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، 1944مسيح( در چين، چاي يك نوشيدني عمومي شد. در  ميالد از پس 906 تا 618) تانگ سلطنت دودمان درخالل 

، مخمر انگليسي( به Ale) مالحان بسته هاي چاي را از شرق دور به پادشاهي متحد بريتانيا آورده، و چاي جايگزين مخمر 

توماس  1901 سال در رسيده، آمريكا متحده اياالت  به 1799عنوان نوشابه ملي انگلستان گرديد. بوته هاي چاي در سال 

 اي / تي بگ را عرضه داشت. اكنون چاي، بعد از آب، پر مصرف ترين نوشيدني در سطح جهان است.سوليوان اولين چاي كيسه

اند. چاي در هزاران باغ در سرتاسر جهان تمامي انواع چاي از گياه هميشه سبز آّب و هواي گرم كامليا سيننسيس مشتق شده

نه خوش مزه معطر نتيجه داده است. برگ هاي گياه كامليا سيننسيس براي دوام و عمر مفيد پرورش داده شده، به هزاران گو

 چاي توليد در. كندمي تعيين را چاي نوع اكسيژن  شود. شيوه فرآوري برگ هاي تازه چاي و حد مواجهه آنها باخشك مي

 چاي هاي برگ سياه، چاي توليد  شود. درمي خشك اكسيداسيون از اجتناب در و شده، ماليده شده، داده بخار ها برگ سبز،

 چاي هاي برگ در فنلي پلي تركيبات فرايند، اين در. گردد پذير امكان آنزيم وسيله به شده كاتاليز اكسيداسيون تا شده خرد

نتيجه  متمايز مزه و رنگ به كه نموده طي را شيميايي هايواكنش ديگر و( بارسازي چند/  پليمرشدن) مريزاسيون پلي سير

دهد. چاي اوالنگ )نوعي چاي چيني كه پيش از خشك كردن قدري تخمير شده است( بين چاي سبز و سياه قرار گرفته، مي

شوند.همچنين، چاي بر حسب اندازه برگ به درجات تقسيم كه در آن پلي فنل ها در برگ ها تنها به طور جزيي اكسيده مي

 شده است.

ه نقش چاي در پيش گيري از بيماري و تقويت سالمتي افزايش يافته است. دراين بازنگري در سال هاي اخير عاليق مربوط ب

هاي پيشگيري كننده سرطان چاي و اجزاء متشكله چاي، از جمله متابوليسم و قابليت هاي اخير در زمينه فعاليتپژوهش 

اند. اين عنوان تحت پوشش چندين مقاله ر گرفتهدستيابي آنها در بدن و همچنين مكانيسم هاي بالقوه اثر آنها، مورد بحث قرا

 ك(Yang et al,; Kat iyar and Mukhtar, 1996; Yang and Wang, 1993 2002)بازنگري شده نيز قرار دارد.

 . شيمي چاي11-2

هاي چاي خشك حفظ ها را غير فعال ساخته و از اين رو اجزاء متشكله در برگحرارت دادن برگ هاي چاي سبز آنزيم

تا  240ميلي ليتر آب داغ( حاوي  250گرم برگ چاي در  5/2شود. محلول مشخص چاي سبز دم كرده ) براي مثال، مي

گاالت  -3 -اپي گالوكاته چين –( -باشد. كاته چين ها را )ميلي گرم كافئين مي 50تا  20ميلي گرم از كاته چين ها و  320

[(-)-epigallocatechin -3-gallate (EGCG)]  اپي گالوكاته چين  -(-)و(EGC)( ،- )– گاالت  -3-اپي كاته چين

(ECG)( و ،-)-  اپي كاته چين(EC)دهند. ، تشكيل ميEGCG  (. همچنين، 1-11كاته چين اصلي در چاي است )شكل

 (Theobromine)و آلكالوئيدهاي كافئين و تئوبرومين  (Quercetin)برگ هاي چاي حاوي فالوونول ها چون كوئرستين 

سيون شود سيراكسيداباشند. در خالل توليد چاي سياه، برگ هاي چاي خشك شده، خرد گرديده، و به آنها امكان داده ميمي

)فرمانتاسيون( طي نمايند. در خالل اين فرايند. بيشترين مقدار كاته چين برگ « تخمير» با واسطه آنزيم رادر فرآيند اصطالحاً 

 ديمريزاسيون و  شود. تئافالوين ها از اكسيداسيونو تئاروبي جين ها تبديل مي (Theaflavins)هاي چاي به تئافالوين ها 

( ها چين كاته وسيله به شده تشكيل پليمرهاي) ها جين تئاروبي ساختار(..1-11 شكل) شوندمي توليد چين كاته مولكول دو

تا  2%، 10تا  3ها، و تئاروبي جين ها به ترتيب نتئافالوي ها، چين كاته كرده، دم سياه چاي در. است نشده مشخص خوبي به



قهوه اي چاي سياه بوده و به مزه آن  -گردند. تئافالوين ها مسؤول رنگ قرمز% وزن خشك را شامل مي20، و بيشتر از 6%

 كنند.كمك مي

رسد چندين گروه عملكردي باشند. به نظر ميهاي چاي ربايندگان مناسب راديكال هاي آزاد ميفنلكاته چين ها و ديگر پلي

باشند. تمامي كاته چين ها داراي دو گروه هيدروكسي در در ساختار آنها براي قابليت بالقوه احياء كم اين تركيبات مهم مي

كنند. هر دو (، كه در موضع زدايي الكترون شركت مي1-11بوده )شكل  Bبيشتر ( درحلقه  OHموقعيت اورتو ) 

، گروه هيدروكسي در EGCGو  ECG  باشند. درمي B حلقه در هيدروكسي گروه سه  ارايد EGCGو  EGC  تركيبات

دهند. هر دو گروه با اسيدگاليك استريفيه شده، از اين روسه گروه بيشتر هيدروكسي را تشكيل مي Cدر حلقه  3موقعيت 

باشند. شواهدي از موضع آنتي مرتبط ميو در نيمه/ يا بخش گاالت با افزايش فعاليت آنتي اكسيدان  Bهيدروكسي در حلقه 

 .(Zhu et al, 2000)نيز وجود دارد  EGCGو  EGCدر  Aاكسيدان حلقه 

 دهنده تشكيل اجزاء و چاي وسيله به  هاي حيواني. بازدارندگي سرطان زايي در مدل11-3

چاي سبز و چاي سياه عليه توموره در جوندگان تحت تأثير سرطان  نوع دو هر براي سرطان كننده گيري پيش   فعاليت 

هاي نوع وحشي و تغيير ( و شيميايي، و همچنين تومورهاي خودبه خودي در موشUV-زاهاي اشعه فرابنفش )اولتراويوله

