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تشخيص مركبات التانين في مستخلصات الشاي األسود Camellia Sinensis
وتأثير درجات الحرارة في محتوى التانين المرسب للبروتين
مها علي عبد األمير
كلية العلوم – جامعة القادسية

الخالصة
تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص نوع مركبات التاتنيو وتيدياد تا دير درلاة اليارارت المساتخدمة رام تيباير مشارو
الشات راام نسابة التاتنيو المرسا لببااروتيوق وتاد تاار تسادير نساابة التاتنيو ودلااه بناد استخالما ماو خمسااة المات تلتريااة
مساالبة مااو تبااا اللهااتي المركااي لبتسياايل والساايلرت النو يااة والمتااوررت راام اتس اوال الميبيااة يي اسااتخدر الشاات

المااة

النلور ألويت البرار التفتية بتإلبترة إلى خبلة ال تيماا الماة تلترياة وبادرلت يارارت مختبفاة ييا تبايو إو هاده النسابة
ترتفاااا بترتفاااتع درلااات اليااارارت ودلاااه رااام ا بااا مستخبمااات الشااات

) (TLCوتاااد تااار تشاااخيص مركبااات التاااتنيو رااام

المستخبمت الخمسة بتستخدار تسنية كرومتتو راريت اللبسة الرتيسة يي تبيو ايتواء لميا المستخبمت

بى :

Tannic acid, Gallic acid, Ellagic acid
بتإلبترة إلى أربنة مركبت أخرى ذا تيمة سريتو نسبم متستوية تشتره بهت لميا المستخبمت وينتسد أنهت-:
Epicatchin, epigallocatchin, Epicatchin gallate, Epigallocatchin gallate
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وذلا اجىتخا ل لعجل لعقطر كعح ن ىتخث واي وتن
(( )5:7وع :ثعم) لعاو  31أقمقن ثم ام اقاير ا وتن
لتجامل لعرىب ل تروامل ن ك ج تخ ص اإاتجش طريقن
اتشج لشمجعن ( )54ثوم تموري لع تخ صوجي ذ ي
لعحتن لمجلن جل جركتجي لتوجامل و صو اج ىوتلجأو
جل اقيمن كروججانغر مج لطتقن لرقمقن ثمو ىوتخاج
نولجة ل و ميج جمو لععهوزو جول يوركن  Merkا وعا
 1251ج ووووووووم واإامووووووووجأ  51× 51اجىووووووووتخا ل اضووووووووجل
لعووووو يتجي( ثي ثمووووو :كحن ثم ووووون) اي وووووتن ()5:5
(ثعم:ثعم) (. )51
اووم جر قتوون ثركوون لعركتووجي لعلصوونلن ثووم ث ووت قوومم
ل ووووريج لي ووووتن لهووووج وقن اوووو اجلعركتووووجي لقمجىوووومن
و لععهزو جل يركن ).BDH(England

