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Relationship between white tea and adipose tissue metabolism: The importance
and necessity of future research regarding the effect of white tea on fat
oxidation, compared to other kinds of tea
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ABSTRACT
Obesity is a complex multifactorial disease. The worldwide prevalence of obesity has doubled since 1980 to
an extent that nearly a third of the world’s population is now classified as overweight or obese. On the other
hand, sports scientists have suggested exercise for the prevention of further spread of this disease. In addition
to exercise, the use of natural fat-burning supplements, such as green tea, has attracted a lot of attention
during the recent years. However, the results of some domestic and foreign research have shown that fatburning potential of white tea is the same or superior to that of green tea. Therefore, it is suggested that
researchers compare green and white tea in terms of their effects on obesity-related indicators.
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نامه به سردبیر

ارتباط بیه چای سفید و متابولیسم بافت چربی :اهمیّت و ضرورت تحقیقات در آینده در زمینه تأثیر
چای سفید بر اکسیداسیون چربی در مقایسه با دیگر چایها
امیرحسین احمدی حکمتی کار
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چکیده
چبلی یک ثیوبری چٌذ ػبهلی پیچیذُ است .ضیَع اضبفِ ٍسى ٍ چبلی در سزاسز جْبى اس سبل  1980دٍ ثزاثز ضذُ است تب حذی کِ
تمزیجبً یک سَم جوؼیت جْبى اکٌَى ثِ ػٌَاى افزاد دارای اضبفِ ٍسى یب چبق عجمِ ثٌذی هیضًَذ .اس عزفی ،هحمّمیي ػلَم ٍرسضی
ثزای جلَگیزی اس ضیَع ثیطتز ایي اپیذهی فؼّبلیتّبی ٍرسضی را پیطٌْبد کزدُاًذّ .وچٌیي در کٌبر فؼّبلیت ٍرسضی استفبدُ اس
هکولّبی چزثیسَس عجیؼی هبًٌذ :چبی سجش تَاًست ًظز افزاد سیبدی را ثِ خَد جلت کٌذ .اهب ثِ تبسگی چبی سفیذ در ثؼضی اس
تحمیمبت داخلی ٍ خبرجی تَاًست ًطبى دّذ کِ هبًٌذ چبی سجش ٍ حتّی ثْتز اس آى پتبًسیل اکسیذاسیَى چزثی را خَاّذ داضت.
ثٌبثزایي ،هیتَاى پیطٌْبد کزد هحمّمبى ثب اًجبم تحمیمب ت ثیطتز در ارتجبط ثب همبیسِ چبی سجش ٍ سفیذ ٍ اثزات آى ثز ضبخعّبی
هزتجظ ثب چبلی ،ضکبف ػلوی را پز ًوبیٌذ.
واژههبيكليدي:اکسیذاسیَى چزثی ،چبی سجش ،چبی سفیذ

هجلِ علوي داًشگاُ علَم پششكي بيزجٌد1311 .؛ .400-312 :)4(22
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پذيزش1311/05/01 :

گزٍُ تزثیت ثذًی ،داًطکذُ ػلَم اًسبًی ،داًطگبُ تزثیت هذرط ،تْزاى ،ایزاى

نویسندهمسئول :گزٍُ تزثیت ثذًی ،داًطکذُ ػلَم اًسبًی ،داًطگبُ تزثیت هذرط ،تْزاى ،ایزاى
آدرط :سوٌبى -داًطکذُ ػلَم اًسبًی -گزٍُ تزثیت ثذًی
پست الکتزًٍیکیa.hekmatikar4@gmail.com:
تلفي09919353001 :

