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Summary

This thesis describes nutritional investigations using the dietary f b ~ eguar
incorporated in bread and spaghetti.
The subjecrs of h i s thesis are discussed in general in the inuoducrion.
Chapter 1 deals with dietary fibre as a gez~eralnutrition principle. 3 3 e
investigations of Trowell and Bukitt provoked a reappraisal of dietary fibre.
Today, it is an essential constituent of healthy nutrition, "!Iiis chapter gives a
review of definition, analysis and mechanisms of action. It concludes with B
review of recent literature dealing with the effects of dietary fibre on carbohydrate and fat metabolism, Applicability and safety are considered.
Chapter 2 describes the results of a 6 weeks study with guar bread in type 2
diabetic patients. h nuear.1 daily intake of 8.1 g gvar resulted in a decreased
pastbreakfast blood glucose level after 1 month but, afterwards, no changes
were found compared to the levels prior to the guas bread period. Fasting blood
glucose, T-lbAi, IIDL-cholesterol and triglycerides values showed no changes.
Postbreakfast C-peptide levels diminished significantly during guar bread consumption.
Based on these results, a long-term at random cross-over study of six mo~lths
was performed with type 1 and type 2 diabetic patients (chapler 31, Mean daily
guar intake was 11 g during the guar bread period. Postbreakfast blood glucose
level decreased after I month of guar bread consumption in type 1 patients only.
I-lbA1 and frtllctosamiz~levels remained unchanged. ljDL-cholesterol amcl, in
type 2 diabetic paiien~sonly, total cholesterol levels decreased during guar
bread consumption. No changes were observed in WDL-cl-iolcslcrol,
trjgnycerides and Lp(a) levels. Postbreakfast, llevels of C-peptide increased in
type 2patients on the first day of guar consumption, while GTP levels decreased
significantly in type 1 patients. Afterwards, no changes of these 2 parameters
were found. Glucagon Bevels remained unchanged. No severe gaslro-intestinal
complaints were noled.
In chapter 4 the results of a study with guar spaghetti are described. Spaghetti is a food f o m which pennits to incorporate a larger amount of guar (20
g k g flour) with an acceptable taste. Healthy volunteers cansurrred 4 cooked
spaghetti meals prepared with 2 different flour types: Tritieurrr (1") aestivurn and
T dumm spaghetti with and without guar. Incorporation of gLnar in these 2

spa&eui forms did not result in a reduction of blood glucose excursion. Posrpwndial C-peptide levels were lower at 90 and 1210 min with T aestivwm
gpaghebti but the total increase was not different. Type 2 diabekic patients
consumed cooked meals with T aestiviurn spaghetti only. ?"he incremental peak
values of blood glucose and plasma C-pepride levels were riot affected by guar,
alfllough the time to reach this peak appeared delayed.
Chapkr 5 reports an En visro experiment in which the effects of glrar in
spaghetti on the availability of starch for enzymatic digestion, was studied.
Relative availability of starch for amylase digestion was lower in T dvrurn
spaghetti compared to T aestivum spaghetti. Incorporaton of guar reduced this
availabiblity in T aestivum but not in T durum. These findings suggest that the
psocesgiag of T dururn flour made the starch less susceptiblle to mylase
digestion. Incorporation of guar into this type offlour is therefore less useful to
alter the availability of starch. Dialysis experiments showed that incorporation
of guar in T aestivum spaghetti delayed the diffusion of oligosaccharides
througll !he food bolus. This effect was partially annihilated by addition of fat
and protein containing sauce. This sauce showed itself a retarding effect on
starch Qigesiion.No effect was found when guar was incorporated into T d u r n
spaghetti.
This thesis concludes with a general discussion on nutrition recommendations far diabetic patients. "fie results described in this thesis permit ro conclude
that incorporalion o f guar bas no significant effects on glycaernic control in
diabetic patients. A redluckion of LDL-cholesterol is reaffirmed. It is suggested
that the reduced importance of dietary fibre in the regulation of blood glucose
lcvels can be explained1by the presence of fat and protein in food products. They
annihilate the effects of dietary fibre and have their own effect on digestion,
glucose absorption and entero-pancreatic regulation.

