص الضوئي
(، والتي تم  g/L-0 0.1، وبناًء على ذلك تم اختيار التركيزات ) 6305

 1من الجلوكوز )تحضيرها بإجراء التخفيف المناسب من محلول قياسي 
g/L عن طريق إضافة التركيز المناسب في دورق قياسي سعته )

(100ml( واضافة الماء المقطر، أخد )1ml من كل تركيز في أنبوبة )
( من محلول الفينول والتي تم تحضيره بتركيز 1mlاختبار وتمت اضافة )

 ( %98( من محلول الكبريتيك تركيزه )5ml(، وبعد ذلك تم إضافة )5%)
وتم إجراء نفس الخطوات على عينات , بشكل سريع إلى قاع األنبوبة

، وقياس امتصاص كال من التخفيفات القياسيةوالعينة  شراب النخيل
وعينات الالقبي والبالنك في جهاز االمتصاص الضوئي عند طول موجي 

(490nm(.)17) 
 تقدير المؤشر الجاليسيمي  3.2

المعتمدة من قبل الطريقة تم تقدير المؤشر الجاليسيمي باستخدام      
حيث يمثل  WHO/FAOمنظمتي الصحة العالمية والزراعة االمريكية 

المؤشر الجاليسيمي نسبة الزيادة في مساحة سكر الدم الناتجة عن تناول 
جرام من الكربوهيدرات المتاحة في المادة الغذائية مقارنة بمساحة  50

جرام من الجلوكوز النقي لنفس  50م الناتجة عن تناول سكر الد
( تطوع لهذه الدراسة عشرة من طالب 15األشخاص في حالة الصيام )

 4اناث و  6ن من أي امراض، )يعانو كليه التقنية الطبية مصراتة ال
بناًء على التوزيع الطبيعي لمجتمع الدراسة )كلية التقنية الطبية  (ذكور

( BMIسنة( ومؤشر كتلة الجسم ) 21متوسط العمر ) مصراتة(
 (18)  (.25ألجسامهم عند المستوى الطبيعي )أقل من 

تم إجراء االختبار لقياس المؤشر الجاليسيمي علي المتطوعين       
خالل يومين وهم في حالة صيام، في اليوم االول تم إفطارهم على 

ر الدم باستخدام ( وتم قياس نسبة سك%50محلول جلوكوز تركيزه )
 - 60 - 45 - 30 -15 - 0( عند الدقيقة )On Call Plusجهاز )

جرام  50(، وفي اليوم الثاني تم إفطارهم على 120 - 105 - 90 -75
كربوهيدرات من شراب الالقبي، وتم قياس سكر الدم ايضا عند الدقيقة 

(، ثم رسم نسبة 120 - 105 - 90 -75 - 60 - 45 - 30 -15 - 0)
غيرات في سكر الدم بعد شرب محلول الجلوكوز وكذلك نسبة سكر الدم الت

بعد شرب الالقبي على منحنى بياني ومقارنتها ببعض لمعرفة المؤشر 
 حسب المعادلة التالية: Matlab 2014برنامج الجاليسيمي باستخدام 

) × 100Reference/ (AUCFoodGI=  (AUC 
 لالقبيالمساحة تحت المنحنى  FoodAUCحيث: 

http://www.lam.edu.ly/
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Reference    AUC المساحة تحت المنحنى للجلوكوز 

 النتائج والمناقشة .3

عند قياس نسبة كل من الرطوبة والوزن الجاف و الرماد، في      
( من شجرة النخيل البكراري ، كان Palm Sapعينة الالقبي )

وهي أعلى بكثير من شراب  , 81.056%متوسط الرطوبة النسبية 
النامية في جزر  (Canariendsi) Phoenixالنخيل االستوائية 

, ان الرطوبة النسبية Luis(19)والتي أظهرت نتائج دراسة  الكناري
, وهي أعلى بمحتوى %35.3لشراب النخيل االستوائية 

 Phoenix)الرطــــــوبة من شراب النخيل اآلسيـــوية 
sylvestris L) رجستان  والــذي قدر مية في جنوب والنا

, اما من حيث Salvia and katewa.,  (20) %52بحــــــوالي 
، وهي مقاربة لقيمة الوزن %18.944الوزن الجاف  فكانت النسبة 

 Phoenix)في شراب نخيل دقلة نور الذكرية .الجاف
dactylifera L )15.6  وهي أعلى من شراب اناث %21.31و ,

 ( حسب دراستي %12.84, 9.7التونسية )نخيل دقلة نور 
(Makhlouf-Gafsi et al., and Ben Thabet et al,.) 

