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Abstract  
Background: Tea is known as a source of fluoride that not only can prevent tooth decay but also 
can increase the risk of dental fluorosis in overuse or in combination with other sources of fluoride.  
Objective: The aim of this study was to compare the fluoride concentration in three brands of green 
tea consumed in Iran. 
Methods: This experimental study was conducted in Qazvin University of medical Science during 
2012. Three brands of green tea (bag type and packed type) were evaluated. Two bags of every bag 
type and two 1-gram samples of every packed type were selected. Each time, the samples were 
placed in 100 ml distilled boiling water and were restored in an incubator at 80 ºC. Three and ten 
minutes after tea brewing, the fluoride concentration of filtrated water was measured by 
chromatography and was recorded in milligram per liter. Data were analyzed using ANOVA and 
repeated measures ANOVA. 
Findings: The fluoride concentration in bag type green tea was more than packed type. The fluoride 
concentration was not different among three brands of green tea. The fluoride concentration after 
ten minutes brewing was not significantly different from the concentration after three minutes 
brewing. 
Conclusion: With regards to the results, it seems that green tea brand and the brewing time does not 
affect fluoride release. The fluoride release in bag type green tea is more than packed type. 
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چکیده 

بـا   رویه یا همراهدر صورت مصرف بی ،تواند عالوه بر اثرات پیشگیري از پوسیدگیچاي به عنوان یک منبع فلوراید شناخته شده است که می زمینه:
 بروز فلوروزیس دندانی را افزایش دهد. خطر  ،سایر منابع فلوراید

 .شدنوع چاي سبز مصرفی در ایران انجام  3غلظت فلوراید مقایسه  به منظورمطالعه  هدف:
    اي وکیسـه ( چـاي سـبز   نـوع  3 در ایـن مطالعـه از   در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. 1391این مطالعه تجربی در سال  :هامواد و روش

    100در  هـر بـار  هـا  نمونـه  .شـد بندي دو نمونه یک گرمی انتخاب چاي بستههر نوع دو کیسه و از  اي،از هر نمونه چاي کیسه و ستفادها) بنديبسته
 دقیقه دم کشیدن 10و  3درجه قرار گرفت. غلظت فلوراید پس از  80لیتر آب مقطر در حال جوش قرار داده شد و جهت دم کشیدن در انکوباتور میلی

 تحلیـل گیـري مکـرر   انـدازه  آماري آنووا و هايزمونآها با داده .شدگرم بر لیتر ثبت گیري و برحسب میلیکروماتوگرافی اندازه به روش نلتر شدفیو 
 شدند.
رد مطالعه تفاوت هاي مختلف چاي سبز موبندي آن بود، ولی بین گونهتر از نوع بستهاي چاي سبز بیشمیزان غلظت فلوراید در انواع کیسه ها:یافته
دار آماري را در میزان غلظت فلورایـد آزاد شـده ایجـاد     دقیقه، تفاوت معنی 10داري در غلظت فلوراید وجود نداشت. افزایش زمان دم کشیدن تا معنی
 نکرد.

وراید تأثیري نداشته باشد و تنها رسد نوع چاي سبز مصرفی و زمان دم کشیدن در میزان آزادسازي یون فل ها، به نظر میبراساس یافتهگیري: نتیجه
 بندي است. هاي بسته اي باالتر از چاي هاي کیسه این میزان در چاي

 
 کروماتوگرافی چاي، ،هافلوراید ،دندانی فلوروزیس ها:کلیدواژه

 
 

:مقدمه 
 استها در میان مردم ترین نوشیدنی چاي یکی از رایج     

ــرگ ــه از ب ــاي  ک ــاه ه ــینزی خشــک گی ــهس کاملیاس       تهی
گرم چاي در سراسر  سه میلیون کیلو حدود ساالنه شود.  می

پرورش گیاه چـاي نیازمنـد    )1(.شود دنیا تولید و مصرف می
مناطق گرم و مرطوب است؛ بنابراین در مناطق جغرافیایی 

آفریقـا، آمریکـاي جنـوبی و    در شـود.  محدودي تولید مـی 
ـ زدیک مقادیري از چاي را تولیـد مـی  شرق ن  78 )3و2(د.کنن
هاي تولید شده در دنیا، چاي سیاه است کـه    از چاي درصد

 20 و شـود  معمول در کشورهاي غربی مصرف میبه طور 

کـه عمومـاً در کشـورهاي    اسـت  سبز چاي  نیز آندرصد 
سـبز  چـاي   ،اساس شواهدبر) 1(د.رس آسیایی به مصرف می

