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  تقدیر كمیة الكافائین في المشروبات الغازیة لمنتجات شركة بغداد

     HPLCباستخدام تقنیة 

  
  نھى عبد الجلیل عمران

  جامعة دیالى  –كلیة العلوم  –قسم الكیمیاء 

  

  الخالصة

ي المشروبات HPLCتم استخدام تقنیة الكروماتوغرافیا السائلة عالیة االداء (     ائین ف ة لشركة ) لقیاس كمیة الكاف الغازی

بغداد وھي البیبسي، البیبسي دایت, السفن, السفن دایت, المیرندا تفاح والمیرندا برتقال ، وتم انجاز التحلیل الكروماتوغرافي 

داره   C8وعمود  %50لقیاس الكافائین باستخدام ( اسیتونتریل : ماء ) كطور متحرك    nm 273كطور ثابت وبتحسس مق

اس طیف  ي النسبي ( UVكطول موجي لمقی راف القیاس یم االنح اب ق م حس زمن %RSD. وت یم ل ذه الق د تراوحت ھ ) وق

راوح  Peak Area) لمساحة القمة %RSDاما قیم ( %0.515-0.104)ما بین (  Retention timeاالحتجاز  ت تت فكان

  ) . 7.741-1.319بحدود( %

  ، المشروبات الغازیة ، الكافائین . C8تریل, الكروماتوغرافیا السائلة عالیة االداء ، اسیتون: مفاتیح البحث

  

Determination of caffeine content in Baghdad Soft Drinks Company 

products using HPLC technique 
 

Nuha .A. j .Imran  

Department of Chemistry, College of Science, University of Diyala. 

 

Abstract 

A high- performance Liquid chromatography method was employed for the quantitative 

determination of Caffeine in several soft drinks produced in Baghdad company such as  Pepsi, 

Pepsi diet, seven, seven diet, Miranda orange and Miranda apple .The chromatographic 

analysis of caffeine was carried out after their sequential elution with 50% (Acetonitrile: 

water)  as mobile phase by reverse- phase HPLC technique C8 Column and UV detection was 
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made at 273nm.   Calculated (RSD%) values for retention time was obtained between  (0.104-

0.515%) and (RSD%) for Peak Area was (1.319-7.741%) . 

 

Key words: HPLC, Acetonitrile, C8 ,Soft drinks , Caffeine  

 

  المقدمـــة

ھو عبارة عن مركب عضوي یتكون من العناصر الشائعة مثل الكاربون والھیدروجین والنیتروجین   caffeineالكافائین 

 2O4N10H8Cیة لھ ھي واألوكسجین ، والصیغة الجزیئ

  

ائع للمركب  ات الق   trimethylxanathine-1,3,7والكافائین ھو االسم الش ن المركب ائین م ر الكاف ائع ویعتب ة وھو ش لوی

ن  ي  63الوجود في نباتات الشاي وحبوب القھوة وألیاف النباتات وكذلك البندق البني . كما یوجد في أكثر م ر ف ات منتش نب

  . [2,1]مختلف أنحاء العالم 

وھو والذي یحفز النظام العضلي للقلب ,  CNSھو منبھ مباشر معتدل لكل مستویات الخالیا العصبیة  caffeineالكافائین  

منبھ للجھاز التنفسي المركزي وانبساط العضلة الشعیبیة الملساء , ومنبھ ایضا للعضالت اإلرادیة وإفراز الحامض المعدي, 

  ].3ویزید من سرعة جریان الدم في الكلیة وھو مدر بولي معتدل [

ة وذات ا ة بسیطة وسریعة ودقیق ة األداء طریق ن ان تعتبر تقنیة الكروماتوغرافیا السائلة عالی ة ویمك ة وحساسیة عالی نتقائی

  ] .4[ (interference)تستخدم لتقدیر الكافائین في المركبات الدوائیة مثل الباراستیول من دون تداخالت 

ة األداء (  ائلة عالی ا الس ة الكروماتوغرافی تخدم تنقی ائین HPLCتس دیر الكاف ل وتق وبرومین   caffeine) لفص والثی

theobromine  والثیوفلینtheophlline   ـصل دود كشف ت ات العشبیة وبح الموجودة في األطعمة والمشروبات والمنتج

