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 چکیدو

 مورد توجه محققان یراخ یهاستتالدر  هایماریام ب یریشتتگیپ منظوربه ییاستتتفاده ام مواد غذا: مقدمه

هدف ام  .ست ا هاکسیدان ایآنت و اسکوربات  ن،یانیت ن،یلیتئوف ن،یکافئ یعیطب منبع یقرارگرفته است. چا 

س مطالعه  نیا ص  یبرر س یآنت تیخا ضد التهاب  یدانیاک سر و   یچا یدهایفالونوئ زانیو م یو اثرات  رود

 سبز است. یچابا  یسهمقادر  یواردات اهیس یچا

ضر کار: روش سطح         در مطالعه مقطعی حا صادفی ام  صورت ت شگاه سه نمونه ام هر چای به   یهافرو

دانی انواع  اکسی بررسی توان آنتی منظور بهآوری شد سپس   نیز بامار مرکزی شهر تهران جمع ی و ارهیمنج

ی آن در نورجذب   زانیو محضتتتور معرف مس  در (Cupric assay)مس  ونی ای احی ابی ارمچای، ام  

nm450 با آممون ممانعت ام دناتوره شتتتدن  مورد مطالعه باتیترکی ضتتتدالتهابقدرت  شتتتد. دهیستتتنج

سنجی   تینها. در دیگردی بررس  nm660ی نورسرم با جذب   نیپروتئ میزان فالونوئیدها به روش رنگ 

استتتفاده  هطرفکام آممون آنالیز واریانس ی هاآنبرای مقایستته  ی گردید.ریگاندامهآلومینیوم کلراید نیز 

 شد.

ته   به          توان آنتیها:  یاف چای ایرانی  ها  ید یدانی و میزان فالونوئ عادل   یب ترتاکستتت  و 0/ 231±03/0م

 یاهستت یچاام  یشب 01/0±001/0 یزانمخاصتتیت ضتتدالتهابی چای ستتبز با  یزانم شتتد. 0005/0±0242/0

 دارییمعنتفاوت   یدها  فالونوئ یزانمدر خصتتتو  (. =027/0P)بود  یوارداتو نمونه   (P=045/0) یرانیا

شد. میزان     هاگروه ینب شاهده  سبز   (=045/0P)باالتر ام چای وارداتی  یاهس چای  یدهافالونوئم و ام چای 

(038/0P=) .بود 

 تعاقباًمارمش غذایی چای ایرانی را با توجه به مقدار فالونوئیدها و  پتانستتی  بررستتی،این : گیوینتیجه
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 Abstract 
Introduction: In recent years, there has been a growing interest in using food 

for prevention of disease. Tea is the natural source of caffeine, theophylline, 

theanine, ascorbate, and antioxidants. The objective of this study was to assess the 

antioxidant capacity, anti-inflammatory effects and flavonoids of Iranian tea from 

Rudsar and imported black tea in comparison with green tea. 

Methods: In this cross-sectional study, three samples of each type of tea were 

randomly collected from chain stores and Tehran Central Market. Then, in order 

to assess the antioxidant capacity of different sorts of tea, copper ion resuscitation 

was assessed with the presence of copper reagent and its light absorption was 

evaluated at 450 nm. The anti-inflammatory capacity of the combinations under 

this study were evaluated with inhibition albumin serum denaturation at 660 nm. 

Finally, total flavonoids were measured via aluminum chloride colorimetric 

method. One-way ANOVA test was also used to compare them. 

Results: The antioxidant capacity and total flavonoids of Iranian tea were 

0.231±0.03 and 0.0242±0.0005, respectively. The anti-inflammatory activity of 

green tea was 0.01± 0.001. This amount was more than that of Iranian black tea 

(P=0.045) and more than that of imported black tea (P=0.027). The level of 

flavonoids contents of Iranian black tea was significantly different from imported 

black tea (P=0.045) and green tea (P=0.038). 

Conclusion: In this study, the nutrition value of Iranian tea was compared with 

imported tea concerning the flavonoids and consequently, a considerable 

antioxidant capacity was detected. 

