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Abstract 

Background: Olive oil as a mjor source of fat in diet, besides having a high level of 
unsaturated fatty acid contains biological components, such as the antioxidant phenolic compounds 
that can prevent the destructive effect of free radicals and their resulting mutation on cellular 
structures. The main goal of this study was to investigate the antioxidant and anticancer effects of olive 
oil through Salmonella typhimurium and microsome. 

Materials and Methods: In this study, 16 Iranian olive oil samples and one Spanish sample 
were used. The determination test of anti-mutagenic potential was based on the method proposed by 
Ames et al. using mutant strain of Salmonella typhimurium TA100 and a well-known carcinogenic 
material (sodium azide) which by adding microsome of rat liver (S9), its anticancer effect was 
examined. Positive and negative controls which respectively contained sodium azide and distilled 
water were studied. Each test was simultaneously done three times and the percentage of inhibition 
was determined according to (1-T/M) × 100.  

Results: The inhibitory percentage in its highest level in darkness was equal to 63.64% based 
on the variety of olive oil and in light was equal to 60.70%.  

Conclusion: The findings of this study show that the antioxidant and anticancer properties of 
olive oil decrease with exposure to light. 
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                                                                                                 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك   مقاله پژوهشی            
 43-51، 1391، فروردین و اردیبهشت  )60شماره پیاپی  (1، شماره15                                                                                                      سال 

 

انی روغن نور بر خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرط مقایسه اثر دو عامل تاریکی و
  زیتون خالص و تصفیه شده

 
 3، نور امیر مظفري2،  صدیقه مهرابیان*1آرش شمس

 
  زنجان، ایران اسالمی واحد زنجان، کارشناسی ارشد میکروبیولوژي، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد -1
  ، تهران، ایران علوم، دانشگاه تربیت معلم تهراناستاد، گروه زیست شناسی، دانشکده -2
 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی ایران، تهراندانشیار، گروه میکروب شناسی،  -3

 
 

 14/2/90:   تاریخ پذیرش6/11/89: تاریخ دریافت  
 

 چکیده
 زیتون به عنوان منبع اصلی چربی در رژیم غذایی عالوه بر داشتن سطح باالیی از اسید چرب اشباع روغن :زمینه و هدف

هاي آزاد  هاي فنولی بوده که قادر به جلوگیري از تأثیر مخرب رادیکال نشده، حاوي ترکیبات بیولوژیکی مانند آنتی اکسیدان
پژوهش بررسی اثر آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی روغن هدف از این . باشد بر ساختارهاي سلولی می هاي حاصل و جهش

  . زیتون به وسیله سالمونال تیفی موریوم و میکروزوم است
آزمون تعیین .  نمونه روغن اسپانیایی استفاده گردید1 نمونه روغن زیتون ایرانی و16در این بررسی از  :ها مواد و روش

 و ماده TA100از سویه جهش یافته سالمونال تیفی موریوم توان ضد جهشی نیز بر اساس روش ایمز و با استفاده 
شاهد مثبت آزید . زاي آزید سدیم انجام گرفت و با افزودن میکروزوم کبد موش اثر ضد سرطانی آن بررسی شد سرطان

مول، هر آزمون سه بار به طور هم زمان انجام و درصد بازدارندگی مطابق با فر. سدیم و شاهد منفی آب مقطر تعیین گشت
(1-T/M)×100تعیین گردید ،  .  

 و در شرایط تیمار با  درصد64/63در صد بازدارندگی در باال ترین سطح خود در تاریکی با توجه به واریته زیتون  :ها یافته
  .  بود درصد70/60نور 

وغن زیتون دهد که نورموجب کاهش خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی ر نتایج این پژوهش نشان می :نتیجه گیري
  . گردد می

   ،اثر ضد جهش زایی و ضد سرطانیTA 100روغن زیتون، سالمونال تیفی موریوم : کلمات کلیدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، زنجان :نویسنده مسئول*
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  مقدمه
ن نیاز گسترش سرطان در ایران و جها با شیوع و