 لوزالمعده كبد  ده،ها، پوست، حفره دهان، مري، معيافته ژنتيكي، نشان داده شده است. اعضاء تحت اثر محافظتي چاي را ريه

 Katiyar and ; Uang and Wang, 1993 Yang)گردندمي شامل پروستات و قولون ، كوچك روده. مثانه ،(پانكراس)

et al, 2002; Mukhtar, 1996) نتايج چندين مطالعه خالصه شده است. 1-11. در جدول 

اند. اين موارد را چاي سبز يق آب آَشاميدني تجويز شدهدر اكثر مطالعات، نمونه هاي مختلف چاي يا اجزاء متشكله چاي از طر

هاي % چاي(؛ نمونه2تا  5/0گرم برگ چاي دم كرده در يك ليتر آب، با ميزان  20تا  5يا سياه دم كرده تازه )براي مثال، 

هاي ه شده؛ نمونه% آماد6/0يا  4/0هاي دهيدراته چاي( كه معموالً با ّآب مقطر در غلظت جامد چاي سبز يا سياه) عصاره

 كه) ها فنل پلي با شده غني سياه يا سبز چاي  هايجامد كافئين زدا شده چاي سبز يا سياه با روش آماده سازي فوق؛ و نمونه

 و آن از بعد يا زا سرطان ماده تجويز خالل در شده آماده چاي. اندگرديده شامل ،(باشد بوده كافئين مقداري حاوي است ممكن

)متيل  -4دوره كامل تجربي به مصرف رسيده است. تجويز چاي به بازدارندگي تومورزايي ريه ناشي از  خالل در يا

 Yang)تحت تمامي سه رژيم تجويزي نتيجه داد  A/Jدر موش هاي  (NNK)بوتانون -1-پيريديل( -3) -1-نيتروزامينو(

et al, 1997b) تعداد تومور/ موش( مشاهده شده، هر چند كه كاهش . در اكثر مطالعات، بازدارندگي / يا مهار تكثير تومور(

هاي بروز تومور )تعداد حيوانات مبتال با تومور( نيز گزارش گرديده است. در مدل تومورزايي فوق، تجويز چاي سياه به موش

 ,Yang etal)مبتال به آدنوماي ريه به نحو بارزي از تكثير سلول هاي توموري و پيشرفت آدنوما به سرطان جلوگيري نمود 

1997a) ممانعت از تهاجم و متاستاز تومور در مدل هاي طبيعي يا انتقال )كاشت( تومورهاي متاستاتيك از طريق تلقيح .

. با وجود (Sazuka et al, 1995; Taniguchi et al, 1992)نيز گزارش شده است.  EGCGداخل معدي چاي سبز يا

هاي مختلف چاي به وضوح نشان داده نشده است. براي مثال، بنابر گزارش نهاين بازدارندگي تومورزايي ريه به وسيله نمو

Witesehi  عصاره چاي سبز تكثير تومور ريه در موش هاي نر  (1998)و همكارانA/J تحت تأثير يك دوز  NNK  يا در

ايي طبيعي/ يا خود به مدل تومورزايي ريه ناشي از دود سيگار را كاهش نداد. همچنين، نقش چاي در بازدارندگي تومورز

% چاي دم كرده تازه )چاي سبز يا سياه( از توسعه خود به خودي آدنوما 2يا  1خودي نشان داده شده است. براي مثال، تجويز 

 و رابدوميوساركوماي ريه در

ي صفاق پشت خالص چربي وزن  . در اين مطالعه ، وزن بدن و(Landau eg al. 1997)جلوگيري نمود  A.J هاي موش 

% كمتر از گروه موش هاي كنترل بوده است. به همين منوال ، رابطه 35و  14% چاي سبز به ترتيب 1هاي مصرف كننده موش

 ,Conney et al)دقيق بازدارندگي تومورزايي پوست به وسيله كافئين يا چاي باكاهش چربي بدن نشان داده شده است 

2002). 

، كه دقيقاً پاتولوژي و (TRAMP)ا استفاده از مدل موش اصالح شده ژنتيكي سرطان زايي پروستات ب اخيراً در بررسي

درصد پلي فنل هاي چاي سبز  1/0نمايد، نشان داده شده كه مصرف خوراكي پيشرفت سرطان پروستات انسان را تقليد مي

ده آب، كه ميزان باالي . بر عكس حيوانات مصرف كنن(Adhami et al, 2003)دهد % كاهش مي65ميزان بروز تومور را تا 



 %( ،95تا  25متاستاز تومور به ديگر اعضا را داشته )

موش هاي مصرف كننده چاي هيچ گونه متاستازي نشان ندادند. در بررسي بيوشيميايي و بافت شناسي كاهش چشمگير در 

ديد. بازدارندگي متالوپروتئازهاي هاي توموري مشاهده گراي تكثير سلولي و افزايش ده برابر آپوپتوزيس سلول آنتي ژن هسته

(MMPs)-2  اي و همچنين فاكتور رشد آندوتليال عروقي ماتريكس/يا محمل بين ياخته 9-و(VEGF)  .نيز نشان داده شد

 هاي بازدارندگي توسعه و رشد تومور را توصيف نمايند.اين تغييرات ممكن است مكانيسم

ي فاكتور كليدي/ يا اصلي براي تعيين سودمندي چاي در بازدارندگي از چا دهنده تشكيل اجزاء زيستي قابليت ظاهراً 

باشد. حفره دهان و لوله گوارش، در تماس مستقيم باتجويز خوراكي چاي، ممكن است بيشترين منافع را گيري تومور ميشكل

 (DMBA)آنتراسن ]آلفا[زو دي متيل بن -12، 7از مصرف چاي دريافت نمايند. براي مثال، در سرطان زايي دهاني ناشي از 

% 35درصد چاي سبز به عنوان تنها منبع مايع آَشاميدني به كاهش تعداد تومورهاي قابل رؤيت تا  6/0در مدل هامستر، تجويز 

هاي ايمونوهيستو شيميايي نشان داد كه چاي شاخص آپوپتيك . ارزيابي(Li et al, 2002)% نتيجه داد 57و حجم تومور تا 

ريزي شده سلولي( تومورها را افزايش داده، در حالي كه شاخص تكثير و دانسيته/ اي طي كننده مرگ برنامه)درصد سلول ه

 شده داده نشان چاي تجويز وسيله به روده و معده، پيش مري، هايسرطان مهار. دهدمي راكاهش هامويرگ چگالي      يا

ي در چندين مطالعه مشاهده شده، هر چند كه چنين اثري در چا وسيله به قولون زايي سرطان بازدارندگي همچنين. است

(. بازدارندگي تومورزايي به وسيله اجزاء Yang et al, 2002مطالعات ديگر به ثبت نرسيده است )بازنگري شده به وسيله:

ا سيس ي CXhung et al, 2003(NNK) از ناشي  از تومورزايي ريه EGCGخالص نيز نشان داده شده است. براي مثال، 

كند. تئافالوين ها )مخلوطي از تئافالوين، جلوگيري مي A/Jهاي در موش Cisplatin(Minoto et al,200)پالتين 

در  NNKدي گاالت( تكثير و حجم تومور ريه ناشي از  -3، 3-گاالت، و تئافالوين  -3-گاالت، تئافالوين -3-تئافالوين

، F344هاي در رات NNK. در تومورزايي ريه ناشي از (Yang et al, 1997a)دهد را كاهش مي A/Jهاي موش

 Chung et)بازدارندگي تومورزايي به وسيله چاي سياه كاماًل بامحلول حاوي مقادير مرتبط با كافئين قابل توجيه بوده است.

al, 2003). 