ها،  ریزي، تسریع ترمیم زخم به عنوان دارو در کنترل خون
، درمـان آسـم و   نظیم درجه حـرارت بـدن، کـاهش وزن   ت

ن به همچنی )4-6و1(.ودرکار می و فشارخون به تنشکاهش 
اکسـیدان بـه عنـوان یـک     ضدعلت محتواي باالي مـواد  

    کننـــده از پیشـــگیري و) 8و7(عامـــل ضدســـرطان قـــوي
فلوراید مـاده   )10و9(هاي قلبی نیز شناخته شده است.بیماري

هاست که به صورت سیسـتمیک    ندااولیه ضدپوسیدگی دن
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 )12و11(شـود.  می ها دندان پوسیدگی  و موضعی باعث کنترل

به علـت  شستشودهندگی  سبز نیز عالوه بر خاصیتچاي 
ایجـاد   اي تـانن و فلورایـد از   مالحظـه  داشتن مقادیر قابل

. کنـد  ها جلوگیري می حفره و پیشرفت پوسیدگی در دندان
هـاي نامناسـب محوطـه     يبا از بین بردن بـاکتر  همچنین

 ) 14و13و6(.استثر ؤدهان در کاهش بوي بد دهان م

تـر   بیشچاي  هر قدر سن گیاهاند  ها نشان داده  مطالعه     
 ریذخـا ، فلوراید از خاكمدت   باشد، به دلیل جذب طوالنی

بنابراین مقـدار فلورایـد    یابد.   یافزایش م  گیاه این ماده در
هـا و    ها، در مقایسه بـا جوانـه    قدیمی و ساقههاي   در برگ

 .اسـت  تـر  برابـر بـیش   20تا 10، حدود هاي تازه گیاه  برگ
 ،سـبز  ،(سیاه انواع مختلف چايدر فلوراید  مقدار همچنین

عـواملی نظیـر   همچنین ) 15(است.متفاوت  سفید و اوالنگ)
میـزان   ،فرآوريمیزان اکسیداسیون، روش ، اسیدیته خاك

نیـز  کردن   هاي مختلف دم اندرجه سختی آب و زمو  دما
ســازي چــاي  ســازي فلورایــد حــین آمــاده بــر میــزان آزاد

 )16(ثرند.مؤ
میزان غلظـت   هدف تعیینهمکاران با  و قوك مطالعه     

 دادهاي رایج در بـازار نشـان     چاي انواعفلوراید موجود در 
هـاي بــدون کـافئین بــه طــور    کـه میــزان فلورایـد چــاي  

هـاي گیـاهی    و چاي کافئینراي داهاي  داري از چاي یمعن
 )17(.بودباالتر 

محتـواي   گیـري  بـا انـدازه  نیـز   و همکاران ال تورفان     
اي تولیـد  کیسه و غیراي  نمونه چاي سیاه کیسه 26 فلوراید

نتیجـه گرفتنـد کـه     و کنیـا  هند شده در ترکیه، سریالنکا،
هاي حاصل از جوشاندن چاي به  محلول غلظت فلوراید در

     72/3تـا   /.57لیتـر آب بـین    میلـی  100 یقه دردق 5 مدت
چـاي نشـان    انواع بین مقایسه در لیتر متغیر بود. گرم میلی

هـاي   مربـوط بـه چـاي    فلورایدترین محتواي  داد که بیش
 هـاي سـیاه   ترکیه بود. همچنین چاي کشورر تولید شده د

 اي سـیاه غیرکیسـه   هـاي اي نسبت بـه انـواع چـاي    کیسه
کردنـد   گیـري  این محققان نتیجه .داشتندباالتري فلوراید 

هاي مورد بررسی به  که مصرف فراوان برخی از انواع چاي
توانـد فـرد را در معـرض    اي می هاي سیاه کیسه ویژه چاي

مقادیر زیاد فلوراید قرار بدهـد کـه ممکـن اسـت موجـب      
  )18(فلوروزیس دندانی شود.