به داروهایی با عوارض جانبی و تداخالت دارویی کمتر و 
ران مورد توجه قرار گ هشاثرات درمانی بهتر از طرف پژو

 ترکیبات ضد  درصد60رفت، به طوري که امروزه بیش ازگ
سرطانی براي درمان بیماران سرطانی از منابع گیاهی، دریایی 

اده از ترکیبات استف. )1(آیند دست میه ها ب و میکروارگانیسم
گیاهی به عنوان عوامل ضد سرطانی براي اولین بار توسط 

 انجام شد، آنها از 1967هارت ول و همکاران در اواخر دهه 
 و مشتقات آن به (Podophyllotoxin) پودوفیالتوکسین

روغن زیتون . )1(عنوان عوامل ضد سرطانی استفاده کردند
اکسیدانی قوي به نیز با دارا بودن خواص ضد جهشی و آنتی 

 این .گردد عنوان یک ماده ارزشمند غذایی محسوب می
روغن حاوي ترکیبات فنولی بوده که حضور این ترکیبات 

هاي قلبی  هایی چون انواع سرطان، بیماري در درمان بیماري
هاي  عروقی، فشار خون، التهابات روماتیسمی، بیماري

به سزایی غیره نقش  گوارشی، تسکین درد، فرایند پیري و
  .)2-5(دارد

امروزه براي سنجش فعالیت ضد جهشی 
شود که در  ها استفاده می هاي مختلف از باکتري ترکیب

هاي  دهند، یکی از این روش زمانی کوتاه نتایج عالی ارائه می
ها، روش  هاي بازدارنده جهش در باکتري سنجش ترکیب

 فعالیت ضد 1975ایمز و همکاران در سال . ایمز است
ی و ضد سرطانی ترکیبات مختلف را مورد بررسی قرار جهش
هاي سالمونالیی که بر اثر  در این روش از سویه. دادند

اند  جهش زایی قدرت سنتز هیستیدین را از دست داده
  .)7، 6(شود استفاده می

اي به این نتیجه  طی مقایسهو همکاران زایگر 
تیفی هاي سالمونال  هایی که از سویه دست یافت که سیستم

گیرند از  هاي خود بهره می  در آزمون100TAموریوم
توانایی باالیی براي شناسایی میزان جهش زایی مواد شیمیایی 

ن یرااین سویه جهش مشخصی را در ا. )8(برخوردارند
هیستیدین خود دارد که آن را وابسته به منبع هیستیدین 

این باکتري درتماس با یک عامل . خارجی نموده است
، جهش برگشتی پیدا کرده و قادر به سنتز هیستیدین زا جهش

، طیف وسیعی ازعوامل سرطان زا نیاز به فعال خواهد شد
سازي متابولیکی براي شناسایی دارند و از آنجایی که 
باکتري سالمونال تیفی موریوم قادر به انجام این کار نیست 
لذا یک عصاره استریل میکروزومی از بافت پستانداران مانند 

. گردد زایی اضافه می رت به آزمون بررسی اثر ضد جهش
هاي  با داشتن میکروزوم) S9(کبد موش) هموژناي(عصاره 

 داراي P 450هاي مختلف از جمله سیتوکروم  حاوي آنزیم
بنابراین چنان چه ترکیب آنتی . باشد خواص ضد سرطانی می

 نقش 450Pاکسیدانی با عمل ضد سرطانی سیتوکروم 
توان براي آن نقش ضد سرطانی  ته باشد، میسینرژیک داش
عوامل مختلفی بر کیفیت و مرغوبیت . )9-11(در نظرگرفت

توان نور ذکر  ترین آنها را می روغن زیتون موثرند که مهم
نور با اثر گذاري بر ترکیبات فنولی موجود در روغن . نمود

 ،12(گردد زیتون باعث کاهش اثرات آنتی اکسیدانی آن می
اي   پژوهش با استفاده ازروش ایمز به بررسی مقایسهاین. )13

تاثیر تاریکی و نور بر خاصیت ضد سرطانی و ضد جهشی 
  . روغن زیتون خالص و تصفیه شده پرداخته است

