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  Polysaccharides testثالثاً:. كشوفات السكريات المتعددة 

 :   Iodine testكشف اليود  -1

والرائحة مكونه من ( مركبات عديمة الطعم  Polysaccharidesالسكريات المتعددة )  

المرتبطة مع     monosaccharidesاتحاد عدد كبير من جزيئات السكريات االتحادية  

اطوال    glycosidic bondsالكاليكوسيدية    باألواصربعضها   ذات  سالسل  مكونه 

 amylopectinمثل االميلوبكتين   branchedمختلفة ,وهذه السالسل قد تكون متفرعة  

االميلوز  glycogenوالكاليكوجين   مثل  السلسلة  مستقيمة  تكون  قد    amyloseاو 

وتتصف السكريات المتعددة كذلك بوزنها الجزيئي العالي وبعدم    celluloseوالسيليلوز

بلورية اضافية الى ان تحللها المائي يعطي وحدات عديدة من السكريات  وجودها بحالة  

 األحادية . 

:. -أ الكشف  ملونه    أساس  امرصاص  لمعقدات  اليود  تكوين  على  الكشف  هذا  يعتمد 

Colored adsorption complexer    اليود يمتص  حيث  العديدة  السكريات  مع 

ال يصح اجراؤه اال في  على سطوحها ليعطي الوان مميزة والكشف حساس للحرارة و

 الوسطين الحامضي والمتعادل البارد . 

 Reagentsالمواد والكواشف :.  -ب



في    (2l)  ( عياري من اليود0.050يحضر ):  Iodine Solutionمحلول اليود   -1

 ( . Potassium iodide)%( من يوديد البوتاسيوم 3)

2- ( :1محاليل  من  كل  من   )%  ( ,النشا)glycogenالكاليكوجين   )starch  )

 ( . dextrin( والدكسترين )inulin,االينولين )

 Methodطريقة العمل :.  -ج

( )5تضاف  الى  اليود  محلول  من  انبوبة   (1(  في  السكري  المحلول  من  مللتر 

محتويات   تسخن  غامقا(  لونه  كان  اذا  المقطر  بالماء  المحلول  اختبار)يخفف 

االنبوبة لدرجة الغليان حيث يالحظ اختفاء اللون المتكون سابقا وظهوره بالتبريد  

تبخر  بسبب  الظهور  يعاود  وال  اللون  يختفي  الشديد  بالتسخين  االستمرار  وعند 

 اليود . 

 االستنتاج :.  -د

سكريد متعدد لوحدة الكلوكوزاال انه ال يتكون باليود  (  Celluloseالسليلوز) -1

المتكون من  مع أمالح مركزه في وسط حامضي )محلول بيفان(  اال اذا عومل

الهيدروكلوريك  وحامض  الخارصين  االميلويد Hclكلوريد  الى  يتحول    عندئذ 

 مكونا لونا ازرق مع اليود . 

 بنفسجي مع اليود . لونا   (dextrin)يعطي الدكسترين  -2

يمكن للكشف عن النشا بواسطة اليود في وسط حامضي اومتعادل وال يصلح  -3

الى الكشف   متحوال  القاعدة  مع  الحر  اليود  تفاعل  بسبب  القاعدي  الوسط  في 

  . iodateاليودات  وأمالح iodideاليوديد  أمالح
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