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Innledning 
Stivelse er oppbygd av polysakkaridene amylose og amylopektin. I bygg utgjør 
amylose normalt omkring 25% av stivelsen, men sorter med fra <1% til opp mot 
40%  er også blitt avlet frem. Amylose er tilnærmet lineær, og glukose-enhetene 
er hovedsakelig bundet sammen med α-(1,4)-bindinger. Amylopektin er større enn 
amylose, har forgreinet struktur, og har i tillegg α-(1,6)-bindinger i 
forgreiningspunktene. Stivelsen i korn finnes i endospermen, og er organisert i 
stivelseskorn. . Fordelingen i stivelseskornstørrelsen i bygg er bimodal, med små, 
runde B-granuler (<10µm), og store linseformede A-granuler (>10 µm). 
Strukturelle egenskaper ved stivelsen har vist seg å kunne ha betydning for 
nedbrytningskarakteristikkene i korn. Nivå av amylose kan være en bestemmende 
faktor, men også stivelseskornstørrelse, amylose-lipidkompleks og proteinmatriks 
kan spille inn (Björck et al., 1994). Lipidinnholdet ser ut til å øke med økende 
dyrkingstemperatur. (Tester, 1997). Interaksjoner mellom egenskapene 
kompliserer sammenhengen mellom stivelsesstruktur og nedbrytning. Formålet 
med dette forsøket var å kartlegge gjennom in vitro studier hvilke faktorer ved 
stivelsesstrukturen i bygg som har innvirkning på enzymatisk 
stivelsesnedbrytning. 
 
 
Materiale og metoder 
I forsøket ble det benyttet 12 sorter bygg. Disse ble delt inn i tre grupper avhengig 
av amylosenivå; lav-amylose (LA) (Alamo, Candle, Cindy, Cinober), normal-
amylose (NA) (Kinnan, Fager, Olsok, Thule) og høy-amylose (HA) (StS2-11, SW 
2904, Glacier, HA-d). Det ble isolert stivelse fra hver av sortene etter metoden 
beskrevet av McDonald et al. (1988), med noen modifikasjoner for å oppnå så 
rent produkt som mulig. For ni av sortene ble deler av den totale 
stivelsesfraksjonen separert til A- og B-granuler ved gjentatt sedimentering i vann 
og påfølgende filtrering. Stivelseskornstørrelsen i alle fraksjonene ble undersøkt 
ved hjelp av Coulter Counter Multisizer, og kjemisk innhold ble bestemt for hver 
fraksjon. Differential Scanning Calorimetry (DSC) ble gjennomført for å få et 



inntrykk av termiske egenskaper ved stivelsen. Malt bygg (1 mm), total 
stivelsesfraksjon og A- og B-granuler ble undersøkt i et in vitro 
fordøyelsessystem. Metoden er hentet fra Åkerberg et al. (1998) og Bedford et al. 
(1993), og baseres på enzymatisk nedbrytning med α-amylase og 
amyloglukosidase ved inkuberingstidene (min) 5 – 10 – 15 – 30 – 60 – 90 – 120 – 
240. Løsningene ble sentrifugert, og løsningen analysert for fri glukose ved Cobas 
Mira spektrofotometer etter endt inkubasjonstid. Andel nedbrutt stivelse (%) ble 
beregnet. Forsøket er delt opp i to: Del I omfatter inkubering av malt bygg og total 
stivelsesfraksjon, del II er in vitro undersøkelser av A- og B-granuler. Resultatene 
ble analysert ved hjelp av enveis variansanalyse (GLM) i SAS, med et 
signifikansnivå på 5%. 
 
Resultater og diskusjon 
 
Nedbrytningsgraden av stivelse (oppgitt som gruppegjennomsnitt) er presentert i 
tabell 1. Det var signifikant høyere nedbrytningsgrad for LA enn for NA og HA, 
dette gjaldt både for malt bygg, isolert stivelse og A- og B-granuler. For malt 
bygg fant vi også en høyere nedbrytningsgrad for NA enn for LA; denne 
forskjellen viste seg ikke når det gjaldt inkubering av stivelsesfraksjonene.  
 
 
Tabell 1.  Nedbrytningsgrad av stivelse (gruppegjennomsnitt) 1  

 
Inkubasjonstid (minutter) 

 
 
Gruppe 5 10 15 30 60 90 120 240 
Malt bygg     
NA 24.7 b 26.7 b 31.1 b 29.2 b 43.9 b 57.8 b 66.1 b 72.2 a 

LA 49.7  a 49.0 a 50.9 a 53.6 a 72.8 a 83.2 a 90.4 a 78.7 a 

HA 24.3 b 18.7 c 19.8 c 23.6 c 35.8 c 48.1 c 53.4 c 63.7 a 

Total stivelse    
NA 28.1 b 29.1 b 35.6 b 41.4 c 60.8 b 74.0 b 76.8 b 90.0 b 

LA 58.5 a 60.2 a 69.7 a 74.0 a 95.1 a 102.3 a 102.0 a 97.7 a 

HA 27.5 b 31.4 b 40.2 b 47.8 b 64.9 b 75.7 c 75.7 c 86.9 b 

Sed. stivelse    
A-gran. 22.9 b 20.7 b 25.3 b 27.7 b 30.6 b 34.0 b 37.0 b 41.1 b 

B-gran. 29.9 a  29.6 a 34.0 a 39.8 a 43.9 a 51.4 a 54.1 a 64.2 a 

1 Forskjellige bokstaver innen kolonne (pr stivelsesfraksjon) viser signifikant forskjell i 
grad av stivelsesnedbrytning (%) mellom gruppene. 
 