 
  ها مواد و روش

 کاربردي جهت -در این مطالعه بنیادي 
آوري زیتون به ایستگاه تحقیقات زیتون شهرستان طارم  جمع

 که بهترین زمان برداشت 1388اوایل آذر ماهاواخرآبان و در 
  . محصول زیتون روغنی در این منطقه است، مراجعه گردید

زیتون روغنی که در این ) رقم(نوع 10از تمام 
در این . گیري به عمل آمد مرکز موجود بود نمونه

آوري  ها به روش دستی جمع گیري تالش گردید زیتون نمونه
جلوگیري به عمل آید چراکه ها با زمین  و از تماس میوه

ها در هنگام برداشت  زخمی شدن و آسیب دیدن میوه
ها به میوه و ایجاد تغییرات بیولوژیک  موجب ورود میکروب

ها با آب شستشو  آوري، میوه پس از جمع. در آن خواهد شد
ها، گرد وخاك نشسته بر آنها و نیزمواد  داده شده تا برگ

ها   این مرحله روغن میوهپس از. زائد احتمالی حذف گردد
به روش پرس سرد، توسط دستگاهی که جهت استخراج 

جوید واصال از آب گرم استفاده  روغن تنها از فشار بهره می
آوري  هاي تیره جمع  درون شیشهبالفاصلهکند، خارج و  نمی
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 نمونه 2هاي ذکر شده در باال تعداد  عالوه بر نمونه. گردید
 نمونه روغن 2ی تهیه شده، روغن زیتون که به روش سنت
 نمونه روغن زیتون بکر 2اي،  زیتون با بو و بی بوي کارخانه

 نمونه 1هاي متفاوت تولید داخل و  اي با مارك کارخانه
روغن زیتون بکر اسپانیایی به طور تصادفی از مراکز خرید 

هاي مورد  نیز تهیه گردید که به این ترتیب تعداد کل نمونه
  . رسید نمونه17سنجش به 

 سـالمونال تیفـی موریـوم       ،باکتري مـورد آزمـایش    
 مستقیما از پرفسور ایمـز دریافـت و در محـیط     100TAسویه  

ــت انجــام       ــبانه جه ــشت ش ــشت و از ک ــراث ک ــت ب نوترین
 . هاي تایید سوش مزبوراستفاده گردید آزمایش

   100TAهاي تایید سوش  آزمون
 وحساسیت بـه کریـستال      Rfسوش از بابت جهش     

 و R-factorقاومت به دیسک آمپی سیلین وحضور     ویوله، م 
 . بررسی و تائید گردیدUVrBنیز جهش 

تعیین قـدرت ضـد جهـش زایـی روغـن           
   100TAزیتون با استفاده از سالمونالتیفی موریوم 

این آزمون شامل آمیختن مـاده مـورد آزمـایش بـا       
زاي به کار رفته در کنترل مثبـت        لیتر از ماده سرطان     میلی 1/0
ــ( ــه محتــوي ) د ســدیمآزی ــر تــاپ آگــار،   میلــی3لول  1/0لیت

لیتر هیستیدین بیوتین   میلی1/0لیتر کشت شبانه باکتري و  میلی
محتوي این لولـه بـه طـور    . لیتر روغن زیتون است   میلی 1/0و  

یکنواخت بر روي محیط گلوکز آگار حـداقل ذوب و سـرد        
عت  سا24ها را وارونه و به مدت      شود، پلیت  شده گسترده می  

 قـرار داده و بـراي هــر   انتی گـراد  درجـه سـ  37در انکوبـاتور  
کنترل منفی شامل .  پلیت هم زمان کشت داده شد     3آزمایش  

شـاهد  . باشـد  لیتر آب مقطر به جاي آزید سدیم مـی    میلی 5/0
هـا را   هـاي خـود بـه خـودي در بـاکتري      منفی در واقع جهش 

زا  رطانلیتر ماده س میلی1/0دهد و شاهد مثبت حاوي      نشان می 
هــا  بعــد از دوره گرمــادهی تعــداد کلنــی بــاکتري. باشــد مــی

