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Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri,
Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri
ÖZET
Akdeniz ülkeleri, kardiyovasküler hastalık ve kanser bakımından diğer
Avrupa ülkelerinden daha düşük ölüm oranlarına sahiptir. Akdeniz diyetinde
diyet yağının temel kaynağını oluşturan zeytinyağının düzenli tüketiminin,
insan sağlığı üzerine çeşitli yararlı etkileri olduğu düşünülmektedir.
Zeytinyağı tüketimine atfedilen biyolojik özellikler kısmen onun fenolik
bileşenleriyle ilişkili olup aslında zeytinyağı fenoliklerinin doğrudan veya
dolaylı antioksidan etkileriyle, oleik asit ve skualen gibi diğer bileşenlerine
bağlıdır. Zeytinyağında tespit edilen ve miktarı bilinen temel fenolik
bileşikler, tümü antioksidan özelliklere sahip; basit fenoller (hidroksitirozol,
tirozol), sekoiridoidler (oleuropein) ve lignanlar şeklinde üç grupta yer alır.
Bu maddelerden son iki sınıf en yoğun doğal zeytinyağı fenollerini içerir.
Geleneksel Akdeniz topluluklarında görüldüğü gibi uygun şekilde tüketildiği
zaman ekstra sızma zeytinyağının yararlı olduğu teyit edilmiştir. Pek çok
kanıt; Akdeniz diyetinin sağlık etkilerinde zeytinyağı ve bileşenlerinin önemli
ölçüde katkısı olduğunu göstermekle birlikte, bu etkilerin tedaviden daha çok
önleyici yönde olduğunu göstermektedir. Bu makale zeytinyağı fenolikleri ve
diğer biyoaktif bileşenlerinin potansiyel yararlı etkilerini destekleyen kanıtları
özetlemektedir.
Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Biyolojik etkinliği, Antioksidanlar, Tedavi

Olive Oil and Health: Bioactive Constituents,
Antioxidant Properties and Clinical Implications
ABSTRACT
Mediterranean countries have lower rates of mortality from cardiovascular
disease and cancer than other European countries. Olive oil is the major
source of dietary fat in the Mediterranean diet, and its regular consumption is
thought to have various beneficial effects on human health. The biological
features ascribed to olive oil consumption are associated in part to its
phenolics constituents, and mainly linked to the direct or indirect antioxidant
activity of olive oil phenolics and other components such as oleic acid and
squalene. The major phenolic compounds identified and quantified in olive
oil belong to three groups which all of them have potent antioxidant
properties; simple phenols (hydroxytyrosol, tyrosol), secoiridoids
(oleuropein) and the lignans. Among these substances the last two classes
include the most concentrate phenols of virgin olive oil. As observed in
traditional Mediterranean populations, it has been confirmed that extra virgin
olive oil is beneficial when consumed properly. Many evidence indicates,
however, that olive oil and its components contribute significantly to the
health benefits of the Mediterranean diet, with more of an effect on
prevention than treatment. This paper summarizes the evidence supporting
the potentially beneficial effects of olive oil phenolics and other bioactive
components.
Key Words: Olive oil, Biological Activity, Antioxidants, Treatment
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GİRİŞ
Zeytinyağı özellikle akdeniz havzası ve komşu
bölgelerde yaygın olarak yetişen ve ilk bilgilerin
Romalılar ve Yunan mitolojisine kadar uzandığı zeytin
ağacının (Olea europaea) meyvası, zeytinden elde edilir
(1). Bu bitkisel yağ zeytinin yetiştirildiği Akdenizi
kuşatan ülkelerde sıklıkla “Akdeniz diyeti” olarak
bilinen ve düşük kronik dejeneratif hastalık insidansına
sahip olma eğiliminden sorumlu diyet yağının esas
kaynağıdır (2,3).
Zeytinyağı (olivea oleum) zeytinin çekirdeğiyle birlikte
sıkılarak, hiçbir kimyasal işlem görmeden elde edilen
şeffaf, yeşilimsi/sarımtırak ve aromatik bir sıvıdır (4).