كي چاي سبز يا چاي سياه نمايد. در حالي كه تجويز خورازايي پوست ايفا ميكافئين نقش مهمي در بازدارندگي سرطان

هاي فاقد كافئين )كافئين مؤثر بوده. تجويز خوراكي چاي UVBدركاهش بروز و تكثير/ يا تعداد تومورهاي پوستي ناشي از 

 EGCGاند. كاربرد موضعي كافئين يا ( تأثير بسيار كمي داشته يا بدون اثر بودهDecaffe inated t  e  a  s -زدايي شده

، تكثير/ يا تعداد تومورهاي پوستي را UVBهفته با  20اي دوبار به مدت هاي برهنه بدون مو با تجويز پيشين هفتهدر موش

تا  56. عالوه بر آن، افزايش شاخص آپوپتيك تومورها به (Lu et al, 2002)% كاهش داد 66تا  55% يا 72تا  44به ترتيب 

هاي حيواني اثرات د. به طور خالصه، عمومًا مطالعات انجام شده بر روي مدلبه وسيله هر دو تركيب نشان داده ش 92%

 اند.محافظت كنندگي مهم هر دو نوع چاي سبز و سياه، و همچنين اجزاء پلي فنلي اصلي آنها، را نشان داده

 . مطالعات اپيدميولوژيک مصرف چاي و سرطان11-4

(، مشاهدة چنين اثراتي در انسان 1-11ي جاي در مقابل تومورزايي )جدول هاي متعدد تجربي نشانگر اثرات محافظتبا بررسي 

قابل انتظار خواهد بود. تأثير مصرف چاي بر سرطان انسان در حد وسيعي مورد مطالعه قرار گرفته، و اين مبحث به وسيله 

 Kohlmier et al, 1997; Blot et al, 1996; Yang and Wang, 1993)بسياري از مؤلفين بازنگري شده است.

Higdonad fr ei, 2003; Yang et al, 2002; Buschman, 1998)  بسياري از مطالعات مورد شاهدي )كنترل

 مخاطره. دارند اشاره مري، و معده هايسرطان مخاطره ويژه به سرطان، مخاطره كاهش با چاي زياد مقادير مصرف موردي( بر 

در ژاپن و چين كمتر بوده است. با وجود اين، بسياري از مطالعات ديگر اين  سبز چاي كنندگان مصرف بين در ها سرطان اين

اند. براي مثال، از بين هفت بررسي و مطالعه مورد شاهدي ارتباط بين مصرف چاي سبز و اثر محافظتي را مشاهده نكرده

شان داده، در دو مورد گرايش در مخاطره سرطان معده در ژاپن و چين، چهار مورد اثر محافظتي قابل اهميت مصرف چاي را ن

دهد جهت اثر حفاظتي مشهود بوده، و در يك مطالعه در تايوان به نظر رسيده مصرف چاي مخاطره سرطان معده را افزايش مي

(. اخيراً در مطالعه همگروهي آينده نگر بر اساس جمعيت در مياگي، 2001و همكاران، Tsubono  )بازنگري شده به وسيله

. از طرفي (Tsubono et al,2001)اي بين مصرف چاي سبز و مخاطره سرطان معده مشاهده نگرديد گونه رابطه ژاپن ، هيچ



ديگر، مطالعه ديگري بر اساس جمعيت دريانگ تسونگ، چين، نشان داد كه مصرف كنندگان چاي سبز كاهش مخاطره 

ا فاكتورهاي تاثير گذار چون سن، جنس، آموزش، %، بعد از انطباق ب51و  48سرطان معده و گاستريت مزمن را به ترتيب 

. به (Setiawan et al, 2001)اند هاي استعمال دخانيات، و مصرف مشروبات الكلي، داشتهشاخص وزن بدن، مجموعه سال

بيمار مبتال به سرطان مري، مصرف چاي )به ويژه  734طور مشابهي ، در مطالعه مورد شاهدي بر اساس جمعيت در برگيرنده 

 Gao et)هاي غير الكلي( با كاهش بروز سرطان مري مرتبط بوده است.در بين افراد غيرسيگاري و مصرف كنندگان نوشابه

al, 1994). 

نتايج متناقض مطالعات اپيدميولوژيك ممكن است ناشي از نوع و مقدار چاي مصرفي بوده باشد. براي مثال، مطالعات در 

Saitama فنجان چاي سبز در روز با كاهش بروز سرطان )تمامي اعضا به  10مصرف كننده بيش از ، ژاپن، نشان داده كه زنان

. از طرفي ديگر، در هلند مطالعه همگروهي در مورد رژيم غذايي و سرطان، (Imai et al,1997)اند طور توأم ( مواجه بوده

 ,Goldbohm et al)ان نشان نداد ركتوم، معده، ريه و پست -هاي قولونمصرف چاي سياه تأثيري بر مخاطره سرطان

 هاي انسان و مصرف چاي ادامه يافته است.ترين مطالعات نيز شواهد وجود تناقض مخاطره سرطان. درتازه(1996

اي بين مصرف چاي و سرطان قولون نشان براي مثال، يك مطالعه مورد شاهدي سرطان قولون دركاروليناي شمالي رابطه

، در حالي كه مطالعه مشابهي در مسكو اثر محافظتي مصرف چاي سياه را در مقابل (I1'yasova et al,2003)نداده 

مطالعه مورد شاهدي انجام  14اي از . تجزيه و تحليل مجموعه(Dora et al,2003)سرطان ركتوم زنان به ثبت رسانده است

 Mack et)با مصرف چاي مرتبط نبوده است  تيروئيد سرطان مخاطره كه است آن مؤيد آسيا و اروپا، متحده، اياالت در  شده

al, 2003). 