  .  ppm 0.07 - 0.2 ( [5](  الـــى
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ائین ن الكاف ة م ات عالی ى كمی اي  عل ن الش ة م واع المختلف وي االن ن     caffeineتحت ل م ى ك افة ال  Catechinsباإلض

  ].6یة نباتات الشاي ودرجة التخمر خالل تحضیره [، وتعتمد نسب ھذه المكونات على نوع gallicacidو

ازات ونكھات  ا مواد حافظة وغ اف الیھ ي مشروبات صناعیة مض ة وھ روبات الغازی ویضاف الكافـائین المنبھ الى المش

تعطي الطعم الممیز الذي یختلف من نوع إلى آخر وحسب النكھة المضافة وتتكون المشروبات الغازیة والعصائر من الماء 

من حجم المنتوج والسكر الذي یكسب الطعم الحلو المرغوب فیھ إضافة إلى الحوامض مثل حامض الستریك  %85سبة بن

ة الكوال سعة  وج ، و تحتوي علب وع المنت ى ن د عل  330والفوسفوریك والكاربونیك وان اختبار نوع الحامض وكمیتھ تعتم

ة ملغرام من الكافائین ، وباستخدام تقن 50-30ملیلتر على  ي  HPLCی ة الموجودة ف ن المواد المختلف ة م اس كمی یمكن قی

، وبنفس التقنیة تم قیاس الكافائین ومواد اخرى في بعض انواع الحلویات  [8,7]المشروبات الغازیة باإلضافة الى الكافائین 

[9] .  

  

 الجزء العملي

  األدوات واألجھزة المستخدمة :

 جھاز الطرد المركزيHeltch EBA20    

25,1000حجمیة ( قناني mL (  

) جھاز قیاس الدالة الحامضیةpH meter 7110)  لشركة - TWT   

 جھازHPLC  لشركةShimadzu UFLC- 20 AD    

 كاشفDetector UV-Vis  Shimadzu   

 : عمود الفصلColumn C8 column HiQ si 250mmx4.6lmm - الیابان  

 میزان الكتروني حساسBalance Electronics    

 لجھاز   محقنةsyringe HPLC  

 مدرجة مایكرویةEppendorf micro pipette    

  المحالیل والمواد المستخدمة

   BDHشركة   - %99الكافائین بنقاوة  -1
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  بیبسي ،بیبسي دایت ،سفن ،سفن دایت ، میرندا برتقال ومیرندا تفاح ( منتجات شركة بغداد ). -2

  Sigma Aldrichشركة  - N3H2Cاسیتونتریل  -3

    Deionized waterماء ال ایوني  -4

    HPLCظروف 

 : العمودC8    

 :1.5 سرعة الجریان min / ml  

 ) : الطور المتحرك Acetonitrile : Deionized water (50:50                            

 كاشف المنطقة فوق البنفسجیةUV detection: 273nm    

  المحالیل القیاسیة

یر المح      م تحض ي (ت ول القیاس ة  stock Solutionل ي 1) بإذاب ائین ف ن الكاف رام م ھ  1غ وني، من اء الالی ن الم ر م لت

وكل المحالیل حضرت آنیا واستخدمت لقیاس    ppm 40,80,120,160حضرت سلسلة من المحالیل تراكیزھا كاآلتي : 

دایت، السفن، السفن دایــت، المیرنــدا برتقال،  مللتر من عینات  البیبسي، والبیبســي 1منحني المعایرة للكافائین . وسحب 

  . مللتر 25مرة وحضرت  في قناني حجمیة سعة  25والمیرنــدا تفـــاح وخففـــت العینــات

  التحلیالت اإلحصائیة 

النسبي تم إجراء التحلیالت اإلحصائیة باستخدام معالجة وتقدیر البیانات اإلحصائیة لحساب المعدل االنحراف القیاسي      

)RSD%](10 وباستخدام برنامج ، [word Microsoft Office  اس ل القی اب معام م حس ة الخط المستقیم  2Rت ومعادل

