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  دراسة بعض صفات السكریات المتعددة

او مشتقاته مرتبطة  األحاديوحدة من السكر  )20(من  أكثرمن  Polysaccharidesتتكون السكریات المتعددة    

وتتسم بكونها ذات وزن جزیئي كبیر  وتتصف بأنها. Glycosidic Bondكالیكوسیدیة  بآصرةمع بعضها البعض 

  .مركبات عدیمة الطعم والرائحة

، Branched) متداخلة ( او متشعبة  Linear) خطیة ( تكون السالسل المكونة للسكریات المتعددة طولیة   

أما . من نوعین من السكر األحادي األحیانوتتكون السلسلة الرئیسیة عادة من نوع واحد من السكر وفي بعض 

السكر الموجود في السلسلة الرئیسیة وان فیمكن ان تتكون من سكر یختلف عن نوع ) التشعبات( السالسل الجانبیة 

في السلسلة  األحاديالكالیكوسیدیة یمكن ان تختلف عن تلك الموجودة بین وحدات السكر نوع رابطة االتصال 

  .الرئیسیة

یذوب حتى بالتسخین  فبعضها سهل الذوبان في الماء وبعضها ال، تختلف قابلیة ذوبان السكریات المتعددة في الماء  

محالیل غرویة الجزیئیة العالیة فأنها تكون عند ذوبانها  أوزانهاوبسبب ، یذوب في المحالیل القلویة المخففة وبعضها

  .انتشارا في المصادر الطبیعیة األكثرینتفخ في الماء وهو  األخروبعضها یكون محالیل لزجة او هالمیة والبعض 

    Starchالنشا 

السكریات المتعددة التي تتواجد في المملكة النباتیة فقط وهو سكر خزني ویتكون من سكرین یعتبر النشا من   

ویختلف االمیلوز عن  Amylopectin یسمي االمیلوبكتین  واآلخر Amyloseمتعددین احدهما یسمى االمیلوز 

  : منها أوجهاالمیلوبكتین في عدة 

  من النشا )%70 - 65(من تركیب النشا بینما یشكل االمیلوبكتین ما نسبته  )%30 - 25(یشكل االمیلوز -1

من الناحیة التركیبیة یتكون االمیلوز من سلسلة مستقیمة من وحدات الكلوكوز مرتبطة فیما بینها بأواصر -2

  ) α1-4(كالیكوسیدیة 

) α1-4(الساندة لربط وحدات الكلوكوز فیه هي  واألواصرعدد متشعب بدرجة عالیة اما االمیلوبكتین فهو سكر مت

  .بكثیر مما في االمیلوز أعلىهي ) 1α-6( كما في االمیلوز اال ان درجة التشعب بواسطة األواصر
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دالتون اما االمیلوبكتین  )40000-4000( من ناحیة الوزن الجزیئي فأن االمیلوز یمتلك وزن جزیئي یتراوح بین -3

  .دالتون )1000000-50000( بین یتراوح وزنه الجزیئي

غیر  وأخرىوترتیب السالسل الى مناطق متبلورة  الجزیئةال یستطیع االمیلوبكتین تكوین هالم بسبب تفرع  -4

  .مما یجعل قابلیته على تكوین الهالم صعبة في حین یتمكن االمیلوز من تكوین هالممتبلورة 

كن االعتماد على هذه الصفة في تقدیر تكوین معقد مع الیود ویمتختلف مقدرة هذین السكرین المتعددین في  -5

بینما  )°م 20(ملغم منه عند درجة حرارة  100/ملغم یود  )20-19(واالمیلوز یمكنه ان یربط ، نسبتهما في النشا

  .یستطیع االمیلوبكتین ربط شیئا منه تحت نفس الظروف ال

وتقل ، هاالمیلوبكتین یعطي لون بني محمر عند ارتباطه مع الیود ویعطي االمیلوز لون ازرق بني عند ارتباطه مع 

وكل دورة في ، یكون ارتباط االمیلوز في النشا بشكل حلزوني. مقدرة الیود على ربط النشا عند ارتفاع درجة الحرارة

الهیدروكسیل وتمتد مجامیع ، جزیئات كلكوز وتحیط بجزیئة واحدة من الیود )7-6(هذا الشكل الحلزوني تتكون من 

وترتبط مجامیع ، المكونة للكلوكوز الى خارج الشكل الحلزوني اما المنطقة الداخلیة فتحتوي ذرات هیدروجین

  .هیدروجینیة مع الماء مما یساعد على ذوبان النشا في الماءالهیدروكسیل الموجودة خارج الشكل الحلزوني بأواصر 

یحتجز  Hydrophobicیدروجین حیث یكون مركز كاره للماء اما في داخل الشكل الحلزوني فتتجمع ذرات اله