  Keywords: Total flavonoids, antioxidant, anti-inflammatory, tea 
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 مقدمه

 است ایدنبعد ام آب در  یدنینوش نیترپرمصرف یچا

جنوب  یبوم اهیگ سینسیس ایکامل یعلمبانام  یچا اهیگ. (1،2)

 شیپسال  5000مصرف آن به  خچهیتارو  باشدیم ایآس یشرق

و   دیفالونوئ ،اسکوربات  ،نیکافئ(. 3) گرددیبرم نیچ کشوربه 

ت به عل هستند و یچاموجود در  مؤثر باتیترکها التهابضد 

د مور ییدارو اهیگ عنوانبه در سالمت انسان، هاآناثر مثبت 

 عل  نیترشناخته ام یکی(. استرس اکسیداتیو 4) توجه است

و  رمیآلزا سرطان، ،یریپ، آرترواسکلروممانند  ییهایماریب

 .شودیم جادیا آماد یهاکالیراددر اثر  که باشدیم نسونیپارک

های آماد، شروع روند لیپید ترین اثرات تخریبی رادیکالمهم

شود ها میتخریب غشای سلول منجر بهپراکسیداسیون است که 

 همانند یولوژیب یهامولکولهمچنین این ترکیبات به سایر  .(5)

 همنجر ب صدمه وارد کرده و نوکلئیک یدهایاس و هانیپروتئ

 .ها خواهند شدژن در ونیموتاس

 آماد، یهاکالیراد هیعل یدفاع عام  نیترمهم

 را مادآ یهاکالیراد ،هادانیاکسیآنتهستند.  هادانیاکسیآنت

 یآورجمعرا   یدروکسیه و دیسوپر اکس یهاونیآن ژهیوبه

 ویداتیاکسمبارمه با استرس  یراهکارهاام  یکی (.6) کنندیم

 یدانیاکس یآنت تیفعال یدارا ییغذاو مواد  هایدنینوشمصرف 

اپی  ،به دلی  داشتن ترکیباتی مانند فالونول چای. باشدیم

ن آنتی اپی کاتچی کاتچین گاالت و یاپ ،گالوکاتچین گاالت

 (.7) رودیماکسیدانی قوی به شمار 

آلومینیوم یک ترکیب نوروتوکسیک است که منجر به 

هان . فالونوئیدهای گیاشودیم یعصبدر دستگاه  ییهایناهنجار

این توانایی را دارند که میزان این ترکیب را در بدن کاهش 

فالونوئیدها مسئول کاهش فشار خون، خاصیت  عالوهبه دهند.

 زانیم(. ام لحاظ 8) ضد التهابی و ضد ویروسی نیز هستند

ام  یکی. باشدیم اهانیگ نیتریغنام  یکی یچافالونوئیدها 

 نیا. دباشیم نیفالو یت بیترک یچاها در دیفالونوئ نیترمهم

ای چ یاقهوهنیز است. رنگ  یچامسئول رنگ و طعم  بیترک

 (.9) ناشی ام تی فالوین است

 هکآن است  یالتهابضد  تیخاص یچا دیفوا گریدام 

 یهاعفونتمزمن،  یهاالتهابدر درمان انواع ام آن  توانیم

 .(6) ها استفاده نمود، تب و عفونتیدیروماتوئ یدردها ،یپوست

 یهاواکنش کنندهسرکوب یداروهامدت ام  یطوالناستفاده 

مخم معده و روده و متعاقباً  امجمله یعوارض به منجر یالتهاب

 تیخاص زین یچاموجود در  نیفالو یت. (10) خواهد شد یآنم

 ر مطالعاتد یالتهاب یفاکتورها انیبداشته و مانع ام  یالتهابضد 

 (.11) شده است یسلول کشت

برخوردار  یاژهیوای در سبد غذایی خانوارها ام اهمیت چ

ی درستبه یداخل یچااستفاده  رانیادر متأسفانه  است.