  . شمارش گردید
 کبد مـوش جهـت آزمـون ضـد          9Sتهیه  
  سرطان زایی

زا نیــاز بــه فعــال  عوامــل ســرطان طیــف وســیعی از
 10در ایـن تحقیـق از       . سازي متابولیکی براي شناسایی دارند    

گـرم کـه از      200±5 نر با وزن تقریبی   ) رت(موش صحرایی   
هـا بـه      مـوش . انستیتو پاستور تهیه شده بـود، اسـتفاده گردیـد         

مدت یک شبانه روز دور از غـذا و آب نگهـداري شـدند تـا          
هاي کبدي به باالترین حـد خـود برسـد، سـپس              میزان آنزیم 

حیوان قطع نخاع شده و کبد آن خـارج گردیـد و بـا کلریـد          
 پـس از آن بـا قیچـی         . مـوالر شستـشو داده شـد       15/0پتاسیم  

 دقیقه سانتریفوژ  10ریل آنها را خرد و له کرده و به مدت           است
)g9000 (سـانتی  درجـه   4تمام مراحل در دماي صفر تـا       . شد

در ) 9S(پس از سانتریفوژ، محلول رویـی     .  انجام گرفت  گراد
زایی مطابق    ذخیره وآزمون ضد جهش    سانتی گراد  -80دماي

 در کنترل مثبت.  انجام گردید9S روش ذکر شده در حضور
 1/0زا،   مـاده جهـش    لیتـر  میلـی 1/0لیتر کشت شبانه،     میلی1/0

لیتـر   میلـی  1/0 و در پتري دیش تست عـالوه بـر         9Sلیتر   میلی
 لیتـر   میلـی 1/0زا،  مـاده جهـش   لیتـر  میلـی  1/0کشت شـبانه و     

در کنتـرل  .  اضـافه شـد  9S لیتـر   میلـی 1/0 روغـن زیتـون و  
ر کـشت   لیتـ  میلـی  1/0لیتر آب مقطر اسـتریل،        میلی 5/0منفی

الزم به ذکر است کـه در  .  اضافه شد9Sلیتر   میلی1/0شبانه و   
 هیـستیدین و بیـوتین      ،هـاي مـورد آزمـایش       همه پتري دیـش   

.  هم زمـان تکـرار گردیـد    به طوراضافه و هر آزمایش سه بار 
  . )11 ،6(ها شمارش شدند  باکتري، از دوره گرمادهیپس

  محاسبه درصد بازدارندگی
زدارندگی از فرمـول اونـگ   براي محاسبه درصد با 

 ایـن  )درصـد بازدارنـدگی  =  )M/T-1(×100 (استفاده شد
ارائـه گردیـد    1986 سـال     در فرمول توسط اونگ و همکاران    

هاي برگشتی در هر پلیت در حضور عامل    کلنی Tکه در آن    
هـاي برگـشتی در هـر یـک از           تعداد کلنـی   Mضد جهش و    

لنی برگشتی الزم به ذکر است ک. هاي شاهد مثبت است   پلیت
درصـد  . در کنترل منفی از صورت و مخرج کسر می گـردد          

 بیان کننده اثر ضد جهشی قـوي نمونـه     40بازدارندگی باالي   
تـر    اثر ضد جهشی متوسط و پـایین       25-40مورد بررسی، بین    

 بیان کننده این مطلب است که نمونه مورد بررسی فاقد       25از  
  .)6(باشد خاصیت ضد جهشی می

اطالعـات مـورد نیـاز، نظیـر تعـداد          در این تحقیق    
بـه کمـک نـرم    زایی  هاي برگشت یافته در تست جهش    کلنی
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مـورد تجزیـه و تحلیـل       آنـالیز آنـووا       و SPSSافزار آمـاري    
  . آماري قرار گرفت

  
  یافته ها

ــوریم   ــپ ســوش ســالمونال تیفــی م ــد ژنوتی درتایی
100TA   سویه جهش یافته به علت فقدان نسبی سد لیپو پلی ، 

 در پوشش سطح باکتري، رنگ کریستال ویولـه بـه            ساکارید
هـا وتـشکیل    داخل دیواره نفوذ کرده و باعث مرگ بـاکتري        