Uluslar arası zeytinyağı konseyi, zeytinyağını; sızma
zeytinyağı, rafine zeytinyağı, zeytinyağı, ve prina
(olive-pomace) zeytinyağı şeklinde sınıflandırmaktadır.
Sızma zeytinyağı (virgin olive oil), zeytin ağacı
meyvesinden, yağ içeriğinde herhangi bir değişikliğe
yol açmayan, sadece mekanik ve fiziksel yollarla
(soğuk presleme tekniği) elde edilmektedir. Sızma
zeytinyağı, yıkama, dekantasyon (tortudan ayırma),
santrifüj ve filtrasyon dışında herhangi bir işleme tabi
tutulmaz. Sızma zeytinyağı da, asitlik derecesine göre;
ekstra sızma (extra virgin) zeytinyağı, sızma (virgin)
zeytinyağı ve natürel (doğal) zeytinyağı (maksimum
serbest asitliği, sırasıyla; 1.0 g, 2.0 g ve 3.3 g/100 g)
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sızma zeytinyağının
asitliği 3.0 değerini aşarsa, yağdaki başlıca fenolik
bileşikler ve daha az oranda skualen gibi bileşenlerinin
kaybolduğu ileri sürülmektedir (5,6).
Sızma
zeytinyağı,
diğer
zeytinyağları
ile
karşılaştırıldığında; çevresel strese cevapta meyveyi
koruyan, çoğu polar minör bileşenlerin oluşturduğu
fenolik yapılara sahip bileşikleri tutma bakımından
eşsiz bir diyet yağı olarak kabul edilir (4,7). Çeşitli
faktörler, örneğin; çeşit, coğrafi bölge, tarım teknikleri,
iklim şartları, meyve olgunluğu, meyve depolama,
işleme ve yağ depolama yöntemleri vb. durumlar
zeytinyağı lezzetini etkilemektedir (8,9).
Zeytinyağının temel (major) bileşenleri yağ asitleri
olup, totalin; %55-83’ü TDYA; özellikle oleik asit, %420’si ÇDYA ve %8-14’ü doymuş yağ asitlerinden
meydana gelir. Zeytinyağı yüksek oranda TDYA
içermekle birlikte oldukça önemli biyolojik özellikleri
olan diğer minör bileşenlere de sahiptir. Total içeriğin
%1-2’sini oluşturan ve iki sınıfa ayrılan minör
bileşenleri; i. sabunlaşmayan (yağın sabunlaşma sonrası
çözücülerle çıkartılabilen) fraksiyon; skualen ve diğer
triterpenler, steroller, tokoferol ve pigmentler içerirken;
ii. solübl fraksiyon; fenolik bileşikleri içerir. Minör
bileşenler total yağ ağırlığının yaklaşık %2’si olmasına
rağmen içeriğinde 230’dan fazla kimyasal bileşik
bulunmaktadır (Tablo 1) (10,11).
Genel terapötik özelliklerine katkı yapabilen değişik
bileşenleri ile adeta fonksiyonel gıda olarak
değerlendirilen zeytinyağının yüksek oranda TDYA’nin
yanı sıra, polifenolik bileşikler, skualen ve alfatokoferol gibi fitokimyasallar için önemli bir kaynak
olduğu da bilinmektedir (12).

Tablo 1. Zeytinyağında bulunan major ve minör bileşen
fraksiyonlar ve alt bileşenleri (11)
Major bileşenler (sabunlaşabilir fraksiyon); Oleik asit,
palmitik asit, linoleik asit, stearik asit, palmitoleik asit,
linolenik asit, miristik asit
Minör bileşenler (sabunlaşmayan fraksiyon);