مطالعه مورد شاهدي سرطان سينه )پستان( بر اساس جمعيت در بين زنان آسيايي تبارت ساكن در لوس آنجلس جهت 

. در حالي كه مصرف چاي سياه تأثيري بر مخاطره  (Wu et al ,2003b)بررسي اثرات چاي سبز و سياه انجام پذيرفته است 

طان پستان نداشته، مصرف كنندگان چاي سبز كاهش چشمگير مخاطره سرطان سينه را حتي بعد از انطباق چندين سر

گذار، از جمله استعمال دخانيات، مصرف الكل، قهوه، و چاي سياه، تاريخچه سرطان پستان خانوادگي، فاكتور بالقوه تاثير

متيل  -O -دادند. در بين زنان حامل حداقل يك آلل كاته كولفعاليت بدني، و مصرف سويا و سبزيجات سبز تيره، نشان 

 را پستان سرطان مخاطره توجه قابل كاهش سياه و سبز چاي نوع دو  ، مصرف هر (COMT)ترانسفراز با فعاليت ضعيف 

ر چاي مبني بر عدم تأثي (2003b)و همكاران WU؛ كه اين يافته با نتيجه مطالعه اوليه (Wu et al,2003a) داده نشان

با فعاليت ضعيف از كاهش مخاطره سرطان سينه  COMT آلل سياه مغايرت دارد. مؤلفين نتيجه گرفتند كه افراد حامل 

برخوردار بوده، چون آنها پلي فنل هاي چاي را با كارآيي كمتري متابوليز نموده و از اين رو با قابليت مواجهه/ يا تماس طوالني 

مطالعه مورد شاهدي سرطان پروستات درجنوب شرقي چين نشان داد كه مخاطره سرطان با اين تركيبات روبرو هستند. 

 .(Jian et al,2003)يابد پروستات با افزايش دفعات، طول دوره، و مقدار مصرف چاي سبز كاهش مي

انطباق تمامي  قابليت. سازدمي منعكس را سرطان و چاي درباره اپيدميولوژيك  اين نتايج متناقض مشكالت انجام مطالعات

 دقيق كامالً  شناخت به زندگي سبك فاكتورهاي ديگر و الكل،  فاكتورهاي تأثير گذار چون استعمال دخانيات، مصرف

 فاكتورها اين تمامي تطبيق صورت در. دارد نياز مرتبط اطالعات  صحيح آوري جمع امكان همچنين و درگير فاكتورهاي

 چاي مصرف آشكار محافظتي اثر هاي،شانگ در مطالعه دو طي در مثال،  براي. آيد دست به تري روشن تصوير است ممكن

ها يا زنان تنها در غير سيگاري (Zhong et al,2001)و سرطان ريه  (Gao et al, 1994)مري سرطان مقابل در سبز

 عمدتًا غير سيگاري مشاهده گرديد.

مورد استفاده قرار « مصرف چند فنجان چاي در روز» عات تعيين مقدار مصرف چاي نيز مشكل است. در اكثر مطالعات، اطال

سازي چاي بر گرفته است. به علت خطاهاي بياني مقدار مصرف ، تركيب چاي مورد استفاده، اندازه فنجان، و چگونگي آماده

 حسب مقدار برگ هاي چاي مصرفي، درجه حرارت آب، و زمان دم كردن چاي، نتايج بيشتر نادرست هستند.

ها در هر موضع تعيين ميزان عصاره اجگزاء متشكله چاي در شكل مايع و مقدار قابل جذب آن در بدن يا به وسيله سلول

ها و تئاروبي جين ها به مقدار ناچيزي عضوي روشن نيست. اين موضوع به ويژه در مورد چاي سياه مهم بوده چون تئافالوين

فنجان چاي  5طان مثانه و كليه مؤيد آن است كه تنها افرادي بامصرف بيش از شوند. مطالعه سرجذب شده يا اصالً جذب نمي



 Bianchi)دوز مشاهده نگرديد  –به  -در روز از كاهش مخاطره سرطان مثانه برخوردار بوده ع و هيچ گونه شواهدي از پاسخ

et al,2000)  ن چاي براي توليد اثر محافظتي عليه فنجا 10. برخي مطالعات انجام شده در ژاپن نشان داده كه مصرف روزانه

فنجان ژاپني ممكن است معادل  10. معموالً فنجان هاي ژاپني كوچكتر بوده، و (Imai et al,1997)سرطان مورد نياز است

فنجان در اياالت متحده باشد. بدون توجه به نوع و مقدار چاي مورد استفاده، هنوز اطالعات مربوط به تعداد فنجان نيز  6

 نيست. صحيح

 Gao etg)در صورت شناسايي تركيب شيميايي چاي و عادات نوشيدني آن در يك ناحيه، همانند مطالعه شانگ هاي 

al,1994)اي هاي چاي سبز مصرفي در ماه ممكن است اطالعات مقداري بيشتري را فراهم سازد. مطالعه، تخمين وزن برگ

فنجان چاي  3يا  2گرم چاي خشك در روز )معادل  5زنان مصرف كننده  زايي مري دردر ين ، اثر حفاظتي در مقابل سرطان 

هاي مواجهه/ يا تماس براي مصرف چاي امكان پذير سبز( مشاهده گرديده، دستيابي مقداري بيشتر از طريق استفاده شاخص 

استفاده قرار گرفت. در به عنوان شاخص مورد  EGCاست. براي مثال، در يك مطالعه آينده نگر در شانگ هاي، سطح ادراري 

 (Sun et al,2002)افرادي با اين شاخص ميزان بروز سرطان معده و مري كاهش داشت 

ها درمصرف چاي بلكه همچنين تا حدي جهت اختالفات در متابوليسم تركيبات چاي هايي نه تنها براي تفاوتچنين شاخص

 باشند.توجيه كننده مي

 هاي چايي فنل. متابوليسم و قابليت زيستي پل11-5

هاي چاي براي تعيين اثرات بالقوه آنها بر روي موجود زنده شناخت فرايندهاي درگير در جذب، توزيع، و متابوليسم پلي فنل

(in vivo) و پالسمايي زيستي قابليت در فردي بين تغييرات. است  و اهميت كلي آنها در پيشگيري بيماري انسان ضروري 

اساسي بوده و ممكن است از پلي مورفيسم ها در آنزيم هاي درگير در متابوليسم پلي فنل و  چاي فعال تركيبات بافتي

و  EGCG. فارماكوكينتيك (Scalbert and Williamson, 2002)تغييرات فردي در ميكروفلور قولوني نتيجه شده باشد.