Resultatene er i samsvar med tidligere undersøkelser, og har blitt forklart med at 
høyt amylosenivå fører til et tettere nettverk mellom glukoseenhetene, og dermed 
mindre tilgjengelighet for enzymene (Vesterinen et al., 2002). Det var signifikant 
høyere nedbrytningsgrad for små granuler enn for store for alle inkuberingstider, 



til tross for et noe høyere amyloseinnhold i B-granulene. Større partikkeloverflate 
i forhold til volum gir en større angrepsflate for enzymene, noe som bidrar til økt 
nedbrytningshastighet.  
 
 
Tabell 2. Kjemisk innhold (pr kg tørrstoff) i malt bygg og isolert stivelse 

og partikkelstørrelse og  termiske egenskaper i isolert stivelse 
 
MALT BYGG 

 
ISOLERT STIVELSE 

 
 
 
Sort 

Stivelse 
(g) 

Amylose
a 

(%)

Stivelse
(g)

Amylose
a 

(%)

B-gran.b 

(% vol) 
∆H1 c 

(J/g) 
∆H2 c 

(J/g) 

Kinnan 681.0 23.1 952.1 25.8 12.2 10.1 3.5 
Fager 647.3 26.0 941.3 25.4 18.2   9.3 3.0 
Olsok 670.0 29.4 930.1 27.9 13.7   9.7 2.9 
Thule 652.9 24.4 932.4 29.9 13.0   9.9 3.6 
Alamo 623.8 ~0.0 940.5 ~0.0 10.5 12.4 0.0 
Candle 631.7   0.6 955.4   3.5 10.8 12.8 1.2 
Cindy 648.8   2.9 951.9   7.6 10.8 11.3 1.1 
Cinober 644.1   3.3 964.9   4.4 10.9 12.0 1.0 
StS2-11 615.3 37.9 939.5 42.1 13.1   6.7 2.8 
SW2904 655.8 43.4 967.2 37.5 23.1   7.9 2.9 
Glacier 591.4 36.0 943.3 32.3 17.5   8.3 2.4 
HA-d 583.5 49.0 938.9 39.0 18.9   6.7 2.8 
a Innhold av fri amylose,  b Andel partikler (%) < 10 µm på volumbasis 
c ∆H1= gelatiniseringsenergi, ∆H2 = angir grad av amylose-lipid-kompleks 
 
Tabell 3. Innhold av fri amylose, partikkelstørrelse og  termiske 

egenskaper i A - og B-granuler 
 
A-GRANULER 

 
B-GRANULER 

 
 
 
Sort 

Amylos
e 

(%) 

Part.s. 
(µm) 

∆H1 a 

(J/g)
∆H2 a 

(J/g)
Amylos

e
(%)

Part.s.
(µm)

∆H1 a 

(J/g) 
∆H2 a 

(J/g) 

Fager 24.3 - 10.15 2.78 21.6 3.7 7.90 3.15 
Olsok 21.9   9.5 11.72 2.70 23.4 3.4 9.55 2.73 
Thule 22.4 10.3 11.86 2.35 22.8 3.6 8.35 3.09 
Candle 2.4 10.0 12.98 1.16 3.3 3.0 11.19 1.14 
Cindy 7.9 10.1 12.03 1.24 11.3 3.2 10.72 1.16 
Cinober 3.2 10.1 12.48 1.31 4.6 3.1 11.20 1.01 
SW2904 33.4 11.2 7.74 3.13 37.1 3.2 6.93 3.94 
Glacier 25.1 11.3 9.74 3.04 37.0 3.5 7.31 3.41 
HA-d 36.3 10.3 - -  41.1 3.7 6.73 2.98 
a ∆H1= gelatiniseringsenergi, ∆H2 = angir grad av amylose-lipid-kompleks 
 



LA hadde en noe lavere konsentrasjon av B-granuler (volumbasis) enn NA og HA 
(tabell 2). Innhold av amylose-lipidkompleks var som forventet lavest for sortene 
med lavest amylosenivå, men vi kunne ikke observere tilsvarende forskjell 
mellom NA og HA (tabell 2). Dette samsvarer med nedbrytningsresultatene for 
isolert stivelse. Siden det er en samvariasjon mellom de ulike strukturelle 
egenskapene, er det vanskelig å si om det er amylosenivået i seg selv som 
reduserer stivelsesnedbrytningen, eller om det er kompleksdannelsen med lipider. 
I og med at vi har separert A- og B-granuler, har vi begrenset samspillet mellom 
amyloseinnhold og partikkelstørrelse for del II i undersøkelsen. ∆H1 var lavest for 
HA, og noe lavere for små partikler enn store. Amylose har vist seg å penetrere 
den krystallinske amylopektinstrukturen; høyt amylosenivå vil derfor bety en 
reduksjon i krystallinitet og en lavere gelatiniseringsentalpi. 
 
Konklusjon 
Resultatene understreker kompleksiteten med hensyn til stivelsesstruktur og 
nedbrytning av stivelse.  Amylosenivå og partikkelstørrelse har vist seg å ha 
betydning for grad av stivelsesnedbrytning in vitro. Andel amylose-lipidkompleks 
er knyttet til amyloseinnholdet i stivelsen, og man kan ikke ut fra disse resultatene 
avgjøre om det er amyloseinnholdet i seg selv eller denne kompleksdannelsen som 
reduserer nedbrytningsgraden.  
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