کــه در   میلـی متـر شـد درحـالی    14 بـه قطـر تقریبـی    اي  هالـه 
مقاومت بـه آمپـی   . هاي وحشی هاله شفاف تشکیل نشد       سویه

درسـویه مـورد     R- Factorپالسـمید   سیلین به علت وجـود 
عدم رشد در ناحیه پرتو دیـده مـشاهده   . شدآزمایش مشاهده   

  . باشد  میUvrBگردید که نشان دهنده جهش 
هاي زیتون مختلف  بررسی اثر ضد جهشی روغن

  در شرایط تاریکی 
ها در طول مدت آزمون ضد جهشی در  روغن

ظروفی شیشه اي و کدر به دور از نور نگهداري شدند، هر 

نترل مثبت از ماده در ک .آزمایش سه بار هم زمان انجام شد
زاي آزید سدیم استفاده گردید که میانگین تعداد  جهش
 برابر تقریباً 9Sهاي برگشتی درحضور و عدم حضور  کلنی
 کلنی بود، در حالی که این تعداد در کنترل منفی به 2600

زایی   کلنی تقلیل پیدا کرد که تائیدي بر جهش210حدود 
داري بین برخی از  نیاختالف مع .باشد ماده آزاید سدیم می
توان   مشاهده گردید، لذا می)p≥05/0(ارقام روغن زیتون 

هاي  چنین بیان داشت که سه نمونه روغن زیتون به شماره
جهشی و ضد سرطانی قوي در  داراي اثرات ضد 5 و 2،1

 9S باشند که این مقدار در حضور  می درصد60حدود 
، 6، 7، 8، 9، 10، 13، 14، 15هاي  نمونه. کند می افزایش پیدا

 اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی متوسطی نشان دادند، 3، 4
. اما این میزان نسبت به سه نمونه ذکر شده در باال کمتر است

. این مقدار اندکی افزایش نشان داد 9Sبا اضافه نمودن 
 اثر ضد جهشی نشان 11،12،16،17هاي شماره  روغن
  )1جدول (ندادند

  
   در شرایط تاریکی9S در صد بازدارندگی در حضور و عدم حضور  نتایج بررسی.1جدول 

تعدادکلنی   S9تعداد کلنی در عدم حضور  S9تعداد کلنی در حضور 
  برگشتی
  نمونه  

میانگین در صد   میانگین و انحراف معیار
  مهار

میانگین و انحراف 
  معیار

میانگین در صد 
  مهار

   33/2664±98/1050   33/2636±10/854 +کنترل 
   67/235±51/52   67/210±51/78 –کنترل 
 84/60 89/19±33/1043 26/61 95/20±33/1021  1نمونه 
 63/61 23/21±33/1022 64/63 50/69±67/958  2نمونه 
 40/48 27/32±67/1374 35/49  19/28±33/1335 3نمونه 
 83/43 64/21±67/1496 66/39 05/22±67/1590 4نمونه 
 29/59 04/26±67/1084 92/60 66/12±33/1030 5نمونه 
 80/43 14/24±33/1497 06/44 10/13±67/1474 6نمونه 
 86/48 91/18±67/1362 20/49 36/32±33/1339 7نمونه 
 07/38 51/30±00/1650 36/38 18/33±00/1625 8نمونه 
 48/30 04/20±33/1852 64/30 05/27±67/1828 9نمونه 
 49/34 23/36±33/1745 71/34 23/26±33/1721 10نمونه 
 68/15 30/60±67/2246 73/17 54/24±00/2169 11نمونه 
 56/22 60/19±33/2063 76/22 56/17±33/2036 12نمونه 
 75/41 65/21±00/1552 19/42 55/23±00/1524 13نمونه 
 91/36 96/25±00/1681 06/37 09/24±33/1659 14نمونه 
 95/41 65/41±67/1546 74/42 17/25±67/1509 15نمونه 
 82/24 87/7±00/2003 68/23 64/8±00/2012 16نمونه 
 97/22 34/14±33/2052 86/22 53/10±67/2033 17نمونه 
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هاي  اثر فاکتور نور بر خاصیت ضد جهشی روغن
  زیتون مختلف

