
1/28/2015 

1 

Áhrif vinnslustigs matvæla á 

blóðsykur, seddu og vitræna 

getu eftir máltíð 

 
Nemandi: Bára Hlín Þorsteinsdóttir 

Leiðbeinandi: Bryndís Eva Birgisdóttir 

Fræðigrunnur 

• Sykurstuðull segir til um áætluð áhrif tiltekinnar 

fæðu á blóðsykur eftir máltíð (Overby et al. 2013)  

 

• Áhrif mismunandi vinnslu matvæla á seddu og 

vitræna getu (Willis et al. 2009) 

 

• Áhrif vinnslu matvæla á blóðsykur eftir máltíð 
– Þörf er á frekari þekkingu 
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Markmið 

• Rannsaka áhrif vinnslu á blóðsykursvörun 

 

• Gert með tvennum hætti: 

1.Finna sykurstuðul mismikið unninna hafra og 

rúgs 

2.Rannsaka blóðsykursvörun, seddu og vitræna 

getu eftir neyslu tveggja nákvæmlega eins 

máltíða þar sem önnur er í formi þeytings 

Áhrif vinnslustigs matvæla á 

blóðsykur, seddu og vitræna getu 

eftir máltíð 

1. Hluti 

 

Mælingar á sykurstuðli 

hafra og rúgs 

 

2. Hluti 

 

Áhrif tveggja mismunandi 

máltíða á blóðsykursvörun, 

seddu og vitræna getu  
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blóðsykur, seddu og vitræna getu 
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1. Hluti 

 

Mælingar á sykurstuðli 

hafra og rúgs 

 

2. Hluti 

 

Áhrif tveggja mismunandi 

máltíða á blóðsykursvörun, 

seddu og vitræna getu  

 

 

 

 
Mælingar á  

sykurstuðli  

hafra og rúgs 

 

 

 

 

 

Skimun  
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Aðferðir 

• Kvöldið fyrir komu mega þátttakendur ekki:  

– Neyta matar í 10 tíma  

– Neyta áfengis 

– Neyta mikils matar 

– Taka þátt í erfiðum líkamlegum æfingum 

 

• Tvær heimsóknir:  

1. Neyta þess magns af matvæli sem samsvarar 50 g af kolvetnum  

2. Drekka glúkósalausn sem inniheldur 50 g af glúkósa 

Matvæli 

• Cheerios 

• Fínmalaðir hafrar 

• Tröllahafrar 

• Heilir hafrar 

• Rúgflögur 

• Heill rúgur 

• Glúkósi 
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Aðferðir frh 

• Blóðsykur mældur með fingurstunguprófi 

– Korters fresti í 2 klst = 9 sinnum 

– Blóðþrýstingur 

– Hæð 

– Þyngd 

– Einfaldur spurningalisti um atferlið kvöldið 

áður 

Staða 

• Niðurstöður liggja ekki fyrir 

• Gagnasöfnun stendur enn yfir 

• 68 mælingar komnar   

• 28 þátttakendur 
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Áhrif tveggja  

mismunandi  

máltíða á  

blóðsykur- 

svörun, seddu  

og vitræna getu  

 

 

 

 

 

 

 

Skimun  

Aðferðir 

• Slembiraðað  

• Víxlprófun 

• N=20 

 

Tvær heimsóknir 

1.Morgunmatur 

2.Morgunmatur þeyttur 
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Aðferðir frh  

• Blóðsykursmælingar í 4 klst  

– Korters fresti í 2 klst og hálftíma fresti í 2 klst 

• 3 blóðsýni 

– 0 mín, 60 mín, 90 mín 

– Insúlín og glúkósi til skoðunar 

• Blóðþrýstingur 

• Hæð  

• Þyngd 

• Fitumæling 

 

 

Aðferðir frh 

• Próf 

– Svengd (VAS) (Flint et al. 2000, Stubbs et al. 2000)  

– Vitræn geta  

• Second-meal effect 
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