المقدمة
Theaceae
وهوون اتووجي يووعمر جمعوور اعع و و
إلووا لمجة وون ليتجاموون Camellia sinesisييتعوون اتووجي
لشج لتر عم ثوث جور ي ون ل وين اموا لموجل ل جلو
لز عتووح ثم و ايووت جوونأ اوون ش لشووج وييعوون لشووج
( Myanmar .)5ون irrawaddy
طتممموج ون
لعيطقن لعحمطن اعيطقن اهر
يمتتوور لشووج جيتووح أو ايهوون جعمووزو اهوور ثتن ةووح ع ووا
جووجأو ليووج ممل و لزيووني لطمووج و ( )5ويعت ووا لمايووا جوول
لتوووواثمر ي لل وووومنلنجمن لطتموووون ألووووا ثتن ةووووح ع ووووا
جركتووجي لتووجامل ( )3ثم و اشوومر امووا لا ىووجي إلووا
مجلمتح لع تطن ليعن ايتريج streptococcus mutans
لع ووتتن لت وونس نىوويج ( )4و ( )1ضووث عوول مجلمتووح
لع تطووون ل مايوووا جووول لعووور ثمم ن ووور ()6و( )7وكعوووج
ىتهثك لعيوتهم ل شوج
واشمر أ ىجي ر إلا إ
نوعموون لق تموون ويق و جوول
يوورثر يعجامووج ع ووا جوور
ج ووتنيجي لوواهن لووال وكوو لا يلمووا وون لووا وو
لال( )8ويمتقا إ جركتجي للمينلمن ل شوج هون جركتوجي
جضجأو ل رطج (.)9
و غم ك هوا وا ثتون ل لشوج ع وا جركتوجي لتوجامل
واي ب عجلمن ق جل قمعتح ل ةمن وجمو جيوح جشورو
ل وا ل واع م وح وهضوم
يرثر اشي ى تن ع ا جتصوج
لتوووووووووروامل و لمايوووووووووا جووووووووول لتووووووووواثمر ي لعضوووووووووجأو
ل ت ين . )51( antinutritional effects
اموورم جركتووجي لتووجامل اااهووج جركتووجي جتموواأو للميوون
ذ ةتووون ووون لعوووجل ذ ي وع جزيقووون عوووجلن وقوووا و ع وووا
اتوووجط اجلترواميوووجي وارىووومتهج ( )55وهووون جركتوووجي
جيتشرو اشي و ى ن جمهم ليتجاجي ثم اع و وىوم ن
أ جعموون أ موون ( )55واضووم ايوونش كتموور جوول لعركتووجي
وع ا ك ثج يعيل اصيملهج إلوا نويلمل ةم وممل هعوج
لتجاميووجي لعي لوون  condensed tanninsو لتجاميووجي
لا ةتون اجلعوجل  hydrolysable tanninsويضوم كو
نيف ان ش جتماأو وجخت لن جل جركتجي لتجامل ((53
و ا ووعججج ج و جووج ذكوور عووث اوواان هووا لا ىوون لت و
لضووونل ع وووا اووواثمر أ جوووجي لحووور و لع وووتخاجن ووون
احضووومر جشووورو لشوووج ووون ا وووتن لتوووجامل لعرىوووب
ل تروامل ضث عل اشخمص ها لعركتجي.

النتائج والمناقشة
اتم و طريقوون اتشووج لشوومجعن لتقوواير ا ووتن جركتووجي
لتووجامل وون ج تخ صووجي لشوووج وغجلتووج جووج ا ووتيا هوووا
لطريقووون إلوووا لتلجعووو لترىووومتن اووومل جركتوووجي لتوووجامل
واروامل جص ناقج ) (BSAلع عن ن كج ثمو
يوورأ هووا لتلجع و إلووا ارىوومب لتووروامل وايوونيل ث قوون
و حن جل لعمقا لر ىب ( لتجامل –اوروامل)Tannin-
 -protein precipitateو قطوور هووا لح قوون يمووا
جرير ليعمن لتجامل لعنجونأو ون لعح ون لع وتخ ص
زواهر لمال ان ر اروامل جص ناقج لعا لتجثو إلوا
ىتخا ل اروامل جص لتوما) (OSAثمو اضو جول
ث لتعران وجنأ عثقون طمون اومل ن مور جول جهون
وثووججا لتجامووا لقمجىوون جوول جهوون وور ز ثمو يعيوول
جثثهون عيووجأو قطووج لترىومب ازيووجأو اركمووز لحووججا
واجلتووجلن لوومي هيووجك وور اوومل ىووتخا ل اووروامل جص و
لتما واوروامل جصو ناقوج ون اقواير ا وتن جركتوجي
لتجامل ن لع تخ صجي ليتجامن.وكعج جتمل اجلشي (. )5