Y=bx+m   
  

  النتائج والمناقشة

       Calibration Curve of Caffeineمنحني المعایرة للكافائین

كل  ي (الش ین ف ا مب ل ت1-كم ل ك ة تحلی ن تكراری ھ م ول علی م الحص ذي ت ة ) وال ز المقاس ن التراكی ز م       ركی

)40,80,120,160 ppm وألربع قراءات متتالیة ، حیث  تم الحصول على معادلة الخط المستقیم وبالشكل التالي (  

y = 53816x + 66336  
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  تدل وبوضوح على جودة مقبولة لھذه النتائج وكما مبین ادناه 2Rوكذلك قیمة 

= 0.9959 2R  

 (retention time)) تظھر تأكید على مصداقیة عالیة لقیمة زمن االحتجاز 1-حصائیة (الجدولومن خالل المعامالت اال   

بي ( ي النس راف القیاس ة االنح ا   RSD% (relative standard deviationوبدالل ت قیمتھ ث تراوح -%0.15حی

كل من الضغط وسرعة الجریان  ) وھذا مؤشر على استقراریة عالیة للجھاز من الناحیة التشغیلیة من خالل ثباتیة(0.81%

  وما یمثلھ ھذین المؤثرین على كفاءة عمل الجھاز.

كل (%6.79-%2.12)  بحدود %RSDفقد تراوحـت ( peak areaاما قیم    -2-)  وھي قیم ضمن الحدود المقبولـة والش

  یبین ثباتیة زمن االحتجاز لتراكیز مختلفة من الكافائین .

   الغازیة لشركة بغداد تقدیر الكافائین في المشروبات

) حیث تم اخذ  2-لقد تم قیاس الكافائین في الببسي ،الببسي دایت ،المیرندا برتقال والمیرندا تفاح كما مبین في (الجدول      

  القراءات التحلیلیة للكافائین وبتكراریة ثالث مرات لكل نوع من االنواع المذكورة .

از %RSDوتم حساب قیم االنحراف القیاسي النسبي ( زمن االحتج یم ل ذه الق ت ھ د تراوح ین  Retention time) وق ا ب م

یم ( 0.515%-0.104%)( احة القمة %RSDاما ق دود ( Peak Area) لمس راوح بح ـت تت )  %7.741-%1.319فكانـ

) وھي اعلى قیمة ما بین منتجات a -3-( الشكل ppm 81.729وھي قیم مقبولة ایضا . وتبین ان الببسي دایت یحتوي على 

ي  ـائین ھ ة الكافـ ت قیم كل  ppm 71.974المشــــروبات الغازیة لشـــركة بغداد، اما الببســـي العادي فكان ) b -3-( الش

جلت ك ث س ة جدا حی ت قلیل ال فكان دا برتق ي المیرن ة  وتأتي بالدرجة الثانیة من حیث قیمة الكافائین، بینما قیمتھ ف ة واطئ می

)   d -3-) في حین كانت قیمتھ في المیرندا تفاح دون درجة تحسس الجھاز ( الشكل c -3-( الشكل ppm 2.656وبالمقدار 

ا  -4a-، اما بالنسبة للسفن فقد حصلت تداخل قممي ما بین قیمة الكافائین ومكونات اخرى یحتویھا ھذا النوع ( الشكل ) مم

  ) . -4b-یھ أما السفن دایت كان غیر حاوي على الكافائین (الشكلتعذر قیاس تركیز الكافائین ف

ي  3 -والمتضمن في الجدول [11]وللمقارنة بین نتائج البحث الحالي والبحث  ائین ف ة الكاف ، یمكن االستدالل على ان كمی

تالف ال ادي وان اخ و المشروبات البیبسي دایت یكون اكثر من مثیالتھا في مشروبات البیبسي االعتی ین ھ ین البحث ات ب كمی

  طبیعیا باعتبار ان كمیة الكافائین المضافة كمنبھ الى المشروبات الغازیة تعتمد على الشركة المصنعة  .
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  االستــنتاج

باستخدام الظروف المثبتة في ھذا البحث ، باإلمكان وبشكل یسیر تقدیر الكافائین في أي نوع من انواع المشروبات الغازیة 
ود  او العصائر او ة لعم ین صالحیة عالی المشروبات الساخنة مثل الشاي والقھوة وكثیر من المشروبات الطبیعیة ، حیث تب

