
 

 

  " خواص آمیلوز و آمیلو پکتین" 

. آمیلوز یک پلیمر خطی ساخته شده از اتصاالت گلوکز می باشد و شکل فضایی این مولکول یک مارپیچ تکی می باشد
 .اگر چه براي سادگی این مولکول را خطی حساب می کنند

  می باشدکه وزن مولکولی حدود 1500-6000بسته به منشاء آن ) درجه پلیمریزاسیون(گلوکز هاي سازنده آمیلوز تعداد 
در قسمت داخلی این مارپیچ،اتمهاي هیدروژن واقع شده است . دالتون را ایجاد می کند 6به توان  10منهاي  5به توان 10

اري باعث می شود قسمت داخلی آمیلوز با اسید هاي چرب اگرچه چنین ساخت. و لذت این مولکول آب گریز می باشد
 :.مختلفی می شود اتبروز خصوصی ثآزاد ،گلیسرول ، بعضی الکل ها و ید ترکیب شود که هریک باع

به عنوان مثال ایجاد . ایجاد کمپلکس نشاسته با چربی ها می تواند باعث ایجاد تغییراتی در خواص نشاسته گردد
ی و امولسفایر هاي غذایی نظیر مونو دي گلیسیریدها باع تغییر در دماي ژالتینه شدن نشاسته ، کمپلکس آمیلوز با چرب

 .تغییر در بافت ویسکوزیته محصول می گردد

 .ترکیب نشاسته با الکل باعث رسوب آمیلوز می گردد و این روش یک راه جداسازي نسبی آمیلوز از پکتین است

ترکیب آمیلوز با ید . یص آمیلوز و تعیین بعضی خواص آمیلوز از آمیلو پکتین استترکیب آمیلوز با ید یک راه مهم تشخ
ید که رنگی ابی ایجاد میکند -ایجاد کمپلکس آمیلوز . یک راه مهم تشخیص آمیلوز و تعیین بعضی خواص نشاسته است

 .در شرایط خاص آزمایشگاه یک روش متدوال در تعیین مقدار آمیلوز نشاسته می باشد

به همین دلیل برخی گیاهان که داراي . دیگر آمیلوز قابلیت ایجاد سریع ژل پس از پخته شدن نشاسته است خاصیت
دلیل بوجود آمدن سریع ژل ف یجاد اتصاالت بین . آمیلوز باالیی هستند به نام نشاسته زل دهنده سریع معروف می باشند

چنین شرایطی پس از حرارت دادن . رشته ها است رشته هاي پلیمري نشاسته با یکدیگر و احاطه شدن آب در بین
این اتفاق در مورد مولکول خطی و به نسبت کوچک آمیلوز با . نشاسته در آب کافی و سرد نموندن آن ایجاد می شود

 .سرعت زیاد اتفاق می افتد

  

 آمیلوپکتین

 .شدهمانطور که اشاره شد آمیلو پکتین مولکولی بسیار بزرگ با ساختار پرشاخه می با



 

 

ساختار مولکولی آمیلوپکتین بر اساس نظزیه هاي مختلف دانشمندان در سالهاي مختلف،در میان مدل هاي ارائه شده 
 .از سایر مدل ها دقیقتر و قابل قبول تر می باشد Hizukuri (1986) توسط

اگرچه . گلوکز ساخته شده استبه این معنا که عمدتا از اتصاالت .آمیلوپکتین داراي همان ساختار اصلی آمیلوز می باشد
 .تفاوت مهم آن با آمیلوز وجود تعدادزیادي اتصاالت است که ساختار آمیلوپکتین را بسیار شاخه اي می کند

 : برخی خواص فیزیکی و شیمیایی مولکولهاي آملیوز و آملیوپکتین

 آمیلوزپکتین آمیلوز خواص

 شاخه اي خطی شکل

 a (1-4) a(1-4),a(1-6)َ نوع اتصاالت

 میلیون دالتون500-50 میلیون دالتون0,5کمتر از  وزن مولکولی

 ضعیف قوي قدرت ایجاد فیلم

 ضعیف قوي نوع ژل

 قهوه اي آبی رنگ

 در حضور ید
  

  

 