المواد وطرائق العمل
ىتخال ن ها لا ىن ع ون عثجوجي اعج يون ج وع ن
جوول قت و لعهووجع لعركووز ل تقموومي و ل وومطرو لينعموون
و لعتوونقرو وون ىوون لعح موون ثموو ىووتخال لشووج
عثجوووون لمطن ز لنعوز لتر ز لتلجثوووون اجى ووووج ن إلووووا
طن احع عثجن اعج ين .
اوووم احضووومر عوووي ج تخ صوووجي جووول كووو نووويف جووول
نيجم لشج واا ججي ثور و اتور وب اومل  81-41ل
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و أ جووجي لحوور و لع ووتخاجن وون
امي و ليتووجة إ
احضووومر ج تخ صوووجي لشوووج أ إلوووا عيوووجأو قطووووج
ارىوووومب لعمقووووا(اجامل –اووووروامل) كعووووج جتوووومل اجلشووووي
()5ثمووو كجاووو قطوووج لترىووومب لع تخ صوووجي يوووج
ز لتلجثوون ز لخ طوون وون أ جوون
لمطوون ز لوونعو ز لتوور
لحر و 41ل ( ) 51251251245251ج م ع ا

ايار0229/

لتن لن ن ثمل كجا قطج لترىمب ل ع تخ صوجي ون
أ جن لحر و  81ل ( ) 31231256218211ج م ع وا
لتن لنزكعووج وين وو لشووي ( )3لي ووتن لعريوون لزيووجأو
قطوج لترىومب ثمو يثثو إ قطوج لترىومب اوزأ أ
اي وووتن ( %)512712312452511لع تخ صوووجي يوووج
ز لتلجثن و لخ طن زع وا لتون لن
لمطن ز لنعو ز لتر
ز ار أ ججي لحر و امل  81-41ل.
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ويمز ل تب ن ألوا إلوا إ اتوجط لتوجامل اوجلتروامل
يمتعووا وون ك وور نثمووج ع ووا نو نوور لهما وجميموون
و لتن اين قن عيا لقن نينامن لمجلمن ون أ جوجي
لحر و لمجلمن ( )56زوها يركا لتاثمر لعضوجأ ل ت يون
ل شج .
ويعيووول ال ووومر علموووجي ععووو جركتوووجي لتوووجامل كمن جووو
جضجأو ل ت ين اعج ياان-:
ل ل
 ا تم عع من جتصج ايووونيل جمقووووا ي جووو ارواميووووجي ل وووا ل و لميجنوووورل ةمن
 اينيل جمقا ي ج إازيعجي لهضم واجلتجلن يتا جولهضم لطتممن
 ىووووحب جصووووجأ ليتووووروجمل و جصووووجأ نثعووووججميمن ع ا وجح لتحايا
 اخوواأ و ايوونيل جمقووا ي ج و جووز ل جمميوون جوول لقيووجولهضعمن
 جركتجي لتجامل و ان ا اح هج اعتص ولهج ااثمر ىعنن جز ل ر جل لع م(.)57

ايار0229/

يخص و جركتووجي لتووجامل وون ج تخ صووجي لشووج ذ ي
لعحتوووووون لمووووووجلن جوووووول لتووووووجامل اجىووووووتخا ل اقيموووووون
كروججانغر مووج لطتقوون لرقمقوون ( ) TLCواجلعقج اوون ج و
لعركتووجي لقمجىوومن Tannic acid, Gallic acid,
 Ellagic acidثمو ىوتخال اضوجل لعو يتجي ( وثي
ثم  :كحن ثم ن ) اي تن ( 2 )56( )5:5ثم اتومل
جوول ووث صو لع تخ صووجي ثتوون ل ج ووتخ ص يووج
( لمطووون  2لووونعو 2لتووور  2لتلجثووون 2طووون ) ع وووا
( )512929251255جركتوووج جخت وووف ووون قووومم ل وووريج
لي تن ع ا لتن لن  .جاو ()5
لعاو أاج إ جعم لع تخ صجي ثتني ع ا
ين
ىووتمن جركتووجي ذ ي قوومم ىووريج ا ووتن جت ووجوين 2ثووث
جيهج كجا جطجاقن ل عركتجي لقمجىمن لع وتخاجن 2ا وتي
جوول هووا إ جعم و ج تخ صووجي لشووج ثتووني ع ووا
Tannic acid, Gallic acid ,Ellagic acid
األ ووووج ن إلووووا اموووون جركتووووجي وووور اشووووترك اهووووج
لع تخ صجي يضج .
يووج ي لمايووا جوول لا ىووجي إلووا ثتوون ل اتووجي لشووج
ا وووا ليهووور عووول نووويلح وعثجتوووح لتعج يووون ع وووا
جركتووجي جتموواأو للميوون جمميوون وهوون Epicatchin,
epigallocatchin,
Epicatchin
gallate
) 51( Epigallocatchin gallateجوول لعوورج إ
اع لعركتجي ن امن لتن اشترك اهج ج تخ صجي
لشج و لتن ام اشخمصهج ا تب عال اون ر لعركتوجي
لقمجىمن هن لعركتجي لعتماأو للمين ل جاقن ل كر.
كعج واشمر أ ىجي ر إلا ثتن ل اتجي لشوج ع وا
جركتجي ق نيايون وعيوني طموج و وكج وجةمل وكعموجي ق م ون