(21). 
ومن المالحظ ان نتائج  الرطوبة النسبية والوزن الجاف التي        

اجريت في تونس كانت نتائجها مقاربة, وقد يعود الى التشابه في 
الدراسات التي في طبيعة المناخ بين تونس وليبيا, على النقيض من 

جزر الكناري او جنوب رجستان وهذه االختالفات يمكن ان تعزى 
 الى اختالف جنس اشجار النخيل او االختالف في العوامل المناخية.

وهي نسبة اقل من شراب  %0.29في حين كانت نسبة الرماد الكلي 
( وشراب نخيل   sylvestris Phoenixالنخيل البري )

) L ssylvestri  Phoenix ( )0.46 ,1.12%( )et Sallvi 
., 2012al ; Salvi and katewa., 2014 ( (22 بإحدى )

 Phoenix) االناث  المناطق الهندية, بينما احتوى شراب دقلة نور 
dactylifera L)  (1.78 ,2.29% في حين كانت النسبة اعلى ,)

االختالفات  ( %6.6, 2.2بكثير في شراب نخيل دقلة نور الذكور ) 
في قيم الرماد الكلي يمكن ايعازها لمدى نقاوة الشراب المستخدم في 
كل دراسة او لنوعية سالالت النخيل المستخرج منها الشراب او 

  2 جدولاالرض التي نمت بها اشجار النخيل. 
مل 100جرام/ 15.8ووجد ان تركيز الكربوهيدرات الكلية      

نسبة قريبة من نتائج الدراسة التي قام بها بالنسبة للعينة كاملة، هذه ال
في الهند  Barh and Mazumdar. (2008) (23) الباحثان

( والتي كانت Phoenix sylvestris Roxbعلى نوع النخلة )
مل(، وقريبة ايضا من نوع النخلة 100جم/ 13.80)
((Borassus flabellifer L ( 13.20الذكر والتي كانت 

 11.60بعيدة بعض الشي األنثى ) مل(، بينما كانت100جم/
 Cocos nucifera)مل(، وكانت مخالفة لنوع النخلة )100جم/

مل(، وبعيدة بعض 100جم/ 9.30من نفس الدراسة والتي كانت )
   .Salvi and katewaالتي قام بها الشيء عن الدراسة 

  Phoenixفي جنوب راجستان على شراب النخيل (2014)
)sylvestris L مل(.100جم/ 11.63كانت )( والتي 

وكان تركيز الكربوهيدرات بالنسبة للوزن الجاف      
(, وكانت هذه النسبة قريبه من الدراسة التي قام بها 83.404%)
(Sallvi al et. (2012  في جنوب والية راجستان في الهند على

(  والتي كانت Phoenix sylvestrisشراب نخيل التمر البري )
 التي اجريت بواسطةة أيضا من الدراسة (، وقريب85.83%)

Gafsi et al. (2012)-Makhlouf  في دولة تونس على شراب
االنثى والتي كانت  )Phoenix dactylifera L(نخلة دقلة نور

(، %70.4(، بينما كانت مخالفة للذكر والتي كانت )81.4%)
التى اجريت في  Luis et al. (2002)وكانت مخالفة للدراسة 

ناري في اسبانيا على شراب النخيل االستوائية جزر الك
Canariendsi) Phoenix) ( ومخالفة %66.0والتي كانت ،)
في تونس على   Ben Thab et al. (2007)للدراسة قام بها 

 Phoenix dactyliferaعصير شجرة نخيل دجلة نور الذكرية  )

L( والتي كانت  )ومخالفة أيضا للدراسة التي أجراها %92.29 ،)
على  في تونس Ben Thabet et al. (2009) (24)الباحثون 

(، حيث كانت نسبة %98.94شراب نفس نوع النخيل والتي كانت )
 الكربوهيدرات الكلية هي األعلى في الدراستين السابقتين.