هاي شماره  این مرحله از بررسی، نمونه روغن در
.  که اثر ضد جهشی نداشتند، حذف شدند11،12،16،17

 5 و1،2هاي شماره  دهد که روغن ایج این مرحله نشان مینت
ولی نسبت به  باالترین میزان درصد مهار را داشتند،

اثر ضد جهشی  هاي مشابه نگهداري شده در تاریکی، نمونه
در این مرحله نیز اختالف . کمتري از خود نشان داده است

 )p≥05/0(داري بین برخی از ارقام روغن زیتون  معنی
هاي  به همین ترتیب نمونه. گردیدمشاهده

 درصد جهش زایی متوسطی 15،14،13،10،9،8،7،6،4،3
  .نشان دادند

  
  بحث 

در قرن حاضر یکی از علل شایع مرگ و میر در 
امروزه انواع . باشد جوامع صنعتی و پیشرفته سرطان می

زاي شیمیایی شناخته  زا و سرطان متفاوتی از مواد جهش
ها و تغییرات  اند که آسیب  این عقیدهدانشمندان بر. اند شده

ژنتیکی اعم از تغییرات ایجاد شده در توالی و انسجام 
DNAها و دیگر تغیرات  زایی در ژن ، بروز جهش یا جهش

زایی نقش به  ژنتیکی در ساختار کروموزومی، در سرطان
گري و شناسایی مواد  روش ایمز جهت غربال. سزایی دارند

در این روش با استفاده . ول استزا و ضد جهشی متدا جهش
از سالمونال تیفی موریوم جهش یافته، برخی ترکیبات گیاهی 

 . )10(اند را ضد جهشی و ضد سرطانی معرفی نموده

بررسی نتایج ضد جهشی و ضد سرطانی ارقام 
دهد که  مختلف زیتون با شاهد مثبت آزید سدیم نشان می

 داراي اثرات 5 و 2،1هاي  سه نمونه روغن زیتون به شماره
باشند و این مقدار در  ضد جهشی و ضد سرطانی قوي می

علت باال بودن میانگین در . نماید افزایش پیدا می 9Sحضور
توان به نوع واریته هر یک  صد مهار این سه نمونه را می

  .)14(نسبت داد
رامون کولومر و مطالعه تحقیق حاضربا نتایج 

د و به بررسی تاثیر انجام گردی 2005که در سال همکاران 

پرداخت،  اي، روغن زیتون و سرطان می رژیم غذایی مدیترانه
در معرفی روغن زیتون به عنوان یک ماده ضد سرطانی هم 

 15 و 13،10،9،8،7،6،4،3،14هاي  نمونه .)15(سویی دارد
اثرات ضد جهشی و ضد سرطانی متوسطی نشان دادند که 

این ارقام زیتون داراي گیري کرد که،  توان نتیجه این طور می
مواد ضد جهشی بوده اما این میزان نسبت به سه نمونه ذکر 

این مقدار اندکی  9Sبا اضافه نمودن . شده در باال کمتر است
دهند استفاده از روغن  این نتایج نشان می. افزایش نشان داد

گیري از سرطان  تواند در پیش زیتون در رژیم غذایی می
 و 2004سی اوون و همکاران در سال موثر باشد که با برر

گیري به سرطان  تاکید بر نقش زیتون و روغن زیتون در پیش
 اثر ضد 11،12،16،17هاي شماره  روغن .)16(هم سویی دارد

جهشی نشان ندادند که این امر به منزله عدم یا ناچیز بودن 
این  .هاي یاد شده است خاصیت آنتی اکسیدانی در نمونه

 توسط مریم فهیم 1387 پژوهشی که در سال بررسی با نتایج
دانش و همکاران، با عنوان بررسی میزان ترکیبات فنولی و 

هاي زیتون تجاري ایرانی  توکوفرولی در تعدادي از روغن
با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال صورت 