تفاده ام به اس یشتریب  یتما هاخانواده اکثرنشده،  یسامفرهنگ

دارند. ام طرفی بر اساس  یرانیا یچابا  سهیدر مقا یواردات یچا

گزارشات مرکز تحقیقات کشاورمی و منابع طبیعی استان گیالن 

ه ک باشدیمسی هزار تن  و مصرف چای کشور در سال یکصد

هزار تن  35الی  30 آلدر شرایط ایده  حدوداًک  تولید کشور 

است. لذا قسمت عمده نیام کشور با خروج ارم ام چای خارجی 

میزان  یاسهیمقا یابیارممطالعه  نیا هدف(. 12) شودیم نیتأم

 یدانیو توان آنتی اکس خاصیت ضد التهابی ،فالونوئیدهای ک 

 سهیمقا در یواردات اهیس یچا و رودسر یچاو اثرات ضد التهابی 

 است. سبز یچا با

 کارروش

سبز ایرانی و  یچارودسر(،  یافله یچا) رانیاسیاه  یچا

نیز بر اساس لیست واردات معاونت غذا و دارو ومارت بهداشت، 

خارجی که بیشترین مجوم واردات را در سال  یهایچایکی ام 

خود تخصیص داده بود، انتخاب گردید و سپس به  به 1392

ام هر  یاربردنمونهکامالً تصادفی، با سه نوبت  یریگنمونهروش 

 یهافروشگاه، ام 1392فروردین و اردیبهشت  یهاماهدر چای 
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بامار مرکزی شهر تهران تهیه شدند. قاب  ذکر و نیز  یارهیمنج

است که تمامی محصوالت ام لحاظ تاریخ مصرف نیز مورد 

انجام  هایاچتأیید قرار گرفتند. آممایشات بالفاصله پس ام تهیه 

شد. اممایشات همگی بر اساس استانداردهای جهانی صورت 

 پذیرفت.

 یکودندم قهیطو به عصارو هی ه

معمول مصرف  طوربه کهبه همان صورت  یآبعصاره 

در هر نوبت ام  یچادو گرم ام هر نوع شد.  هیته، گرددیم

 قهیدق 15به مدت  دهیجوشآب  تریلیلیم 100در  یبردارنمونه

. دیگردآن با کاغذ واتمن صاف  اتیمحتوشده و  دهیکشدم 

 شد. ینگهدار شیآمماآن جهت  ییباالمحلول 

 دانیاکسیآنت زانیم نیی ع
ر آممون توانایی احیا یون مس دو ظرفیتی به مس یک د

( سنجیده Neocuproineمس )ظرفیتی در حضور معرف 

 یابر مناسب و یانتخاب ،عیسر ،یکاربرد روش، نیاشود. می

ها آن ییایمیش بیترک به توجه بدون هادانیاکسیآنت ام یاریبس

 همانند ولیت گروه یهادانیاکسیآنت توان است و با آن

 (.13است )ی گیرقاب  اندامه ینیپروتئ ریغ یهاولیت و ونیگلوتات

 .باشدیماداره استاندارد نیز  دییتأمورد  ضمناً

موالر  5/7×10-3، دمسیکلراموالر موالر 10-2محلول 

 معرف .دیگرد هیته ومیآمونموالر استات  کیمعرف مس و 

گردد. این معرف قادر به  هیته =7pHدر  ستیبایممس 

 .باشدیممس یک ظرفیتی( شده )شناسایی یون مس احیا 

شده با عصاره چای را  هیته یهامحلولام  یمساو یهانسبت

 اسپکتوفتومتربا  nm 450در  ینورجذب  زانیو منموده  مخلوط

. هرچقدر ترکیب مورد آممون دارای خاصیت گرددیم یبررس

شتری در به همان نسبت توانایی بی آنتی اکسیدانی بیشتری باشد

تبدی  یون مس دو ظرفیتی به یون مس یک ظرفیتی را خواهد 

 داشت و میزان جذب نوری بیشتر خواهد بود.