ــه      ــفهانی مطالع ــاران اص ــززاده و همک ــان داد  نی نش
 مربـوط بـه  ترین میزان فلوراید به ترتیـب   ترین و کم بیش

ــون 27/3±23/0چــاي احمــد ( ــن قســمت در میلی ) و زری
 زرابــروك. مطالعــه بــود) قســمت در میلیــون      ±7/0/002(

نشان داد که میزان فلوراید بـا افـزایش زمـان دم کـردن     
و بهترین زمان براي دم کردن چاي حـدود   شد  تر می بیش

 )20و19(بود.دقیقه  5

چاي به عنوان یک منبع فلوراید محسـوب   که آنجا از     
دندانی یـا اسـکلتی    فلوروزیس خطر بروزبنابراین  شود، می
ی بـا  یهـا  نوشـند یـا چـاي    افرادي که بسیار چـاي مـی  در 

 )12(.اسـت تر بیش  کنند، مصرف می   محتواي باالي فلوراید
که جذب  کند می پیداتري  این موضوع زمانی اهمیت بیش

از  فلوراید حاصل از مصرف چاي بـا سـایر منـابع فلورایـد    
نشان  کوبالرمطالعه  )4(شود.جمله فلوراید آب شرب همراه 

 101تـا   9توانـد  فنجان چاي مـی  5د که مصرف روزانه دا
 70درصد میـزان فلورایـد مـورد نیـاز یـک شـخص بـالغ        

رض عـوا  ،کیلوگرمی را فراهم کند و مقـادیر بـیش از حـد   
 )  21(کند.ایجاد می

و اجتناب از  یابی به فواید بالقوه چاي سبزجهت دست     
عوارض آن و با توجه به این که نوشـیدن چـاي در میـان    

 مقایسه، مطالعه حاضر با هدف استایرانیان بسیار متداول 
غلظت فلوراید سه نوع چاي سبز متداول در ایـران انجـام   

 .شد
 
هامواد و روش: 

در دانشـگاه علـوم    1391تجربی در سال  مطالعه این     
به دو  3و  2، 1سه نوع چاي سبز پزشکی قزوین، بر روي 

. تاریخ تولیـد انـواع   شد انجام اي بندي و کیسهبستهشکل 
مشـابه یکـدیگر   ، مـاه  2اختالف  حداکثر  مختلف چاي با

 4هـا بـه مـدت    نمونـه سازي، جهت یکسان شد وانتخاب 
قرار داده شد  اُونگراد در  جه سانتیدر 60ساعت در دماي 

بـه طـور    خشـکانه  بـا  سـپس گرفته شود. ها  ت آنتا رطوب
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یک گرم  ،. جهت بررسی میزان فلورایدندخشک شد   کامل

 100اي در  پـک چـاي کیسـه   گرم از چاي خشک یا یک 
در حال جوشـیدن  نهایت خالص و  بی یونیزهد  لیتر آبمیلی

خلـل   به دلیل وجود  ،کار گرفت. قبل از در داخل بشر قرار
اي در  بشرها، این ظـروف شیشـه   و فرج میکروسکوپی در

داري  ساعت نگـه  2به مدت  درصد 20نیتریک  حمام اسید
. نددر هـود خشـک شـد   و سپس با آب دیـونیزه شسـته    و

 10 و 3 در دو زمـان ( هاي چاي جهـت دم کشـیدن   نمونه
ــه ــاتور  )دقیق ــانتی 80در انکوب ــه س ــرار داد درج ــراد ق ه گ
 )22(شدند.

محلـول   از لیتـر میلـی  10، نظر هاي مورد پس از زمان     
غلظت یون فلورایـد بـا    میکرون صاف و 2/0توسط فیلتر 

 2جریـان  بـا  بـوراکس  مـوالر  میلـی  25/1 محلول بـافري 
دستگاه یون کروماتوگرافی ز با استفاده ا لیتر بر دقیقهمیلی

  ان) ــــلم، آ Knauer ، Analytical HPLCل دــــم(
ها از جملـه یـون    در این روش کلیه آنیون .گیري شد اندازه

توسـط  هـا   آن مقدارستون دستگاه جداسازي و فلوراید در 
مسئول جریان یافتن  تعیین شد. محلول بافريسنج هدایت

نمونه تزریقی در طول ستون دستگاه با سرعت ثابت است 
ـ       ا و قبل از آغاز کار نیز دسـتگاه بـه مـدت نـیم سـاعت ب

محلول بافري شسته شد تا کروماتوگرام در یک خط ثابت 
و   SPSS 20 رزاـافنرم اـبا ـه داده) 22(ود.ـم شـه تنظیـو پای