اتلووه هووا ليتووجة ج و جووج انن و إلمووح لحوواي ن وع وورو
()58ثم يج لا إ عيجأو أ ججي لحر و ارأ لوا
ىووتخث كعمووجي كتوور جوول لتووجامل وون لشووج وك و لا
اشوومر أ ىوون وور ()59إلووا إ قجا موون ىووتخث
 Extractabilityل شووج اوزأ أ ازيووجأو أ جون لحوور و
كعج إ عع من ىتخث جركتجي لتجامل اتا اشي م ن
ن أ جن لحر و  11ل.
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جووول للث ناموووا ي واي وووب جخت لووون ( )55زوهووو يل ووور
ظهوون جععنعوون جوول لعركتووجي ذ ي قوومم ىووريج ا ووتن
جتتجييووون ا وووتب وووتثم قطتمتهوووج و ذ ةتمتهوووج ووون اضوووجل
لع يتجي لع تخال ن ص لع تخ صجي لخع ن .

جدول( : )1قيم السريان النسبي للمركبات القياسية والمركبات المفصولة من مستخلصات الشاي
المصادر العربية
 -1لحاي ن2عتووا لعتووج وهمووب جنىووا 2طووج اصوور و ك توون  2عتووا لععمووا .)5999( .أ ىوون اوواثمر
ليج وووجةمل 2لتوووجامل و لزيوووني لطموووج و ووون لشوووج  .جع ووون لم ووونل
لحووور و و لنقووو ع وووا ىوووتخث
لز عمن لمر قمن . 593-581 :)5(31
 -5جها  2ث ل عتا ع ن و لحيمم نجأ ث ل (  2) 5986اصيم نغ ين 2ك من لز عون 2جججمون ا وا أ.
 -3همي  2جحعا ل ما  . ) 5988 ( .ليتجاجي لطتمن و لمطرين :كمعمجةهج وإاتججهج 2ن ةاهج.ك من
لز عوووووووون ب ق ووووووووم لت ووووووووجامل ب جججموووووووون ىىووووووووييا ين .
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Identifying tannin Compounds in black Tea Extract Camellia
Sinensis and the Effect of temperature on the amount of
protein precipitant tannin

Maha Ali Abd-Alameer
College of Science
Al-Qadisiah University

Abstract
this study aims at first identifying the kinds of tannins compounds in tea extract,
second specifying the effect of temperature used in extracting tea on the amount of
protein precipitant tannin.
The amount of tannin has been estimated after being extracted from five pure types of
cylanain , Indian, Indonesian tea and other than these ones. Then, it has been revealed
that the higher the temperature the more amount of tannin is extracted in most of the
extracts of tea.
Tannins compounds have been identified in the five extracts ,by using the technique
of "thin layer chromatography" (TLC) and the result was that the five extracts ; involve
;Tannic acid, Gallic acid and Ellagic acid; in addition to more four compounds with
equal values of relative flow ,these compounds might be Epicatchin (EC),
Epigallocatchin(EGC),Epicatchin gallate(ECG) and Epigallocatchin gallate(EGCG).
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