 یالتهاب ضد تیخاص نیی ع
ها یکی ام عل  التهاب شناسایی شده دناتوره شدن پروتئین

آن  البه دنبها، فرایندی است که است. دناتوره شدن پروتئین

پروتئین ساختمان سوم و دوم خود را در اثر عوام  مختلف 

 دهد.درجه حرارت ام دست می امجمله

 سال در همکارانش و Sakatروش  بر اساس آممون نیا

 سرم . محلول یک درصد استاندارد(14) رفتیپذ صورت 2010

 تسیب مدت یبرا عصاره ام یمساو ریمقاد و گردید هیته گاو

 یراب هانمونه سپس. شدند آنکوبه سلسیوس درجه 37 در قهیدق

 درجه 51 در قهیدق ستیب مدت به یحرارت شوک جادیا

 در این مرحله درجه حرارت باعث که شدند سلسیوس قرار داده

 کدورت زانیمتشکی  کدورت شد که  و نیپروتئدناتوره شدن 

 یبررس هانمونه شدن خنک ام پس اسپکتروفتومتر با nm 660در 

قاب   nm 660های دنچوره شده در طول موج پروتئین .دیگرد

قرائت هستند. ترکیبی که خاصیت ضد التهابی بیشتری داشته 

تر خواهد بیش هانیپروتئممانعت آن ام دناتوره شدن  متعاقباًباشد 

 بود.

 دهایفالونوئ کل زانیم نیی ع

بر اساس رنگ سنجی  توانیمیزان ک  فالونوئیدها را م

نمود. در ابتدا محلول متانولی ام آلومینیوم کلراید  یریگاندامه

 کیرا با  هانهنموام  تریلیلیم میندرصد تهیه گردید. سپس  ستیب

س ام مخلوط نموده و پ ومینیآلوم دیکلرام محلول  تریلیلیم میون

قرائت گردید. در مرحله  430 ینوردر جذب  هانمونه قهیدق 30

نیم  ورمنظ نیا. به میینمااستاندارد رسم  یمنحن ستیبایمبعد 

و نیم  را با یکروتین ام استاندارد  ام سه رقت متوالی تریلیلیم

و موده نمخلوط  درصد ستیب ومیآمون دیکلرمحلول  تریلیلیم

 افزارنرمبا  یمنحنخوانده و  430دقیقه در جذب نوری  30پس ام 

Excel سپس معادله خط رسم گردید ،y=bx+a آمد.  به دست

 xقرار داده شد و  yدر جای ها نمونههای خوانده شده ام جذب

 (.15)که حاکی ام غلظت بود، محاسبه شد 

 یآمار روش
س ام بررسی نرمال بودن مشاهدات و نیز همگونی پ

هدف پژوهش ام   یوتحلهیتجزهر گروه، جهت  یهاانسیوار

 فیتوص یبرا .ستفاده گردیدا 16نسخه  SPSS افزارنرم

 هانآ سهیمقا جهت و اریمع انحراف و نیانگیم ام نرمال یرهایمتغ
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 بیضر اب یبنفرون یبیتعق آممون و طرفهکی انسیوار زیآنال

 .شد محاسبه درصد 95 نانیاطم

 هایافته

ی ضدالتهاب تیفعالو  یدانیاکسیآنت تیفعالمربوط به  نتایج

یانگین     دها ی فالونوئ زانیمو  یار در   ±به صتتتورت م انحراف مع

ست  شده  ارائه 1جدول  شات در     .ا ص  میانگین آممای نتایج حا

ست.   یریگنمونههر نوبت  س  نیادر ا  یورهافاکت اکثردر  یبرر

ص  یرانیا یچابه  زانیم نیباالترشده   شیآمما یاهیتغذ ا  اخت

 طوربه  ، چای ستتتبز یالتهاب در خصتتتو  خوا  ضتتتد   .افت ی 

خاصتتیت ضتتدالتهابی باالتری نستتبت به چای ستتیاه    یداریمعن

داخلی و وارداتی داشتتت ولیکن این خاصتتیت ضتتد التهابی در  

 .بودوارداتی  یچاچای سیاه ایرانی بیشتر ام 

ها ی فالونوئ زانیم خصتتتو  رد فاوت  د  نیب یداریمعن ت

 یاچ ام باالتر اهیس  یچا دهایفالونوئ زانیم. شد  مشاهده  هاگروه

 یآنت توان. بود (=038/0p) سبز  یچا ام و( p=045/0) یواردات

 یچا ام شتتتتریب یداریمعن طوربه هم رودستتتر یچا یدانیاکستتت

 یضدالتهاب تیخاص زانیم. بود( p=04/0) با سبز یچا و یخارج

 یرانیا اهی ستتت یچا  ام شیب 01/0±001/0 زانیم با  ستتتبز یچا 

(045/0=p) بود یواردات نمونه و (027/0p=.) 