    تحلیـل   گیـري مکـرر   انـدازه  و آنـووا آمـاري  هـاي  آزمون
 .شدند

 
هایافته: 
اي هاي کیسهانواع چاي فلوراید در یون غلظت میانگین    
و ایـن   37/1±07/0بنـدي  تههاي بسچايو  25/0±54/2

 ).P=00/0دار بود (تفاوت از نظر آماري معنی
در مقایسه سه نوع چاي، میانگین غلظت یون فلوراید      

 10 و 3مـدت زمـان   تحت تأثیر زمان دم کشیدن نبـود و  
(جـدول   نکـرد داري ایجـاد  یدم کشیدن تفاوت معن دقیقه

   .)1شماره 

      ت یون فلوراید مقایسه میانگین مقدار غلظ -1جدول 
مورد بررسی برحسب زمان هاي چايگرم بر لیتر) میلی(

 دم کشیدن
 

 زمان دم کشیدن      
 چاي

 دقیقه 10 دقیقه 3
سطح 

 داريمعنی
 2/2±1 11/2±98/0 1 چاي

 91/1±84/0 85/1±82/0 2چاي  94/0
 86/1±66/0 81/1±67/0 3چاي 

 
 

گیري:بحث و نتیجه  
انـواع  میزان غلظـت فلورایـد در   نشان داد  این مطالعه     

بنـدي آن بـوده و    تر از نوع بسـته اي چاي سبز بیش کیسه
هـاي   زمـان ورد مطالعـه و  هاي سبز مـ  این میزان در چاي

 داري نداشت.   مختلف دم کشیدن تفاوت معنی
فلوراید در انـواع   غلظت کروماتوگرافی  اساس روشبر     
 3گرم بر لیتر در زمـان   میلی 81/2تا  29/2اي کیسه چاي

و  1مربـوط بـه چـاي    تـرین میـزان آن    دقیقه بـود. بـیش  
در  .شـد گـزارش   3  ترین میـزان آن مربـوط بـه چـاي     کم

و  نمونه چاي سـبز بررسـی  سه ر اتیوپی د زرابروكمطالعه 
 تـا   78/0، دقیقـه سـه  ان غلطت فلوراید در بازه زمانی میز
مقادیر  از ترکم که شد گزارش کیلوگرم بر گرم میلی 59/1

 همچنین در مطالعـه  )20(.دوب حاضر گزارش شده در مطالعه
تـا   33/2اي  کیسـه حاضر غلظت فلورایـد در انـواع چـاي    

 کــه بــود دقیقــه 10 زمــان گــرم بــر لیتــر در میلــی 91/2
 بـه  مربـوط  آن ترین کم و 1 چاي به مربوط آن ترین بیش
بازه غلظت فلوراید در این  زرابروك مطالعه در. بود 3 چاي

 انـدکی  کـه  بود کیلوگرم بر گرم میلی 48/2تا  30/1زمانی
 )20(.است مطالعه این در آمده دست به مقادیر از ترکم

ــه       در لهســتان از  2007در ســال میلیوســکا در مطالع
غلظت فلوراید  که روش الکترود انتخابی یونی استفاده شد

بسـیار   ویتـر  ل بر گرم میلی 42/1 تا 11/0دقیقه  10پس از 
ین ا علل متفاوت بودن نتایج )13(بود.تر از مطالعه حاضر  کم

گیـري   نوع روش اندازهتوان  ها را می همطالعسایر مطالعه با 
کرد. با در نظر گـرفتن ایـن    ذکرو نوع چاي مورد استفاده 
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 متفاوت هاي آزمایشگاهی روش گیري اندازهت نکته که دق

یکـی  ( اتوگرافیاز روش یون کروم مطالعه حاضر دراست، 
یکـی از  ) 23(.شـد استفاده  )هاي موجود ترین روش مناسباز 

ثر در میزان فلوراید موجود در چاي، خاك کشت ؤعوامل م
 )16(.استشده در آن 

ــاي        ــواع چ ــد در ان ــت فلورای ــر غلظ ــه حاض          در مطالع
 10گرم بـر لیتـر در زمـان     میلی 49/1تا  32/1بندي  بسته

نمونـه چـاي    11بـر روي   میلیوسکا العهمط دردقیقه بود. 
 تـا   79/0دقیقه  10غلظت فلوراید پس از ي، بند بستهسبز 

بـا نتـایج مطالعـه حاضـر     کـه  بـود   لیتر بر گرم میلی 14/2
 )13(.مطابقت داشت

میـزان   ،در مطالعه حاضر افـزایش زمـان دم کشـیدن        
 درداري نـداد،   را تغییر معنـی  فلوراید آزاد شده از چاي سبز