والمثبتة في ھذا البحث بدل النسب  %50في تنفیذ مثل ھذه البحوث كما وان تقلیل نسبة مذیب االسیتونتریل الى  C8الفصل 
ل العالیة من ھذا المذیب بالمقارنة مع بحوث اخرى یمكن ا ي مث عتباره ذات بعد مھم من ناحیة اختزال الكلف المصروفة ف

ة  ھذه البحوث وبالتالي زیادة الجدوى االقتصادیة عندما یكون ھناك تطبیق عملي لھذه الطریقة في وحدات السیطرة النوعی
  في مصانع من ھذا النوع .
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 1-جدول 

  نتائج المعامالت االحصائیة لمنحني المعایرة

Sample No. Peak area 

 

Retention time 

Min. 

40 ppm   

 

1 

  

2014134 

 

2.310 

 

2 

 

2304815 

 

2.321 

 

3 

 

2105524 

 

2.329 

 

4 

 

2387563 

 

2.352 

Mean of areas 2203009 2.328 

RSD% 6.79% 0.66% 

80 ppm   

 

1 

 

4758154 

 

2.356 

 

2 

 

4228431 

 

2.356 

 

3 

 

4811313 

 

2.354 
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4 

 

4278017 

                     

         2.347 

 

Mean of areas 4518978 2.353 

RSD% 

 

5.90% 0.15% 

120 ppm   

1 6645466 

 

2.356 

2 6159730 

 

2.355 

3 6133696 

 

2.344 

4 6171010 2.317 

Mean of areas 6277475 2.343 

RSD% 3.39% 0.67% 

160 ppm   

1 8796196 2.316 

2 8980455 2.338 

3 8489403 2.300 

4 8903241 2.288 

Mean of areas 8792323 2.310 

RSD% 

 

2.12% 0.81% 

 

Y= 53816 X + 66336 

= 0.99592R  
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  2 -جدول 

  ات الغازیة لشركة بغدادتركیز الكافائین في المشروب

Conc. of  

Caffeine 

        g / l    

Caffeine  

Peak area  

Caffeine  

Retention 

time  

Brand 

type 

71.974   Pepsi 

 217804 2.370 1  

 224945 2.348 2 

 221069 2.350 3 

  221272 2.356 Mean 

) منحنى المعایرة لتراكیز مختلفة من الكافائین1-(الشكل  

Fig-1 Calibration curve of caffeine

y = 53816x + 66336
R2 = 0.9959
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  1.319% 0.421% RSD% 

     

81.729    Pepsi  diet  

 225289 2.353 1  

 258399 2.358 2 

 243124 2.353 3 

  242270 2.354 Mean  

  5.5849% 0.104% RSD%  

       

2.656           Miranda 

orange 

 7945 2.283 1  

 8706 2.289 2 

 8466 2.296 3 

 8372 2.289 Mean 

  3.1049% 0.232% RSD% 

Nil.     Miranda 

apple  

 2423 2.350 1 

 2043 2.347 2 

 2090 2.337           3 

  2185 2.334 Mean  

  7.741% 0.515% RSD%  
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  ) 3-(جدول

  11مقارنة كمیات الكافائین في المشروبات الغازیة في البحث الحالي والمصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  11*  المصدر  

  ** البحث الحالي 

  

   

Caff.conc. 

ppm 

Beverage type 

102.8 Coca cola* 

77 Rich cola* 

32.4 Vita cola* 

121 Cola light* 

106.2 Pepsi cola* 

71.974 Pepsi cola** 

114.8 Pepsi diet* 

81.729 Pepsi diet** 
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  ثباتیة زمن االحتجاز لتراكیز مختلفة من الكافائین - 2-الشكل 
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                      figure (b) pepsi  

     

figure (a) pepsi diet                    

figure (c) meranda orange                                    
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       figure (d) meranda apple                             

  

   مساحات القمم لمجموعة من المشروبات الغازیة لشركة بغداد  - 3-الشكل 

          

  
  

figure (a) seven    
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figure (b) seven diet   

  

  مساحات القمم لكل من السفن دایت والسفن لمشروبات شركة بغداد - 4-الشكل 
  

 