 

 چای سیاه ایرانی، چای سیاه خارجی با چای سبز ک  یدهایفالونوئ زانیمو  یضدالتهاب تیفعال، یدانیاکسیآنت تیفعال مقایسه :1جدول 

 یچا نوع
 یرانیا یاچ

 (رودسر یچا)

 یخارج یاچ

 (X برند)
 سبز یچا

 180/0±03/0 181/0±07/0 231/0±03/0 اکسیدانییآنت توان

 01/0±001/0 047/0±003/0 032/0±005/0 یضدالتهاب تیخاص

 یدهایفالونوئ زانیم

 ک 
0005/0±0242/0 0007/0±0229/0 0002/0±0181/0 

 

 بحث
ر د پرمصتتترفدومین نوشتتتیدنی ام آنجایی که گیاه چای 

ست ) جهان  سه ویژگی   را امایرانی  ( بدین منظور چای16ا نظر 

یدانی       یت آنتی اکستتت خاصتتت هابی و   ضتتتتد ،مهم همچون  الت

 ادیم.قرار د مورد بررسی یواردات یچابا  سهیمقافالونوییدی در 

مال وقوع برخی ام     یها ادتع   ها یمار یبغذایی بر احت

ت. استت رگذاریتأثقلبی عروقی  یهایماریبو  هاستترطانامجمله 

حاکی استتت مصتترف   یشتتگاهیآممامطالعات اپیدمیولوژی و 

سرطان   هایچابرخی ام انواع   .شود یممنجر به کاهش بیماری 

ترکیباتی در چای یافت شده است که خاصیت سایتوتوکسیستی 

مطالعه با ارمیابی احیا  نیا(. در 9) ستترطانی را دارند یهاستتلول

یون مس مالحظه گردید که چای ستتتیاه ایرانی دارای ظرفیت        

سیاه وارداتی      سبت به چای   نیهمچن وآنتی اکسیدانی باالتری ن

ترکیب فالونولی  مطالعات نشتتان داده که باشتتدیمچای ستتبز 

موجود در چای ستتیاه و ترکیب کاتچین موجود در چای ستتبز  

 (.18،17) باشندیماکسیدانی دارای خاصیت آنتی

را  عصاره چای سبز  اثر آنتی اکسیدانی در مطالعات متعدد 

صیت آنتی     گزارش  ست. خا ضد التهابی اپی    شده ا سیدانی،  اک

گالوکاتچین گاالت ام ترکیبات عمده در چای ستتتبز به اثبات          

همکاران عصاره متانولی   جمشیدی و  (.20و  19گردیده است ) 

را ام نظر میزان فالونوییدی بررستتتی نموده ونشتتتان    اهی چند گ 

سیدانی و ترکیبات     سبی بین فعالیت آنتی اک دادند که ارتباط منا

ات اثر نیماب یمیمستتتقارتباط  نیهمچن .فالونوییدی وجود دارد

و  اندافتهیآن  یدانیاکست  یآنتو توان  اهیست  یچا ییایباکترضتد  

را  یکسان یسبز اثرات   یچاو  اهیس  یچا یبراخصو    نیادر 
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 یباالترخوا   اهیستت یچامطالعه  نیا. اگرچه در اندشتتدهقائ  

 (.21سبز داشت ) یچانسبت به 

سیاه         طورمانه ست چای  شده ا شان داده  که در جدول ن

رودسر باالترین میزان فالونویید را داشته است پس ممکن است 

بات فالونوییدی            به علت وجود ترکی یت  باال بودن این خاصتتت

ام  یباالتر  ریمقاد  یحاو  یچا  یها برگباشتتتد.   در آنموجود 

(. 22) باشتتدیم خشتتکومن  %35ی تا گاه یفنول یپل باتیترک

ی ام گیاهان مؤثرتر ستتالم و یهادانیاکستتیآنت استتتفاده امپس 

جمله چای ارمشمند خواهد بود و چای سیاه ایرانی با فالونویید   

باالتر نسبت به چای سیاه خارجی، برای سالمتی مفیدتر خواهد    

اثر ضتتد التهابی چای ستتبز را با چای ستتیاه   2012در ستتال  بود.