 در   ]EGCG-H]3 . مطالعات )al,2002 Yang et(اند ها در رات، موش، و انسان مورد بررسي قرار گرفتهديگر كاته چين

( راديواكتيويته) پرتوافشاني ، معدي داخل واحد دوز تجويز دنبال به كه داده نشان موش و رات آزمايشگاهي حيوانات نوع دو هر

% دوز اوليه 10ساعت،  24. بعد از (Kohri et al, 2001; suganuma et al, 1998)شودمي توزيع بدن سرتاسر در

ها يافت شد. راه اصلي هاي رات ها و موشها، و ديگر بافتها، كليه% در پروستات، قلب، ريه1راديواكتيويته در خون با حدود 

از طريق صفرا  )EGCG-H]3i.v.[ -Intravenous% دوز داخل وريدي 77دفع از طريق مدفوع در هر دونوع بود. در رات، 

 % از راه ادرار دفع شد.2ده، در حالي كه تنها دفع ش

اي از جمله متيالسيون، گلوكورونيداسيون، سولفاسيون و متابوليسم ها تحت دگرگوني هاي زيستي همه جانبهكاته چين

يت ( . آنزيمولوژي )آنزيم شناسي( و متابول2-11گيرند )شكل ها به قطعات( قرار ميشكافت حلقوي )متابوليسم تقسيم حلقه

. سيتوزول)محيط (hu et al, 2003a, 2003b; Lee et al, 2002; Menget al, 2002)اندهاي حاصله شناستايي شده

ها/ يا اندامك ها و تركيبات غير محلول غير غشايي( كبد رات قابليت/ يا مايع سيتوپالسم؛ يعني سيتوپالسم منهاي اورگانل

( و سولفاسيون )كاتاليز شده توسط سولفوترانسفراز  COMTبه وسيله  متيالسيون )كاتاليزشده -oظرفيت بيشتري براي 

)EGCG  نسبت به سيتوزول كبد موش يا انسان داشته است. در مقابل، موش ها و افراد انساني قابليت بيشتري براي

 نسبت به  EGCGگلوكورونيدات كردن 

كلي اشكال تركيبي و آگليكون/ يا بدون گليكون( غلظت EGCG 0 پالسمايي زيستي دستيابي قابليت. دادند نشان  رات ها

% بود . اين معيار نسبت به ميزان گزارش شده پيشين در 5/26معادل  EGCG)داخل معدي( .i.gدرموش به دنبال تجويز 

)درگرم وزن خالص( در روده كوچك و قولون به دنبال تجويز داخل معدي  EGCGهاي ( بيشتر بوده است. غلظت%6/1رات )

)در گرم  EGCGميكروگرم تعيين گرديد. سطح  6/3و  6/20/ كيلوگرم وزن بدن موش به ترتيب  EGCGلي گرم مي 75

، سطح آن در باالترين EGCG)داخل وريدي( .i.vنانوگرم بود. به دنبال تجويز 05/0وزن خالص( در بافت هاي ديگر كمتر از 

نانوگرم / گرم( محاسبه شد در حالي  10/1گرم( ، و روده كوچك ) نانوگرم / 24/1ها )نانوگرم / گرم(، ريه 65/1حد در كبد )

به شكل آزاد موجود بوده  EGCGها عمدتاً پالسما به صورت گلوكورونيد وجود داشته، در بافت EGCG% 50كه بيشتر از ز

 .(Lambert et al,2003)است.



طر(به افزايش سطح پالسمايي پلي فنل ها طي درصد وزن/ حجم در آب مق 6/0درمان رات ها با عصاره پلي فنل چاي سبز )

. بعداً سطح پالسمايي در  (kim et al,2000)، نتيجه داد EGCG به نسبت  ECو EGCروزه ، با سطوح باالتر 14دوره 

به باالترين ميزان در مري، روده، و قولون رات ها  EGCGروز بعدي كاهش يافته، كه بر اثر تطبيقي اشاره دارد.سطح  14

ها، و در مثانه، كليه ها، كبد، ريه EGCGهاي چاي داشته؛ در حالي كه سطوح چينشد، كه تماس مستقيم با كاتهيافت 

پروستات كمتر بود كه بر قابليت دستيابي زيستي عمومي )سيستميك( بستگي داشته است. در تجويز پلي فنل مشابه به موش 

 و رسيده خود اوج به  االتر از رات ها بود. اين سطوح در روز چهارمدر پالسما، ريه ها، و كبد به مراتب ب EGCGها، سطح 

 . (kim et  al,2000).داد نشان كاهش 10 تا 8 درروزهاي نهايي معيارهاي% 20 كمتراز ميزان به بعداً

ها در داوطلبان انساني انجام پذيرفته چندين مطالعه جهت بررسي سيستميك تجويز خوراكي چاي سبز و كاته چين

 20. در بررسي مؤلفين اين فصل، تجويز خوراكي (Lee et al, 2002; Chow et al,2001; Yang et al,1998)ت.اس

نانوگرم/ ميلي ليتر پالسما براي  223 ،124 ،9/77 (Cmax)ميلي گرم چاي سبز جامد/ كيلوگرم وزن بدن به غلظت حداكثر 

 3/1اي از دامنه (Tmax)ان رسيدن به غلظت حداكثر . زم(Lee et al,2002)نتيجه داد  EGC ،EC ،EGCGبه ترتيب 

با دوز  Tmaxنشان داد.  EC، و EGCG ،EGCساعت براي  2، و 7/1، 4/3به ترتيب  (t1/2)ساعت با نيمه عمر 6/1تا 

( و به %66پالسما عمدتًا در شكل سولفات ) EC  . به همين منوال،(Chow et al,2001)باالتر كاته چين ها افزايش يافت.

( بوده، و سطح پالسمايي و EGCمتيل  -o-4نيز در انسان متيل د ار) EGC( بوده است. %33ميزان كمتر گلوكورونيد )

 -4'' 4'نيز سير متيالسيون را طي نموده،  EGCG. همچنين (Lee at al,2002)شود. يافت مي ECادراري آن باالتر از 

 -5. متابوليت هاي شكافت حلقوي، (Meng et al, 2002)دهد تشكيل مي EGCG – متيل - o-دي 

( نيز M6 ') والروالكتون  -دي هيدروكسي فنيلM4( ،5- ('3،'4- )(والروالكتون  - -تري هيدروكسي فنيل( -5 '،4'، 3')

شكل  ميلي گرم به 800در دوز  EGCG. فارماكوكينتيك و توكسي سيتي (Meng et al,2002)اند در ادرار شناسايي شده

 ,Chow et al)اند )مخلوطي از پلي فنل هاي اصلي چاي سبز( مورد بررسي قرار گرفته Eخالص يا در تركيب پلي فنون

 اند.. اين دوزها بي ضرر و قابل قبول براي انسان شناخته شده(2003

 6گرم چاي سبز )در  6روزانه بررسي اثر چاي سبز بر روي بيماران مبتال به كارسينوماهاي پروستات، دوز  IIدر آزمايش فاز 

خوابي، خستگي، % مبتاليان منجر گرديد. اين آثار شامل: تهوع، استفراغ، بي69دوز يك گرمي / روز( به اثرات نامطلوب در 

. بر خالف مطالعات پيش گيري كننده در جوندگان با استفاده از (Jatoi et al,2003)اند اسهال، درد شكم، و سرگيجه بوده

تجويز شده در داوطلبان  EGCGميلي گرم  800نشان دادند. كهن دوز روزانه  (2003)و همكاران Chowتعدد، دوزهاي م

آزاد نتيجه داد. اين افزايش قابليت  EGCG% درمواجهه سيستميك )عمومي( با 60هفته به افزايش  4انساني براي مدت 

در بخش غير پالسمايي  EGCG ده دارو يا انباشتگي/ تراكمهاي متابوليز كنندستيابي ممكن است ناشي از تغييرات در آنزيم

 بوده باشد.