Samenvatting

In dit proefschrift worden de resultaten b e s c h v e n van vwdb~gsstudi~es,
welke
zijn uitgevoerd met guar verwerkt in brood en spaghetti,
h de inleiding wordt het algemeen schema van dit onderzoek uiteengezet.
Hoofdstuk 1 behandelt voeduigsvezel in het algemeen, Dle ondenoeku.igen
v m Trowell en Burkitt hebben er voor gezorgd dat voedingsvezel op de "maatschappelijke voedingslladder9'iisgestegen van onverteerbare plantenrest tot iaen
essentieel bestanddeel van een gezonde evenwichtige voeding. Ondanks eexz
zekere consensus blijven er toch controversen!bestaaul. In dit hoofdstuk wordt =n,
overzicht gegeven van de verschilllende definities van vloedhgsvezel en het
probleem v m bepalingsmethodieken. Er wo~rdtverder ingegaan op het werkingsmechanisme van voedingsvezel. Een literatuumverzict wordt gegeven betreffende de invloed van vaedingsvezel op koolhydraat- en vetn.rerabolisme bij
pabilenten met diabetes rnelgitus. Tevens wordt aandacht geschonken aan veiligheid en praktische toepasbaarheid van voedingsvezel.
Hoofstuk 2 teschrijft de resultaten wan een studie waarin type 2 diabietes
patienten gedurende 6 weken guar brood gebruikten, Bij een gemiddelde guar
consumptie van $,l g per dag werd er een tijdelijke daling van bloedglucose 90
min na ontbijt gezien. Nu~hterebloedglucose en HbAi waarden bleven onvemderd. De C-peptide waarden daalden wel significant. Geen effect werd gezien op
HDL-cholesterol era triglyceriden waarden.
Aangezien de duur van het onderzoek bschreven in hoofdstuk 2 kpc;rkl was
tor 6 weken, werd een lange temijn onderzoek over 6 maanden uitgevoerd, zowel
bij type 1 als bij type 2 patiënten in een Cross-over schema. De resultaten van deze
studie worden besproken in hoofdstuk J. De gemiddelde guar inname bedroeg 11
g per dag. Er werd alleen bij type 1 patienten een tijdelijke daling van het
bloedglucose gehalte 90 min na ontbijt gevonden na I maand guar brood gebniik.
Dit effect verdween nadien. Het algeheel effect op de diabetes regulalie zoals
weerspiegeld in HbAi en Emctosarnine waarden was nihil. Uitgebreide malyse
van plasma lipiden toonde aan dat guar gebruik leidt tot een significanl daling
van LDL-cholesterol en, alleen Bn type 2 patiënten, roual choUester01 waarden.
Geen veranderingen werden waargenomen in plasma HDL-cholesterol, triglyced e n en &p(a) waarden. Postprandiale plasma C-peptide waarden stegen en, in

type 1 patienktr, daalden GIP waarden de eerst- dag van guarbraod. Nadien
weden! echter geen waarden gevonden welkc verschilden van de waarden gevonden tijdens de controle penode, Postpmndiale plasma glucagon waarden bbven
ongewijzigd. Er traden geen ernstige gastrotruksifinale bijwekingen op.
In hoofdstuk 4 wordt een p a r spaghetti studile besproken. Spaghetti Is een
voedingsmiddel waarin een grotere hwveelheidguar verwerkt kan warden (20dkg bloem): met een aanvaardbare smaak. Gezonde prwfprsonen gebruikten
vohledige w a m e spaghetti maaltijden Ixnrid met 2 blocrnsaorzen: Triticum (T)
aestivzln met en zonder guar en, T dumm met en zonder guar. Gebruik van guar
in, spaghetti bereid .ctik een van deze twee blcremsoorten leidde niet. tot een
duidelijk verschil in absolute stijging van postprandiale bloed glucose waarden.
De plasma C-peptide waarden vertoonden wel een lagere toename na toevoeging
wan guar aan T aestivwm spaghetti na 90 en 120 min in vergelijking met de
controle maaltijden, doch de totale stijging was niet verschillend. In patienten met
type 2 diabetes werden allieen studies met T aestiwurn spaghetti verricht. Guar
spagheilti vertooncie. een vertraagde postprandiale g1wcose stijging, maar de glucose piekwaarde vercchllde niet van die welke werd gevonden met T aestivum
spaghetti zonder guar. De postprandiaile C-peptide waarden ~ertaondeneen zelfde patroon.
Eloolfdsh~k5 beschrijft een in virro experiment waarbij de invllaed van guar Bn
spaghetti op de beschikbaarheid van zetmeel voor enzymatische vertering werd
bestudeerd. Hierbij werd een lagere beschikbaarheid van zetmeel voor amylase
gevonden bij T dunurn dan bij T aestivurn spaghetti. Na guar Incorporatie daalde
de beschikbaarheid van zetmeel voor enzymatische vertering in T aesiivurn
spaghetti, maar niet in T dururn spaghetti. Kennelijk wordt bij de bereiding van T
dumm spaghetti het zetmeel zodanig afgeschermd dat enzymatische vertering
minder goed mogelijk is. P-Iierdoor heeft toevoeging van gaar aan T dumm
spaghetti geen toegevoegde waarde. Bij dialyse experiinenten met T aesiivurn
spagl~etliwerd aangetoond dat guar de diffusie van aliglasacchafiden, die ontstaan
door inwerking van amylase, door dc voedselmassa Vertraagt. Dit vertragend
effelct werd deels teniet gedaan door toevoeging van vet- en eiwithoudende saus
aan de spaghetti. Saus bleek zelf ook een vertragend effect te hebben op de
enzymatische vertering van zetmeel en diffusie van gevornide oligosacchariden
doos dc voedselmassa, Bij dialyse experimenten met T dururn spaghetti werden
geen effecten van guar op de functionele beschikbaarheid van zemeel voor
enzymatische vertering waargenomen.

"rit proefschrift besluit met een algemene discussie over de algenleen geldesnde
voedingsrichtlijnen~~or
patienten Inet diabetes rneUltus, Op gmnd van de onderzoekingen die beschreven zijn in dit proefschrift kan geconcludeerd warden dat
de betekenis vltn taevoeglrig van guar voor de glucose regulatie beperkt is. Cuar
kan, evenals dat gekdt voor andere water opllosbare voedingsweze-els,wel een
gunstig effect hebben op het vernetabcalisme en in het bijzonder leilden tot een
daling vm cholesterol en LDL-cholesterol waarden.
Met is aannemelijk dat de beperkte betekenis, van vuedingsvezel op de
glucose regulatie een gevolg is van de effecten van met de voeding genuttigde
vet- en eiwithouderide voedingsstofierii die deels de effecten vm vwdlingsvezel
neutraliseren en deels een eigen effect hebben op de voedselveflering, glucose
absorptie en dam-pancreas regulatie.