ستتبز بیشتتترین اثر ضتتد التهابی را داشتتته  یو چامقایستته گردید 

ست )  ضد   (.23ا وجود   یدلسبز به   یچا یالتهابعمده خوا  

(. در این مطالعه ما نیز به این نتیجه 20) باشتتدیمدر آن  نیکاتچ

ضد   وجود نیا با( 1مشتابه رستیدیم )جدول شتماره     ، خاصتیت 

با چای وارداتی باالتر  التهابی در چای ستتتیاه ایرانی در مقایستتته

 .باشدیم

 گیوینتیجه

به دستتتت آمده در  جینتاو  شتتتده ذکربا توجه به خوا   

ه ام شد یبررس یاهیتغذ یهایژگیوی در رانیا یچامطالعه،  نیا

شتری به  بی تمای مردم برتر بود. یکی ام عللی که  یواردات یچا

صرف چای  سان اطالعدارند عدم های خارجی م چای مزیت  یر

چای   به آن نستتتبت   یاهی تغذ ام لحاظ خوا  درمانی و   ایرانی 

خارجی در ستتطح ملی استتت. در این ممینه مطالعات تحقیقاتی  

دانشتتتگاهی بستتتیار محدود صتتتورت گرفته استتتت که با انجام  

سترده و   سان اطالعتحقیقات گ سطح   یر  توانیم ی،المللنیبدر 

محصتتتول صتتتادراتی و نیز یکی ام منابع  عنوانبهام چای ایرانی 

ضمن با     شور نام برد. در  بر  توانیم جینتااین  ارائهمهم ارمی ک

 نمود. دیتأکاستفاده ام چای ایرانی و جایابی آن در سبد خانوار 

 دانشتتتکده یقاتی مصتتتوب  تحقمقاله حاصتتت  پروژه      ینا

بتتا کتتد اخال   ی تهرانپزشتتتکبهتتداشتتتتت دانشتتتگتتاه علوم  

وستتیله ام آقای عباس برین عضتتو ینبد باشتتد.یم  240/د/5798

هیئت علمی دانشتتتکده دامپزشتتتکی دانشتتتگاه تهران به خاطر        

 .نماییمیمهمکاری در تهیه مواد مورد نیام تشکر و قدردانی 

 

References 

1. Wang H, Provan GJ, Helliwell K. Tea flavonoids: their functions, utilisation and analysis. Trends in Food 

Science and Technology. 2000;11(4):152-60. 

2. Goto T, Yoshida Y.  Simultaneous analysis of individual catechins and caffeine in green tea. Methods in 

Enzymology. 1999;299:107-13. 

3. Perva-Uzunalić A, Škerget M, Knez Ž, Weinreich B, Otto F, Grüner S. Extraction of active ingredients from 

green tea (Camellia sinensis): Extraction efficiency of major catechins and caffeine. Food Chemistry. 

2006;96(4):597-605. 

4. Yoshida Y, Kiso M, Goto T. Efficiency of the extraction of catechins from green tea. Food Chemistry. 

1999;67(4):429-33. 

5. Asghari S, Naderi GH, Bashardoost N, Etminan Z. The study of antioxidant potential of chamaemelum nobile 

extract on liver cell of rats. Journal of Herbal Drugs. 2011;1:69-76. 

6. Koksal E, Gulcin I. Antioxidant activity of cauliflower (Brassica oleracea L.). Turkish Journal of Agriculture 

and Forestry. 2008;32(1):65-78. 

7. Salah N, Miller NJ, Paganga G, Tijburg L, Bolwell GP, Riceevans C. Polyphenolic flavanols as scavengers 

of aqueous phase radicals and as chain-breaking antioxidants. Archives of Biochemistry and Biophysics. 