 چينكاته تركيب يا/  آميختگي جهت  رسد بر حسب قابليت آنزيميبر اساس مطالعات متعدد دگرگوني زيستي، به نظر مي

با  EGCGو  EGC،EC هوازي بي( فرمانتاسيون) تخمير. دارند راتها به نسبت انسان به بيشتري شباهت ها موش چاي، هاي

دهد )بازنگري شده به ( نتيجه مي2-11)شكل  'M6و  M4 ،M6ميكروفلور مدفوع انسان به توليد تركيبات شكافت حلقوي 

(. اين تركيبات نيز حاوي ساختار والروالكتون بالقوه فعال از نظر بيولوژيك بوده، در حالي 2002و همكاران در  Yangوسيله 

 .برخوردارباشند بيولوژيك هايفعاليت از است ممكن رو اين از و نموده حفظ را( اصلي) والد  كه خصلت پلي فنلي تركيب

 1گرم( سطح خيلي كم در پالسما )ميلي 700ها به سختي جذب شده، و به دنبال مصرف خوراكي مقادير زياد )تئافالوين

. بر طبق اصل يا قانون پنج (Mulder et al,2001)دهند نانوگرمت / ميلي ليتر( نشان مي 2/4)نانوگرم / ميلي گرم( و ادرار 

و داراي بيشتر از پنج پيوند هيدروژن دهنده يا بيشتر از ده پيوند  500ليپينسكي هر تركيبي با وزن مولكولي باالتر از 

. بر منوال (Lipinski et al,2001)ردار خواهد بود.هيدروژن گيرنده از جذب و قابليت دستيابي زيستي خوراكي ضعيف برخو

هاي متعدد فنلي درتئافالوين ها باشد. عالوه برآن، گروهاين اصل، قابليت دستيابي زيستي تئافالوين ها كاماًل ضعيف مي

جين ها ممكن دهند. تئافالوين ها و تئاروبي مواضعي را براي گلوكورونيداسيون ها، متيالسيون ، و سولفاسيون، تشكيل مي

است به وسيله ميكروارگانيسم ها در روده شكافته )شكسته (شده، به مولكول هاي كوچكتر قابل جذب نتيجه دهند. در 



 ,Hgdon and Frei)گردند هاي گروه فنل در ادرار آشكار ميحقيقت، بعد از مصرف خوراكي چاي سياه، بيشترين معادل

گوني زيستي تأثير گذار بر قابليت دستيابي زيستي / جذب تئافالوين ها و . تعيين نقش هر يك از مسيرهاي دگر(2003

 تئاروبي جين ها به تحقيقات وسيع نياز دارند.

 (in vitro). مطالعات مكانيستي در خارج از بدن موجود زنده 11-6

فعاليت پيشگيري كننده سرطان اي براي هاي متعدد بالقوهه هاي سلولي سرطاني، مكانيسمبر اساس مطالعات انجام شده با تير

 (Lambert and YHang , 2003; Yang et al, 2002)به وسيله چاي و اجزاء تشكيل دهنده آن پيشنهاد شده است

  
 . فعاليت آنتي اكسيدان/ پرواكسيدان11-6-1

  (invitro)پلي فنل هاي چاي از خاصيت آنتي اكسيدان قوي در خارج از بدن موجود زنده 

باشد )بازنگري شده به وسيله: ه، اما چنين فعاليتي تنها در موارد كمي با بازدارندگي تومورزايي مرتبط ميبرخوردار بود

Higdon and Frei , 2003 اهميت اين مكانيسم آنتي اكسيداتيو در بازدارندگي سرطان زايي هنوز نامشخص باقي مانده . )

 ت نابودي سلولي )سلول كشي( ناشي از پلي است. از طرفي ديگر، مطالعات اخير نشان داده كه فعالي

( ممكن است با فعاليت پرواكسيدان )كمك اكسايشي يا كمك in vitroفنل هاي چاي )حداقل درخارج از بدن موجود زنده 

اندكه آپوپتوزيس )مرگ برنامه ريزي ( آنها وابسته باشد. براي مثال، مؤلفين اين مبحث نشان دادهProoxidant-اكساينده

اي( انسان دگرگون شده هاي برونشيال )نايژهسرطان ريه انسان و سلول H661در سلول هاي  EGCGسلول( ناشي از شده 

مشاهده  2O2Hدر محيط كاتاالز )كه تجزيه  )Inclusion(كامالً يا به طور جزيي توسط گنجانيدگي / يا نفوذ  Rasبه وسيله 

به مهار سيستم هاي پيام رساني ناشي  EGCG ن پيشين سلول ها با. تحت تأثير قرار گرفت (Hong et al, 2002)گرديد 

دهد. نتايج حاصله از سلول هاي نتيجه مي (PDGF)و فاكتور رشد مشتق شده از پالكت  (FGF)از فاكتور رشد اپيدرمي 

مرتبط  EGFر با تالشي يا غير فعال سازي رسپتو EGFسنگفرشي مري نشان داد كه بازدارندگي سيستم پيام رسان ناشي از

توان با گنجاندين سيستم سوپراكسيد ديسموتاز در مرحله پيش تأثيري ملغي ساخت. سوپر اكسيد بوده، و اين اثر را مي

را  EGCGنمايد. )نتايج منتشر نشده(. افزايش سوپراكسيد ديسموتاز تبديل مي 2O2Hديسموتاز راديكال هاي اكسيژن را به

در  EGCG نمايد. هر دو اين مشاهدات بر نقش پرواكسيدانتثبيت مي EGCGون ها از نيز از طريق تعادل تحويل الكتر

هايي اشاره دارند. وقوع چنين واكنش Vitr o (in)درخارج از بدن موجود زنده  EGCG هاي گزارش شدهبرخي از فعاليت 

 ناشناخته است. (in vivo)در بدن موجود زنده 

 رگير در فعال سازي فاكتور رونوشت برداري و تنظيم سيكل سلولي. پروتئين كينازهاي اختصاصي د11-6-2

در  KappaB(NFkB)فعال كننده فاكتورهاي رونوشت برداري و فاكتورهاي هسته  (AP-1) 1معموالً فعال سازي پروتئين 

شان ن NFkB,AP-1 سازي فعال بازدارندگي در چاي هاي فنل پلي ديگر  و EGCGگردد. نقش سرطان زايي مشاهده مي