هاي  داشت میزان ترکیبات فنولی روغن گرفت و بیان می
هاي با میزان  بسیار ناچیز است و در گروه روغنزیتون ایرانی 

علت پائین  .)14(گیرند، هم سویی دارد پلی فنول کم قرار می
 نمونه ذکر شده در بررسی حاضر را نیز 4بودن در صد مهار 

توان ناشی از زمان و درجه حرارت باالي مرحله  می
-23، 14(انستدماالکساژ، نحوه استخراج و نوع واریته زیتون 

نیز استفاده ) 9S(در تحقیق حاضر از هموژن کبد موش  .)16
با اضافه نمودن میکروزوم، اثر ضد جهشی روغن زیتون . شد

افزایش پیدا نمود که نشان دهنده اثر ضد سرطانی آن می 
 در مقابل مواد آنتی اکسیدان و 450Pباشد، زیرا سیتوکروم 

د ضد جهش باعث تقویت این اثر شده و در نتیجه مواد مور
نتایج حاصل از این  .)10(شود آزمایش، ضد سرطان نامیده می

هاي انجام شده در خصوص   و پژوهشمطالعاتبررسی، با 
خواص ضد جهشی و ضد سرطانی روغن زیتون هم سویی 

   .دارد
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 2007بررسی مروري اسکریچ وهمکاران در سال 
 به عنوان که به بررسی مکانیسم مولکولی اثرروغن زیتون و

رژیم غذایی سرطان پرداختند و نتیجه  ر لیپیدها در دیگمثال
آن که تاثیر رژیم غذایی حاوي روغن زیتون در کاهش نرخ 

هاي  ابتال به سرطان به دلیل وجود ترکیبات فنولی ونیز اسید
هم چنین بررسی اثرات . )24( بودMUFAچرب غیر اشباع یا 

 توسط جان کامپوس 2006ضد جهشی روغن زیتون در سال 
ز وهمکاران، که با ایجاد جهش در دروزوفیال سانچ

مالنوگاسترهایی که هتروزیگوت هستند براي دو مارکر 
کنند  نتیکی که به صورت موهایی بر روي بال نمود پیدا می ژ

و تیمار با روغن زیتون نشان دادند که روغن زیتون داراي 
هاي  نتایج بررسی. )25(باشد اثرات ضد جهشی قوي می

 بر روي روغن زیتون 2004 همکاران در سال سرجیو لوپز و
داد اسیدهاي چرب غیر اشباع پلی که  و سرطان که نشان می

 وجود n-6شوند و به صورت   نامیده میPUFAدر اصطالح 
دارند مستعد تبدیل شدن به ترکیبات آلدئیدي در طی 

باشند در حالی که اسیدهاي چرب غیر  پراکسیداسیون می
هاي آزاد و میزان پایین واکنش  ادیکالاشباع مونو با مهار ر

هم .  دارندDNAبا اکسیژن نقشی مهم در کاهش آسیب به 
چنین این پژوهش آثار مفید و ارزشمند روغن زیتون را در 

هاي پستان، پروستات،  ها از جمله سرطان برخی سرطان
کولون، مثانه و سیستم ادراري، معده و ریه تائید و مشخص 

 ROS =reactive(اکسیژن ي آزاد رادیکال هانمود که 

oxygen species ( سوپر اکسید آنیون، هیدروژن از جمله 
هاي  هاي هیدروکسیل، رادیکال پراکسید، رادیکال

 DNAآلکوکسیل منجر به شکسته شدن یک یا هر دو رشته 
تواند  گردند، وجود ترکیبات فنولی روغن زیتون می می

در  .)26(مخرب باشدعاملی براي از بین بردن این تاثیرات 
اي بر روي   مطالعه مارتین مارون و همکاران در 2000سال 

 ابتال به سرطان، به تائید خطرنقش روغن زیتون در کاهش 
 نیز هارولد نیو مارك 1997در سال  .)27(این نقش پرداختند

 ابتال به خطربا بررسی برروي اسکوآلن، روغن زیتون و 
ا در محافظت در برابر سرطان، تاثیر مفید این ترکیب ر