1995;322(2):339-46. 

8. Sathishkumar T, Baskar R, Shanmugam S, Rajasekaran P, Sadasivam S, Manikandan V. Optimization of 

flavonoids extraction from the leaves of Tabernaemontana heyneana wall using L16 orthogonal design. 

Nature and Science. 2008;6(3):10-21.  

9. Chaturvedula VS, Prakash I. The aroma, taste, color and bioactive constituents of tea. Journal of Medicinal 

Plants Research. 2011;5(11):2110-24. 

 یو و  شکو قد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               6 / 7

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-45-en.html


...یدهافالونوئیزان می و التهاب، ضد یدانیاکسیآنتیت فعالیابی ارم  جیرفت پزشکی علوم دانشگاه مجله 

 

 
 

113 

10. Aneja R, Odoms K, Denenberg AG, Wong HR. Theaflavin, a black tea extract, is a novel anti-inflammatory 

compound. Critical Care Medicine. 2004;32(10):2097-103. 

11. Intekhab J, Aslam M. Isolation of a flavonoid from the roots of Citrus sinensis. Malaysian Journal of 

Pharmaceutical Sciences. 2009;7(1):1-8. 

12. Moghaddam SA. Challenges and solutions proposed in thd tea industry (roadmap) in line with the sustainable 

development of northern tea: Agriculture and Natural Resources Research Center of Guilan (Lahijan 

Agriculture Research Station).2007:1-4 

13. Apak R, Güclü K, Özyürek M, Celik SE. Mechanism of antioxidant capacity assays and the CUPRAC (cupric 

ion reducing antioxidant capacity) assay. Microchimica Acta. 2008;160(4):413-9. 

14. Sakat S, Juvekar AR, Gambhire MN. In vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of methanol extract 

of oxalis corniculata Linn. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2010:2(1): 146-

15. 

15. Tian QL, Liao SH, Lu P, Liu LJ. Spectroscopic study on the interaction of Al3+ with flavonoids and BSA. 

Chinese Journal of Chemistry. 2006;24(10):1388-90. 

16. Rietveld A, Wiseman S. Antioxidant effects of tea: evidence from human clinical trials. The Journal of 

Nutrition. 2003;133(10):3285-92. 

17. Stewart A. J, Mullen W, Crozier A. On-line HPLC Analysis of the Antioxidant Activity of Phenolic 

Compounds in Green and Black Tea. Molecular Nutrition and Food Research 2005: 49: 52-60. . 

18. Leung LK, Su Y, Chen R, Zhang Z, Huang Y, Chen ZY. Theaflavins in black tea and catechins in green tea 

are equally effective antioxidants. The Journal of Nutrition. 2001;131(9):2248-51. 

19. Crespy V, Williamson G. A review of the health effects of green tea catechins in in vivo animal models. The 

Journal of Nutrition. 2004;134(12):3431-40. 

20. Kucera O, Mezera V, Moravcova A, Endlicher R, Lotkova H, Drahota Z, et al. In vitro toxicity of 

epigallocatechin gallate in rat liver mitochondria and hepatocytes. Oxidative Medicine and Cellular 

Longevity. 2015:47:61-80. 

21. Jamshidi MA, Ahmadi-Ashtiani HR, Rezazadeh SH, Fathiazad F, Mazandarani MA, Khaki AR. Study on 

Phenolics and Antioxidant Activity of some Selected Plant of Mazandaran Province. Journal of Medicinal 

Plants. 2010;2(34):177-82. 

22. Bharadwaz A, Bhattacharjee C. Extraction of polyphenols from dried tea leaves. International Journal of 

Scientific and Engineering Research. 2012;3(5):1-5. 

23. Chatterjee P, Chandra S, Dey P, Bhattacharya S. Evaluation of anti-inflammatory effects of green tea and                              

black tea: A comparative in vitro study. Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research. 

2012:3(2):136-138.                 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.j
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://journal.jmu.ac.ir/article-1-45-en.html
http://www.tcpdf.org