  .ذرات هیدروجین )10(على ) اللفة الواحدة ( وتحتوي الدورة . بداخله جزیئة الیود
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بدلیل انه  ،الیود على النشا Adsorptionیعطي النشا لون ازرق مع الیود ویظهر ان هذا ناتج عن ادمصاص    

 وٕانماهذا التفاعل ال یتم في الوسط القلوي  إنكما ، فان اللون یزول ثم یعود بالتبرید األزرقعند تسخین هذا المركب 

حیث یتم اتحاد الیود مع القلوي مكونا یودید ن الوسط متعادل الن الیود الحر یختفي م أوفي وسط حامضي 

  .وایودات الفلز القلوي

  مظهر حبیبات النشا 

وحجوم مختلفة حسب مصدر النشا  إشكالذات  Starch granulesیوجد النشا في الخالیا النباتیة على شكل    

توجد بقعة او جعدة صغیرة تعرف او نشا حنطة او نشا ذرة او نشا رز وفي اغلب الحبیبات  بطاطاسواء كان نشا 

وتمیل هذه الحبیبات الى . في داخلها رأخمكانا  وٕانماوعادة ال تحتل هذه السرة مركز الحبیبة  Hilumبالسرة 

ذات شكل محدد حول السرة كان تكون دائریة او بیضاویة تتكون من طبقات متراصة  ألنهاالتناظر الشعاعي وذلك 

  .او منحرفة ویمكن مالحظة شكل وحجم الحبیبات النشویة عن طریق استخدام المجهر

  مدى الحجم     المصدر    

  )مایكرون (   

  معدل الحجم  

  )مایكرون (  

  المظهر                        

  الرز     

Rise        

  

     3  - 9   

  

      5  

  

  صغیرة الحجم متعددة الزوایا                

  الحنطة     

Wheat       

  

     2  - 38  

  

   20  - 22  

  

  خلیط من حبیبات صغیرة كرویة الشكل وكبیرة عدسیة الشكل 

  البطاطا    

Potato      

  

   15  - 100  

  

      30  

  

  كبیرة الحجم مع تخطیط غامق حول السرة القریبة من المركز 

  تشبه صدفة المحار                    

 الذرة الصفراء  

Corn       

  

    14  - 26  

  

      18  

                         

  متعددة الزوایا                                     
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 Starch gelatinization تهلم النشا

. بدرجة تتوقف على الرطوبة النسبیة للجو المحیط بهتسبب المجامیع المحبة للماء في النشا امتصاصه     

بالجسیمات  اإلخاللفاذ الى المنطقة غیر المتبلورة في الحبیبة دون یادیة النویستطیع الماء بدرجة حرارة الغرفة االعت

 إذاالخلیط اال  أسفلوال یمكن مالحظة حبیبات النشا المنتفخة اال تحت مجهر جید التكبیر وتستقر الحبیبات الى 

 اصراألو ما سخن هذا الخلیط الى درجة حرارة مالئمة لتوفیر طاقة كافیة لتحطیم بعض  وٕاذا. حرك الخلیط

الهیدروجینیة في المنطقة غي المتبلورة فأن الحبیبات تبدأ باالنتفاخ بشكل ملحوظ ویسبب االنتفاخ فقدان خاصیة 

فیسهل  لألواصر أكثر إضعافیحصل وبرفع درجة الحرارة ، االنكسار المزدوج للضوء المستقطب على حبیبة النشا

وتحت هذه الظروف تبقى الجسیمات متكاملة ومحافظة على التركیب الشبكي . من الماء أخرىامتصاص كمیات 

او حرك المزیج بقوة لتمزیق الحبیبات المنتفخة  )°م 100(من  أكثرالمنتفخ داخلها اال اذا ارتفعت درجة الحرارة الى 

یئات االمیلوز الصغیرة تنحل من وحتى عند عدم تحطیم الحبیبات المنتفخة بدرجة الحرارة او التحریك فأن بعض جز 

  .التركیب وتخرج الى الماء المحیط بها

  :وبصورة عامة فأن التغیرات الفیزیاویة التي تأخذ مجراها عند تهلم معلق النشا وتبریده تكون بالشكل التالي

  .األصليالحبیبات النشویة وانتفاخها الى حجم یعادل عدة مرات حجمها  Hydrationتمیه  -1

  .الحبیبات خاصیة االنكسار المزدوج للضوء المستقطب تفقد -2

   .المزیج) شفافیة ( زیادة صفاء  -3

  .زیادة ملحوظة وسریعة في اللزوجة -4

  .ذوبان الجزیئات الطولیة ونفاذها الى خارج الحبیبات الممزقة -5

     . تحول المزیج الى كتلة عجینیة بشكل هالم -6

   تتضمن تركیب النشا وعملیة الجلتنة والتهلم أدناه والتيیرجى متابعة الروابط 

https://www.youtube.com/watch?v=ShGzCQlumFc   

https://www.youtube.com/watch?v=oiGUyvMHqM4 

ezmEw-https://www.youtube.com/watch?v=uGfSA   
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