توان از طريق داده شده است. با وجودي كه مكانيسم هاي آنتي اكسيداتيو در اين فعاليت دخالت داشته، نتايج را مي

بازدارندگي مستقيم پروتئين كينازهاي اختصاصي به وسيله اين پلي فنل هاي چاي بهتر توصيف نمود. چندين مطالعه با 

قادر به مهار/ يا  (TFdiG)دي گاالت  -3 '،  3-و تئافالوين  EGCGاناد كه هاي سلولي مختلف نشان دادهاستفاده از تيره

 Chung et al, 20001; Ahmed et al, 2000; Pan et al, 2000)باشند بازدارندگي فعاليت كينازهاي مختلف مي

Yang et al,2001) ها را بازدارندگي مستقيم كينازهاي اين نمونهMAP  شامل شده، و نتايج با مشاهدات پيشين در نقش

و  AP-1، فعال سازي Jun N-Terminal(JNK)از فسفريالسيون كيناز  (m 20-5)و تئافالوين ها  EGCGبازدارندگي 

به وسيله كاربرد موضعي براي موش هاي ترانس  AP-1دگرگوني سلول هاي اپي درمال موش و همچنين سركوبي فعاليت 

 بق بود ه است.منط B6D2ژنتيك 

در سلول هاي اپي تليال روده تحريك شده به وسيله  IkB (IKK)در بازدارندگي فعاليت كيناز  TFdiGو  EGCG نقش

 Yang)نشان داده شده است (LPS)و ماكروفاژهاي موش تحت تحريك ليپوپلي ساكاريد  (TNFa)فاكتور آلفا نكروز تومور 

et al, 2001;Pan et al, 2000)  مورد، ازهم پاشيدگي / يا تجزيه در هر دوIkB  و فعاليتNFkB  در پاسخ به تحريك

هاي در سلول NFkBاز فعاليت  EGCG( نشان دادند كه 2000و همكاران ) Ahmedكاهش يافت. به همين منوال، 



فسفريالسيون نمايد. اين اثر از طريق بازدارندگي جلوگيري مي LPSو  TNFaكارسينوماي اپي در موئيد انسان تحت تحريك 

 باشد.نيز امكان پذير مي IkBو تجزيه 

EGCG  وابسته به سيكلين  4و  2و تئافالوين ها به عنوان بازدارنده كينازهاي(Cdk)  1999)نيز گزارش شده Ling at 

al,)كه به بازدارندگي هيپرفسفريالسيون پروتئين رتينوبالستوما ،(Rb) فاز توقف و  منجر شده- GO/G1 گردد.را موجب مي 

 . اثرات بر آپوپتوزيس و آنژيوژنز11-6-3

توليد شده در  2O2Hگزارش شده است. همان طوري كه پيش تر ذكر شده،  EGCGآپوپتوزيس كشت هاي سلولي ناشي از 

هاي فعاليت آپوپتوزيس را توجيه برخي گزارش EGCG سيستم كشت سلولي در نتيجه اتواكسيداسيون )خوداكسايشي(

-Bc1و  Bc1-2هاي آنتي/ يا ضد آپتيك بررسي اخير پيوند برخي پلي فنل هاي چاي سبز و سياه با پروتئيننمايد. در مي

XL و از اين رو قابليت جلوگيري از بازدارندگي آپوپتوزيس، نشان داده شده است ،(Leone et al,2003) اين پژوهندگان با .

ميني به طور توأم مشخص كردند كه پلي فنل هاي چاي با نيمه/ يا گيري پيشرفته و مطالعات تخاستفاده از روش هاي اندازه

كنند. در صورت وقوع چنين اثري در بخش گاالت از فعاليت پروتئين هاي آنتي آپوپتيك فوق در سطح نانوموالر جلوگيري مي

ن، معموالً افزايش آپوپتوزيس قابل انتظار خواهد بود با وجود اي EGCG سلول ها، مشاهده توليد آپوپتوزيس بامقادير نانوموالر

 .(Yang et al, 2002)شده است. مشاهدهEGCG (20-100m)با غلظت هاي بسيار باال 

 Cao از  و همكاران بازدارندگي رشد آندوتليال و آنژيوژنز ناشي EGCG (m 20( نشان كوريوآالنتوئيك پرده بررسي در را 

ها نيز از توليد رگ سازي جديد قرنيه تحريك % چاي سبز به موش25/1 خوراكي تجويز پژوهندگان، همين بررسي در. دادند

)فاكتور رشد در شكل گيري عروق خوني( جلوگيري شد. پژوهندگان بسياري نقش بازدارندگي  VEGFشده به وسيله 

EGCG  ازتجليVEGF اند را در سلول هاي كارسينوماي سرو گردن، سينه )پستان( ، و قولون نشان داده(Jung 

Sartippour et al, 2002; Masuda et al, 2002; et al, 2001) 
 هاي ديگر. بازدارندگي آنزيم11-6-4

Berger ( نشان دادند كه 2002و همكاران )EGCG  به طور انتخابي فعاليت توپوايزومر از(Topoisomerase I) I  را

براي اين  EGCGتاثيري ندارند. دوزهاي الزم  IIاز هاي سلولي سرطان قولون انسان مانع شده، اما بر توپوايزومر درتيره

 بازدارندگي. باشدمي )m90 -IC50=10( سلولي رشد از ممانعت براي ضروري  دوزهاي از كمتر )m 17-10( بازدارندگي

است. نيز در دوزهاي بالنسبه پايين نشان د اده شده  EGCG وسيله به ايياخته بين محمل يا/  ماتريكس متالوپروتئازهاي

Garbr isa( نشان دادند كه 2001و همكاران )EGCG  از فعاليت دوژالتيناز با تجلي غالباً زياد در سرطان و آنژيوژنز

(MMP2  وMMPgدر غلظت) 13تا  8هاي m كند. عالوه بر آن،جلوگيري مي  m 1   ازEGCG  تجلي پروتئين هاي

دهد. بازدارندگي فعاليت و تجلي فعال كننده ( را افزايش ميTIMP  و TIMP-1فعال شده) MMPsبازدارنده فعاليت 

(MTI-MMP)MMPs  نيز به وسيلهEGCG  نشان داده شده است(Annabi et al, 2002).  به علت قابليت دستيابي

بز و چاي س EGCG هاي فيزيولوژيك، اين فعاليت ها مكانيسم جذابي را براي فعاليت ضد آنژيوژنز و ضد متاستاتيكبه غلظت

 دهند.ارايه مي (in vivo)بر روي بدن موجود زنده 

 20s Proteasomeپروتئازوم ) 20sبه عنوان بازدارنده فعاليت كيموتريپتيك )وابسته به آنزيم كميوتريپسين( EGCGنقش 

شان هاي سلولي سرطان پروستات، سرطان سينه )پستان(، و لوسمي نآنزيم مسوول بازگشت/ يا چرخش پروتئين(در تيره –

و همچنين  p27 ki[1. اين ممانعت به انباشتگي / يا تراكم بازدارنده سيكل سلولي (Nam et al, 2001)داده شده است.

