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Özet 

Camellia sinensis, Hindistan, Sri Lanka, Java, Japonya’da yetiştirilebilen bir bitkidir olup özellikleri 
4000 yıl önce biliniyordu. O çağlarda, geleneksel Çin tıbbı bu bitkiyi ; baş ağrıları, vücut ağrıları ve 
sızıları, sindirim, depresyon ve detoksifikasyon’a karşı bir enerji verici olarak ve genelde yaşamı 
uzatmak için önermekteydi. Çay; uçucu yağları, vitaminleri, mineralleri, purinleri, polifenolleri ve 
özellikle kateşinleri içerir. Farklı ülkelere ait on ticari çayı, mineral kompozisyonlarını belirlemek için 
analiz ettik ve ayrıca yeşil, oolong ve beyaz çayın polifenol ve flavonoid içeriklerini belirlemek içinde 
analiz ettik. Çalışmamızda, bitki orijinindeki farklılığa bağlı olarak; polifenol, flavonoid ve mineral 
kompozisyonlarının da farklılaştığı görüldü. Flavonoid ve fenol bileşiklerini belirlemek için bir HPLC 
cihazı ve mineral analizleri içinde bir atomik absorbsiyon cihazı kullandık. 

 1. Takdim 

Camellia sinensis, 16m’ye kadar uzayabilen her dem yeşil funda formunda bir bitkidir. Yaprakları 
almaşıklı, stipule sahip değil, ergenleri 2–5cm genişliğinde 30cm’ye kadar uzayabilen, tabandan uca 
doğru mızrakımsı, bazıları tüysüz olup sivri tırtıllıdır. Koltuk altlarında veya tepe altı çevresinde 1–3 
çiçekli, çiçekleri saplı 2–3 cm genişliğinde, aromatik, beyaz veya pembemsi, aktinomorfik, sepal ve 
petal’leri 5–7 adet, pedicel 5–15mm uzunluğunda olup çok sayıda stamen’e sahiptirler. Yumurtalıklar 
3–5 karpelli, her bir karpel’i 4–6 ovaryum’ludur. Tohumlar bastırılmış küre şeklinde, kahverengi 
yumru, 2cm’e kadar çaplı, yarıklı, her bir lob’un da 1–3 küresel tohumlu ve yaklaşık olarak 500 
tohum/kg dır. 

Çin’ce bir efsaneye göre, çay 4000 yıl önce bir imparator tarafından tesadüfen keşfedil mişken diğer 
bir Çin’ce kaynağa göre M.Ö 3000’li yıllarda çay içilmekteydi ve 4 milyon metre karelik bir alan 
yetiştirilmesi için tahsis edilmişti. Hemen hemen dünya üzerindeki her ülkede içilmektedir ve bir çok 
alanda resmi bir statüye ulaşmıştır. Genel olarak üç tip çay üretilir; siyah, oolong ve yeşil tümünün 
kaynağı aynı bitkidir. Yeşil çay, taze yaprak ve tomurcukların tavada kavrulmasından sonra kıvırma ve 
kurutulmasıyla hazırlanırken, oolong çay, taze yaprakların güneşte soldurulmasının ardından hafifçe 
ezilmeleri ve kısmi fermantas yonu yoluyla yapılır. Siyah çay ise, hafifçe soldurulan yaprakların 
fermantasyonu ile üretilir. 

Çay bitkisinin yaprakları, hem sosyal hem de tıbbi bir içecek olarak 3000 yıldan buyana 
kullanılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı, yeşil çayı; baş ağrısı, vücut ağrı ve sızıları, sindirimi 
düzenlemek, bağışıklık sisteminin direncini arttırmak ve detoksifikasyon için bir enerji verici ve 
yaşam uzatıcı olarak tesviye ediyor. Günümüzde, sağlığa olan bu yararlarının bir çoğu kanıtlanmıştır. 

 2. Deneme 

Hem İtalya hem de diğer ülkeler; Çin, Rusya ve Suriye’den gelen farklı ticari çay örneklerini analiz 
ettik. 

İlk olarak her bir çay örneğinden 2gr, karbonizasyon aşaması için bir pota’da (600oC‘de) yakıldı. 
Külün rengi, konsantre H2SO4 ile muamele edildikten sonra bile beyazlaşmadı.  



(2N) HCL’de çözünen kalıntı, 50 mL’lik bir cam balonda 50mL’ye kadar seyreltildi ve bir atomik 
absorbsiyon cihazı (Perkin–Emler 3030 B) kullanılarak analiz edildi. Çay örneklerinde bulunan 
metaller Tablo 1 ve 2'de gösterilmiştir. 

 

Üç’er gram yeşil, siyah ve beyaz çay, ethyl acetate ile asidik hidrolizden sonra ekstrakte edildi. Kalıntı, 
1:1 v/v asetonitril – su karışımında çözüldü ve sonra bir Ultracarb ODS (20) 5, 250 x 4.6 mm çaplı 
kolon’un kullanıldığı HPLC cihazında 10 µl’lik enjeksiyonla analiz edildi. Elüsyon için, kullandığımız 
gradient sistem; asetonitril – su (70:30’dan, 90 – 10’a kadar v/v) her biri 35 dakikaya ayarlı, dalga 
boyu 350 nm (flavonoidler için) Şekil: 5,6,7 ve 254nm dalga boyunda her biri 20 dakikaya ayarlı 
asetonitril – %2 asetik asit (80 : 20 v/v) yoluyla elüsyon ise (fenolik bileşikler için) bir izokratik 
sistemdi Şekil 1,2,3,4 (Te Star Klasik harman bir ticari çay). 