  (لالقبيالنخيل )الشراب  ( نتائج التحليل الكيميائي2جدول )

 ر.م
 القيمة الغذائية

  القيمة التركيب

الرطوبة  1
 النسبية%

81.056  

  18.944 الوزن الجاف 2

  %0.29 الرماد الكلي 3

الكربوهيدرات  4
 الكلية

 100جم/83.404
 جم

 

5 
الكربوهيدرات 
 للوزن الجاف

  جم100جم/15.8

الكلية وايجاد العالقة بين ومن خالل حساب نسبة الكربوهيدرات      
االمتصاصية والتركيز، وتم التعبير عن تركيز الكربوهيدرات بالنسبة 

مل(، وكذلك بالنسبة للوزن الجاف 100للعينة الكاملة )جم/
 (1جم(.شكل )100)جم/

           
 لمحلول الجلوكوز ( العالقة بين التركيز واالمتصاصية1شكل )

(، حيث تم حسابه من 74مي لالقبي )وكان متوسط المؤشر الجاليسي
خالل النسبة بين المساحة تحت المحنى لعينة الالقبي والمساحة تحت 

 (.2المنحنى لعينة الجلوكوز، كما هو موضح في الشكل )

 
شراب النخيل ( منحنى تركيز الجلوكوز في الدم بالنسبة لمحلول القياسي وعينة 2شكل )

 ()الالقبي

وعند المقارنة بين المؤشر الجاليسيمي لالقبي مع المؤشر      
الجاليسيمي لقلب النخيل صنف خضراوي التي تم دراسته في العراق 

، نالحظ أن المؤشر 2020et alHussain  (25)) ,بواسطة )
أعلى وهذا أمر طبيعي، الن العصير دائما أعلى  الجاليسيمي لالقبي

 (.3يوضحه الشكل ) المؤشر الجاليسميي  من الثمرة، وهذا ما

http://www.lam.edu.ly/
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 مقارن المؤشر الجاليسيمي لالقبي وقبل النخيل ( 3)شكل

مقارنة اخرى بين المؤشر الجاليسيمي لالقبي مع بعض أنواع      
التمور, نجد أن المؤشر الجاليسيمي لالقبي أعلى كما موضح 

 (4بالشكل )

 مقارنة بين المؤشر الجاليسيمي  لالقبي وبعض أصناف التمر (4)شكل    

مقارنة أخرى بين المؤشر الجاليسيمي لالقبي والمؤشر      
 (Atkinson)الجاليسيمي لبعض المشروبات التي قام بدراستها 

على بعض انواع المشروبات، ونالحظ هنا أيضا ان المؤشر ( 25)
ل من الحليب كامل الدسم، عصير الجاليسيمي لالقبي كان أعلى بين ك

 (.5التفاح وعصير البرتقال كما في الشكل )

         
 مقارنة بين المؤشر الجاليسيمي  لالقبي وبعض المشروبات األخرى (5)شكل 

لالقبي مع المؤشر الجاليسيمي لبعض بمقارنة المؤشر الجاليسيمي و     
, نالحظ أن مشروب Foster (26))المشرووبات التي قام بدراستها )

الفانتا والكوكاكوال كانا أعلى مؤشر جاليسيمي من الالقبي, بينما الجريب 
فروت وعصير الجزر وعصير األناناس كانا أقل مؤشر جاليسمي، كما هو 

 (.6موضح في الشكل )

  

 رنة المؤشر الجاليسيمي لالقبي وبعض العصائر الطبيعية والمشروبات الغازية( مقا6شكل )

 

 الخالصة .4
 

من المشروبات المفضلة في ليبيا خصوصا  يعد مشروب الالقبي     
في فصل الصيف او في شهر رمضان الكريم وتبين من خالل الدراسة 

 نخلة البكراري االنثى ان المؤشر الجالسيمي لالقبي المستخرج من 
(Phoenix dactylifera)  ونظرا لكمية السكريات المرتفعة

المرتفع نسبياً ال ينصح مرضى السكري بنوعيه  والمؤشر الجاليسمي
االول والثاني يتناوله بشكل مفرط وذلك ألنه يسهم  بشكل مباشر في 
االرتفاع السريع للجلوكوز في الدم, وكذلك ال ينصح الالقبي من 

)لتخفيف الوزن( باستهالكه, وبالمقارنة  يتبعون انظمة غذائية خاصة
الكوكاكوال والفانتا وغيرها يعتبر  بالمشروبات الغازية المصنعة مثل

 الالقبي بديال جيداً بالنسبة لألشخاص األصحاء.
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