IkB منجر شده، كه به ترتيب به توقف سيكل سلولي فاز-GO/G1  و بازدارندگي فعاليتNFkB دهد. نتيجه مي

IC50  واسطه با بازدارندگي براي EGCG پروتئازوم در سلول ( 10-1 ها m ده برابر باالتر از )ميكورموالرIC50  در

با ديگر  EGCGنانوموالر ( است. احتماالً اين تفاوت ناشي از پيوند غير اختصاصي  nm 194 – 86)  سلول از عاري  سيستم

افزايش يافته، و از اين رو  (in vivo)تركيبات سلولي است. محتمل است كه چنين پيوند غير اختصاصي بر روي موجود زنده 

 مورد نياز باشد. EGCGممكن است در مطالعات حيواني دوزهاي باالتري براي مشاهده بازدارندگي با واسطه 

 . مكانيسم هاي احتمالي بازدارندگي سرطان زايي و اظهار نظرهاي نهايي11-7



هاي بازدارندگي سرطان زايي در مورد بحث در فوق، مكانيسمعلي رغم بسياري از اثرات بيولوژيك اجزاء تشكيل دهنده چاي 

)در خارج از بدن موجود زنده( براي  in vitroحيوانات نامشخص باقي مانده است. يكي از مشكالت در قياس نتايج مطالعات 

هاي حيواني بعد از تجويز نسبت به قابل دستيابي به پالسما و بافت in vitgroهاي بسيار باالتر حيوانات استفاده معموالً غلظت

، به طوري كه در برخي EGCGهاي فيزيولوژيك ها به وسيله غلظتباشد. حتي در صورت بازدارندگي فعاليتچاي مي

در  (Leone et; Garbisa et al, 2001; Nam etg al, 2001 al, 2003)هاي آنزيمي خالص مشاهده شده سيستم

براي حيوانات شرط احتياط ضروري است. از اين رو، هر گونه مكانيسم پيشنهادي  ها وهاي خالص براي سلولقياس آنزيم

 هاي انساني نيازمند است.پيشگيري از سرطان به تأييد درمدل هاي حيواني يا بافت

عدد هاي متهاي سلولي، به اعتقاد مؤلفين اين مبحث مكانيسمهاي حيواني و تيرهبر اساس اطالعات حاصله از مطالعات با مدل

( و كافئين از اجزاء فعال EGCGها )عمدتاً در بازدارندگي سرطان زايي دخالت داشته، و هر دو نوع تركيبات پلي فنل

نشان داده  3-11باشند. اهميت نسبي اين تركيبات به سيستم مدل مورد استفاده وابسته است. همان طوري كه در شكل مي

د به طور مستقيم از فعاليت پروتئين كينازها و رسپتورهاي اختصاصي تواننمي  EGCGشده ، پلي فنل هاي چاي چون 

تومور، و تجلي  Rb، فسفريالسيون سركوبگر NFkBو AP-1جلوگيري نموده؛ و از اين رو فعال سازي 

را نمايند. اين اثرات از رشد و دگرگوني سلول ممانعت به عمل آورده، آپوپتوزيس ، را سركوب مي(COX-2)  2سيكلواكسيژناز

زايي پوست، ريه، و كنند. بازدارندگي تكثير سلول و تشديد آپوپتوزيس درمدل هاي سرطانافزايش داده و آنژيوژنز را مهار مي

مشاهده شده  NNKپروستات نشان داده شده است. بازدارندگي آنژيوژنز ناشي از مصرف چاي در آدنوماي ريه منتج از 

هاي بدخيم و پيش بدخيم، و كافئين آپوپتوزيس را، به ويژه در سلول EGCG. هر دو تركيب (Liao et al,2004)است

 .(Lu et al,2000)بخشندشدت مي

 گونه هر بدون% 10 تا 5 ميزان به وزن باكاهش جوندگان در چاي تجويز گفتار، اين مؤلفين  هاي تجربيدر بسياري از بررسي 

 سرطان  ، بازدارندگي (UV)يي پوست ناشي از اشعه فرابنفش زا سرطان مدل در. است بوده همراه سيتي توكسي از آثاري

 در موجود كافئين به فعاليت عمدتاً،. باشدمي منطبق بدن وزن بر اهميتي قابل تأثير بدون و پوست چربي مقدار باكاهش زايي

نموده كه يا فاكتورهاي ديگر را ترشح  TNF است ممكن چربي آنكه توجه جالب احتمال. است شده داده نسبت چاي

 تومورزايي را تشديد نموده يا به عنوان منبع اسيد آراشيدونيك )پيش ماده پرواستانوئيدهاي پيش برنده تومور( عمل نمايد.

باشد. به علت مصرف وسيع چاي در سطح جهان، فعاليت بيولوژيك اجزاء متشكله چاي موضوع مهمي براي بررسي علمي مي

حث در اين فصل مؤيد آن است كه چاي از خواص پيش گيري كننده سرطان برخوردار هاي مختلف بيولوژيك مورد بفعاليت

اند. ها به طور قاطع در انسان نشان داده نشدهاست. با وجود اين ، علي رغم بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك، اين فعاليت

 هاي گروه زير تحليل و تجزيه  و (Sun et al,2002) چاي مصرف مقداري يا /كميتي ارزيابي از  مطالعات اخير با استفاده

اند. با بهبود بيشتر روش شناسي براي نشان دادن اثر حفاظتي مورد انتظار شروع شده (Wu et al, 2003a) جمعيت

 انسان در چاي مصرف ميزان ديگر نكته. بود خواهد انتظار قابل  )متدولوژي( مطالعات اپيدميولوژيك، نتايج مثبت بيشتري

هاي قابل باشد. مقدار پلي فنلگيري شيميايي سرطان در حيوانات ميمعموالً كمتر از مقادير مورد استفاده در پيش كه بوده،

هاي هدف فاكتور محدودي است. براي پيش گيري از سرطان، يك رويكرد احتمالي افزايش مقدار مصرف دستيابي به بافت

مزه و اثرات جانبي ناخوشايند احتمالي محدود باشد. در سطح متوسط چاي بوده، اما مقدار مصرف ممكن است در ارتباط با 

بايستي در هاي چاي محافظت خواهند شد. اين تصور ميمصرف چاي، احتماالً مواضع بافتي قابل دسترس تر به پلي فنل

 مطالعات اپيدميولوژيك آينده و با دخالت افراد انساني مورد بررسي قرار گيرد.
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