 3. Sonuçlar ve Tartışma  

Çay bitkisi sağlığa yararlı olan biyolojik ve farmakolojik özelliklere sahip farklı bileşikleri içerir. Bu 
özellikler, çeşitli in vivo ve in vitro çalışmalarla gösterilmiştir. Bu bileşikler; anti oksidan, anti alerjik, 
anti mutagenik ve anti kanser ile anti atherosclerotic (damar tıkanıklığını açan) ve anti bakteriyel gibi 
çeşitli işlevlere sahiptir. 

Bu işlevlerde kateşinler, ana rolü oynar. Araştırmamız mineral bileşikler ile farklı ülkelerden gelen 
çayların polifenol ve flavonoid türlerini incelemeyi amaçlamıştır. Tüm çay örneklerinin yüksek oranda 
mineral bileşikleri içerdiği görüldü ancak bazı örnekler çok düşük konsantrasyonda ağır metalleri 
(toksik) içeriyordu. Bakır, krom ve çinko’nun düşük konsantrasyonları ile arsenik, kadmiyum ve 
mobildenyum’un (Toucha- bir yeşil çay türü- hariç) bulunmaması önemli bir veridir. Tüm örneklerde 
potasyum konsantrasyonu sodyum’dan daha yüksekken, Magnezyum’un miktarı da kalsiyum’dan 
daha yüksekti. Farklı işleme adımları yolluyla üretilen katkısız çay örneklerinden olan ticari 
örneklerde kurşun tespit edilmiştir. 

Tüm çay tipleri kafein, theobromine, theofline alkoloidlerine sahipti ancak farklı miktarlarda uçucu 
yağlar, vitaminler ve mineralleri de içermelerine rağmen aktif bileşenler; polifenoller, özellikle 
epigallokateşin, gallik asit ve bioflavonoidleri içeren kateşinlerdir. 



Her bir çay tipi kendine özgü özelliklere sahiptir. Yeşil çay yüksek miktarda fluori’de sahiptir ki o, diş 
ve kemiklerin güçlenmelerine yardımcı olduğu gibi diş çürümelerini de azaltır. Ayrıca sahip olduğu 
kateşinler ve bioflavanoidler ; deri, yemek borusu, mide ve kolon kanserine karşı direnç potansiyeline 
katkı sağlar. Harici uygulamalarda yeşil çay; kesik ve sıyrıklardan kaynaklanan kanamayı yavaşlatır 
veya durdururken, böcek sokmalarının neden olduğu kaşıntıyı dindirir. Son olarak kan şekeri ve 
insulin düzeylerini ayarlar. 

Oolong çayın bazı tipleri, kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir ki, özellikle yağlı bir yemekten sonra 
içildiği zaman etkilidir ayrıca kan basıncı (tansiyon) ve kanın pıhtılaşma eğilimini azaltarak olası 
atardamar hastalıklarını azaltır. 

Siyah çay, baş ağrılarının bazı türlerini dindirmeye yardımcı olabilen ve ishali tedavi etmede yaralı 
olan buruk bir nitelik kazandıran tanin’lerce zengindir. Islak  (nemli) siyah çay poşetleri kızarıklık ve 
kaşıntıyı dindirmek için böcek sokmaları veya kızaran gözler üzerine güvenle yerleştirilebilirler. 

Özel araştırmalarda, yeşil çayın bir çok yolla kalp–damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu 
gösterilmiştir. Yeşil çay toplam kolestrol düzeyini düşürür ve kolestrol profilini (LDL kolestrolü’nün 
HDL kolestrolü’ne oranı) iyileştirir, kan basıncını (tansiyon) düşürür ve trombositlerin 
agregasyonunu (topaklaşmasını) azaltır. Yeşil çayda ki polifenoller bazı bağışıklık sistemi hücrelerini 
stimule (uyararak) ederek bazı kanser türlerine karşı riski azalttığı görülmüştür ayrıca, diş taşlarına 
neden olan bakterilere karşı anti bakteriyel özelliğe sahiptir. 

Bir araştırmada, her gün on fincan veya daha fazla yeşil çay içenlerde uygulanan kan testleri sonuçları, 
karaciğer hasarına karşı koruyucu özellik gösterdiğini ortaya koymuştur. Karaciğer hastalığına yaralı 
olup olmadığını belirlemek için ise daha fazla sayıda araştırma gereklidir. 

C.sinensis’in tüm tiplerinin uyarıcı özelliklere sahip oluşu nedeniyle, hamile veya hemşireler gibi kimi 
insanlar ve düzensiz kalp çarpıntısı olan veya uykusuzluktan yakınanlar ile benzeri hastalıklara 
yakalanma endişesini duyanlar en son fincanlarını, yatma zamanından en az 3 saat önce almış 
olmalıdır ve günlük alımı 1 veya 2 fincanla sınırlamalıdırlar. Bu nedenle, yeşil çayın sağlığa 
yararlarının belgelendiği bir çok araştırmada Asya ülkelerindeki ortalama yeşil çay içim miktarı olan 
yaklaşık günlük üç fincan (240 – 320 mg polifenol sağlar) esas alınır. 

Şekil 1–7’de sunulan sonuçlara bakıldığında, yeşil çayın daha yüksek miktarda fenolik bileşikleri ve 
flavonoidleri içerdiğini ve bununda bitkiyi işleme türüne bağlı olarak kimyasal kompozisyonunun 
etkilendiği anlamına geldiğini gösterir. Mineral kompozisyonuysa bitkinin orijinine bağlıdır, 
varyasyonlar Tablo1-3'de gösterilmiştir. 
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