هاي پستان   ابتال به سرطانخطرتومورهاي سرطانی و کاهش 

میشائیل استونهام و همکاران در  .)28(و پانکراس بیان نمود
 تاثیر روغن زیتون بر سرطان کولون را مورد 2000سال 

هاي آنها حاکی از آن بود که  بررسی قرار دادند که یافته
یبات فنولی و نیز اسیدهاي ها و ترک حضور آنتی اکسیدان

چرب غیر اشباع مونو نقشی مهم در کاهش میزان ابتال به این 
 نیز کورتیس متلین در 1999در سال  .)17(سرطان دارند

بررسی آمار مرگ ومیر جهانی سرطان پستان به جایگاه مهم 
  .)29( تاکید داردیروغن زیتون به عنوان عامل ضد سرطان

هاي تیمار  هبررسی نتایج حاصل از نمون
  شده با نور

هاي  نمونه بررسی نتایج و میانگین درصد مهار
تیمار شده با نور مستقیم آفتاب، نشان داد که میزان 

ز میزان در صد ا)  درصد49/57( مهارکنندگی در شرایط نور
علت این امر را . کمتر است)  درصد26/61(مهار تاریکی

بر ساختار ) UV(توان به اثر مخرب اشعه ماورا بنفش  می
این نتایج با نتایج  .)30-32(ترکیبات فنولی نسبت داد

 که بر روي تاثیر 2010پریستوري و همکاران در سال 
بندي، میزان  جمله نحوه و شرایط بسته پارامترهاي مختلف، از

اکسیژن، نور، دما و زمان انبار داري برکیفیت روغن زیتون 
هاي ایشان  فتهکردند، هم سویی دارد، بر طبق یا بررسی می

اشعه ماورا بنفش آفتاب تاثیري سو بر ترکیبات آنتی 
اکسیدانی روغن زیتون داشته و در نتیجه باعث افت کیفیت 

 نیز کریستینا سابلیوو به اتفاق 2009در سال  .)30(گردد آن می
 بر کاهش میزان آلفا UVهمکاران به بررسی اثر دما و نور 

انول و هگزان پرداختند، هاي آزاد و محلول در مت توکوفرول
 اثر تخریبی بیشتري UVنتایج این بررسی نشان داد که نور 

 با ایجاد UV. هاي محلول دارد بر روي آلفا توکوفرول
هاي متوکسی، پراکسید هیدروژن و تبدیل  رادیکال

هاي اکسی منجر به تخریب ویتامین  توکوفرول به رادیکال
 نور را بر خاصیت تحقیق حاضر نیز اثر مخرب. )33(گردد می

ضد جهشی و ضد سرطانی روغن زیتون نشان داده 
 نیز به بررسی تاثیر نور 2006غزالی و همکاران در سال .است

بر مقاومت اکسیداتیو روغن خرما پرداختند، نتایج این 
 باعث تسریع روند اکسیداسیون UVبررسی نشان داد که نور 
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به طبع آن روغن گردیده که نتیجه آن افزایش پراکسید و 
نتایج تحقیق حاضر  .)5(کاهش مرغوبیت و کیفیت آن است

اند،  با نتایج جمعی از پژوهشگران ایتالیایی که بیان داشته
هاي روشن و تماس مستقیم  نگهداري روغن زیتون در شیشه

آن با نور خورشید موجب کاهش قابل توجهی از پتانسیل 
سویی گردد، هم  آنتی اکسیدانی و ارزش غذایی آن می

 .)34(دارد

  
  نتیجه گیري

نتایج این برسی حاکی از آن است که نور 
خورشید و اشعه ماورا بنفش آن موجب تخریب مواد آنتی 
اکسیدانی موجود در روغن زیتون شده و از ارزش غذایی 

  .کاهد آن می
  

  تشکر و قدردانی
بدین وسیله از زحمات اساتید ارجمندم سرکار 

آقاي دکتر امیر مظفري و سرکار خانم دکتر مهرابیان، جناب 
خانم دکتر نصیري که با رهنمودهاي ارزنده خویش مرا در 

  .طی این مسیر یاري نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم
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