حـاکی از افـزایش میـزان یـون      ها همطالعبرخی که   حالی
 . با توجه به اینه استدوب فلوراید آزاد شده با گذشت زمان 

کـه   شـده انـواع چـاي سـیاه بررسـی     ها  همطالعآن که در 
شـاید   اسـت، سـبز متفـاوت   ها با چاي  آنمحتواي فلوراید 

ــه   ــاوت را توجی ــن تف ــوان ای ــرد.بت ــر در ک     از طــرف دیگ
دقیقـه و حتـی    30کشـیدن تـا    فوق زمان دم هايهمطالع
تواند دلیل دیگري  که این مطلب نیز می ه استتر بود بیش

 )24و13،20،19،16(.باشدوت متفانتایج   آوردن دست    به يبرا
دقیقـه دم   10 و 3هـاي   الزم به ذکر است مدت زمان     

کشیدن در مطالعه حاضر با توجه به دستور شرکت سازنده 
بندي در نظر گرفتـه  اي و بستهز براي انواع کیسهچاي سب
و تـر شـدن مطالعـه     در مطالعه حاضر براي دقیق. شده بود

و بندي بسته( دو نوع چاي از هرپذیر کردن مقایسه، امکان
اسـاس نتـایج   برشـد.  گرم آزمـایش   1به مقدار  )اي کیسه

تفـاوت غلظـت یـون فلورایـد چـاي سـبز        ،کنونیمطالعه 
دار بود که با در بندي از لحاظ آماري معنی هبست اي و کیسه

گرفتن مقادیر یکسان از هر دو نـوع چـاي، بـه نظـر      نظر
هـاي چـاي   تفاوت حاصله مربوط به کیفیت بـرگ  رسد می

هــا باشــد. در برخــی  مــورد اســتفاده و روش فــرآوري آن
هاي  از برگاست که به طور معمول عنوان شده  ها همطالع

ــراي تهیــه قــدیمی ــر چــاي ب         اي اســتفاده  چــاي کیســه ت
 )24(شود.می

 هایی ههاي موجود براي مقایسه مطالع یکی از دشواري     
گیـري   هـاي مختلـف انـدازه    واحد از این دست، استفاده از

تواند  که می بود) گرم بر کیلوگرم گرم بر لیتر یا میلی میلی(
 .کندرا ایجاد  هاییتفاوتدر مقایسه نتایج 

 داکثر مقدار مصرف روزانـه حهانی بهداشت ج سازمان     
ــد  ــا رامجــاز فلورای ــراي کودک ــی 2ن ب ــراي  میل گــرم و ب

) 22(توصـیه کـرده اسـت.   روز  گـرم در  میلی 4ساالن  بزرگ

گـرم    1حاضر مصـرف روزانـه    نتایج مطالعه بنابراین طبق
توانـد حـداقل    بندي می گرم چاي بسته 2اي و  چاي کیسه

لورایـد روزانـه را بـراي    درصد مقـدار مصـرف مجـاز ف    50
درصد مقدار مجاز روزانه مصـرفی را   25کودکان و حداقل 

جذب فلوراید از طریق  کند. البتهساالن فراهم  بزرگ براي
هـاي  به مقدار چـاي بـه کـار رفتـه، تعـداد فنجـان       ،چاي

جـوش و میـزان   سـازي در آب مدت زمان آمـاده  ،مصرفی
ـ  هاي هالعدر مطکه باید  فلوراید آب شرب بستگی دارد ی آت

هاي  شود در پروژه همچنین پیشنهاد میمد نظر قرار گیرد. 
هاي  بعدي مقدار فلوراید چاي را با استفاده از آب با غلظت

قسـمت در   2/0، قسـمت در میلیـون   1/0( معین فلورایـد 
به طور کلی بین انواع مختلف  تعیین کنند. )غیرهو  میلیون

در میــزان داري  چــاي ســبز مــورد بررســی تفــاوت معنــی
چـاي         آزادسازي یون فلورایـد مشـاهده نشـد، ولـی انـواع     

بنـدي حـاوي مقـادیر     اي در مقایسـه بـا نـوع بسـته     کیسه
 10و  3باالتري از فلوراید بودنـد. همچنـین مـدت زمـان     

دقیقه دم کشیدن تفاوت قابل تـوجهی در میـزان فلورایـد    
 .آزاد شده ایجاد نکرد
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