398

دٍرُ  ،22شوارُ  ،4سهستاى 1311

هجلِ علوي داًشگاُ علَم پششكي بيزجٌد

سردبیر محترم 

ثزرسی تفبٍتّبی چبی سفیذ ثب دیگز چبیّب ٍ تأثیز ایي چبیّب ثز

چبلی ثِ تجوغ ثیص اس حذ چزثی در ثذى گفتِ هیضَد کِ ثزای

هتبثَلسین ثبفت چزثی پزداختٌذ ( .)5ایي هحممیي در تحمیك خَد

سالهتی ثسیبر هضز است ( .)1ایي ثیوبری ػَارؼ ثسیبر سیبدی

ػٌَاى کزدًذ ثب تَجِ ثِ تٌْب تحمیمی کِ در ایزاى در ارتجبط ثب چبی

هبًٌذ :دیبثت ًَع  ،2ثیوبریّبی للجی ٍ ػزٍلی ،فطبر خَى ثبال ،کجذ

سفیذ ٍ اکسیذاسیَى چزثی اًجبم ضذُ است ( ،)4چبی سفیذ تَاًست

چزة ،آپٌِ اًسذادی ،اختالالت جسوی ٍ سزعبى را ثب خَد ثِ ّوزاُ

ثبػث افشایص اکسیذاسیَى چزثی ضَد ٍ ثب تَجِّ ثِ تحمیك Hilal

دارد ( .)1کبّص ٍسى در افزاد چبق هیتَاًذ هٌجز ثِ ثْجَد کیفیت

 & Engelhardtکِ هطخع کزدًذ در  4هبدُ هْن چزثی سَس

سًذگی ،کبّص افسزدگی ،کبّص پز خَری ٍ سالهت جسوبًی آىّب

یؼٌی (پٌیفٌَل ،کبتچیي ،کبفئیي ٍ اپی گلَکبتچیي) ( )3احتوبالً چبی

ضَد کِ اهزٍسُ اس عزیك رٍشّبی هختلفی ًظیز جزاحی ،رػبیت

سفیذ ًسجت ثِ چبی سجش ٍ دیگز چبیّب ثزتزی دارد کِ ثب پیطٌْبد

رصینّبیی غذایی ،استفبدُ اس دارٍّبی گیبّی ٍ اًجبم فؼّبلیت ٍرسضی،

اًجبم تحمیمبت در آیٌذُ ٍ ثزرسی ایي چبی ثب دیگز چبیّب هی تَاى

ایي کبّص ٍسى رخ هیدّذ .چبی سجش یکی اس پز عزفذارتزیي

ضکبف ػلوی را در ارتجبط ثب ایي فزضیِ کبهل کزد ( .)5اس عزفی در

گیبّبى دارٍیی است کِ افزاد چبق ثزای کبّص ٍسى ٍ افشایص

ارتجبط ثب هػزف ثیص اس حذ ایي چبی ٍ ػَارؼ آى ٌَّس تحمیمی

اکسیذاسیَى چزثی استفبدُ هیکٌٌذ .هَاد اغلی تطکیل دٌّذُ اغلت

اًجبم ًطذُ است اهب ثِدلیل ضجبّت ایي چبی ثب چبی سجش ٍ ثزرسی

3

اثزات جبًجی چبی سجش ،هػزف ثیص اس حذ ایي چبی هیتَاًذ کبفئیي

ٍ اپی گلَکبتچیي گبالت 4هیثبضٌذ ( .)2در ایي حیي ثِ تبسگی

سیبدی را ٍارد ثذى کٌذ ٍ ایي ػبهل هیتَاًذ ثبػث سزدرد ،اسْبل،

5

سزگیجِ ٍ  ...ضَد ( .)6ثب ایي حبل ٌَّس در ایزاى ٍ کطَرّبی دیگز

هبًٌذ چبی سجش اس هَادی تطکیل ضذُ است کِ ایي هَاد تطکیل

احتوبالً تحمیمی در ارتجبط ثب همبیسِ تأثیز چبی سفیذ ثب دیگز چبیّب

دٌّذُ هطبثِ هَاد چبی سجش است ٍلیکي اس لحبػ لیوت چبی سفیذ

ثٍِیضُ چبی سجش اًجبم ًطذُ است ٍ ایي ػبهل هیتَاًذ ثزای

گزاىتز اس چبی ّبی دیگز هی ثبضذ (.)3

هحممبى در حَسُ گیبّبى دارٍیی ٍ تغذیِ ٍرسضی یک تحمیك جذیذ ٍ

چبیّب ضبهل اپی کبتچیي ،1اپی گلَ کبتچیي ،2اپی کبتچیي گبالت
ًَضیذًی دیگزی در رلبثت ثب چبی سجش لزار گزفتِ است .چبی سفیذ

 Hilal & Engelhardtگشارش کزدًذ کِ هیشاى هبدُّّبی

گستزدُ ثبضذ ٍ ثزای اٍّلیي ثبر احوذی حکوتی کبر ٍ اثزاّیوی در

هؤثز چزثیسَس پٌیفٌَل ،کبتچیي ،کبفئیي ٍ اپی گلَکبتچیي گبالت

ایزاى (ثزرسی چبی سفیذ ثب آة) را هَرد ثزرسی لزار دادًذ (.)4

در 100گزم چبی سفیذ ثِ تزتیت  ٍ 8 ٍ 4/58 ،32/22 ،21/54در

ّوچٌیي هطخع ضذُ است کِ چبی سفیذ خَاظ آًتی اکسیذاًی

چبی سجش  )6/57 ٍ2/90 ،12/95 ،19/18هیثبضذ ( .)3اس عزفی ،در

دارد کِ هی تَاًذ ثزای سالهتی هَثز ثبضذ ( .)7ثب ایي حبل در ایي

تحمیمی دیگز هحممیي تأثیز هػزف چبی سفیذ را ثز اکسیذاسیَى

تحمیك چبی سفیذ ثب چبی سجش همبیسِ ًطذ .ثِ ّویي دلیل پیطٌْبد

چزثی افزاد چبق هَرد ثزرسی لزار دادًذ ٍ در ًتبیج خَد ػٌَاى کزدًذ

هیضَد هحمّمبى در تحمیمبت آیٌذُ ثِ ثزرسی همبیسِ تأثیز چبی

کِ هػزف چبی سفیذ یک سبػت لجل اس فؼّبلیت ٍرسضی هیتَاًذ

سفیذ ثب چبی سجش ٍ دیگز چبیّب در ارتجبط ثب ضبخعّبی هزتجظ ثب

ثبػث افشایص اکسیذاسیَى چزثی در هزداى چبق ضَد .در ایي تحمیك

چبلی ثپزداسًذ تب ثتَاًٌذ فزضیِّبی هَجَد را در راثغِ ثب

آسهَدًیّب یک سبػت لجل اس فؼبلیت ٍرسضی  10گزم چبی سفیذ را

پتبًسیلّبی چبی سفیذ ثِ افزاد چبق ارائِ دٌّذ.

در  500هیلی لیتز آة جَش ریختِ ٍ دم کزدًذ .گزٍُ دارًٍوب ایي
تحمیك گزٍُ هػزف آة ثَد ( .)4در یک هغبلؼِ هزٍری هحممیي ثِ
1

Epicatechin
Epigallocatechin
3
Epicatechingalat
4
Epigallocatechingalat
5
Camellia sinensis
2
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اهيزحسيي احودی حكوتي کار

...ُ اّويت ٍ ضزٍرت تحقيقات در آيٌد:ارتباط بيي چای سفيد ٍ هتابَليسن بافت چزبي
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