1. Gliserit olmayan esterler ve mumlar
2. Alifatik alkoller
3. Triterpen alkoller: eritrodiol ve uvaol
4. Steroller: β-sitosterol, kampesterol, stigmasterol, vd.
5. Hidrokarbonlar: skualen, uçucu hidrokarbonlar
(fenantren, piren, florantren), karotenoidler (βkaroten ve likopen)
6. Pigmentler: klorofiller ve feofitinler (a ve b)
7. Uçucu bileşikler
8. Fenolik bileşikler:
a) Lipofilik: Tokoferoller ve tokotriendler (α, β, γ ve δ)
b) Hidrofilik: Fenolik asitler; benzoik, gallik, vanilik asit gibi
benzoik; sinnamik, kafeik, kumarik asit vb. sinnamik türler
Fenolik alkoller; hidroksitirozol, tirozol ve glikozidleri
Sekoiridoidler; oleuropein ve aglikonu, ligstroside aglikon,
hidroksitirozol ve tirozol ile ilişkili dekarboksimetil elenolik
asidin dialdehidik formu
Lignanlar; 1-pinorezinol ve 1-asetoksipinorezinol
Flavonoidler: apigenin, luteolin

ZEYTİNYAĞI MAJOR BİLEŞENLERİNDEN
OLEİK ASİT
Zeytinyağının major bileşenleri sabunlaşabilen / gliserit
fraksiyonu olarak da bilinmekte olup, triaçilgliseroller
total yağ ağırlığının yaklaşık %98’ini oluşturmaktadır.
Oleik asit, zeytinyağındaki yağ asitlerinin %70-80’ini
oluştururken, minör bileşenler ağırlığın yaklaşık
%2’sini oluşturmaktadır (Şekil 1). Rafine işlemi bu
bileşiklerin kaybına yol açtığı için minör bileşenler daha
çok sızma zeytinyağında mevcuttur. Zeytinyağının lipit
profili üzerine olumlu faydaları konusunda ilk rapor
2004 yılında İspanya’da gerçekleşen “Birinci
Uluslararası Zeytinyağı ve Sağlık” konferansında
açıklanmıştır. Sağlıkla ilgili olumlu etkileri genel olarak
yüksek oranda TDYA (oleik asit) içermesiyle ilişkilidir
(1,12).
Tablo 2. 100 gr zeytinyağı (109 mL) için besin değerleri
Toplam enerji
885 kcal
Karbonhidrat ve protein
0g
Yağ
100 g
Doymuş
14 g
Tekli doymamış
73 g
Çoklu doymamış
11 g
Omega 3 – Omega 6 yağ
< 1.5 g – 3.5-21 g
E vitamini
14 mg
K vitamini
62 μg

Uluslararası standartlara göre (sızma ve rafine)
zeytinyağı için önerilen yağ asidi içerikleri; %56-83
oleik, %7.5-20 palmitik, %3.5-20 linoleik, %0.5-3.5,
stearik, %0.3-0.5 palmitoleik, %0-1.5 linolenik, %0-0.5
miristik asitten ve çok daha az miktarlarda diğer yağ
asitlerinden oluşmalıdır.
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Zeytinyağında, tekli doymamış, çoklu doymamış ve
düzeyde UV radyasyona maruz kalma, karsinojenik
doymuş yağ asidi oranları ortalama olarak sırasıyla,
singlet oksijen oluşumuna neden olmaktadır (27).
%73, %11 ve %14 şeklindedir (Tablo 2) (13,14). Temel
yağ alım kaynağı zeytinyağı olduğundan, Akdeniz
A
diyetinde TDYA (oleik asit) oranı yüksek, doymuş yağ
asitleri ise düşüktür (15). Bir tek doymamış bağa sahip
olan oleik asit, oksidasyona daha az yatkın olduğundan,
B
yüksek içeriği zeytinyağının antioksidan etkisine,
yüksek stabilite ve uzun raf ömrüne katkıda
bulunmaktadır (16). Zeytinyağındaki oleik asit ve
fenolik bileşiklerin antioksidan aktiviteleri hem
deneysel hem de insan çalışmalarında gösterilmiştir
(1,10). Tekli doymamış yağ asidi (oleik ve linoleik asit)
C
tüketimi plazma LDL düzeylerinde azalma ve HDL
düzeylerinde artış ile ilişkili olduğu gibi, oleattan
zengin LDL’nin oksidasyona linoleattan zengin LDL’ye
Şekil 1. Zeytinyağı temel bileşiklerinden Oleik asit (A), minör
göre daha az yatkın olduğu gösterilmiştir (17,18).
bileşenlerin hidrokarbon sınıfında yer alan Skualen (B) ve
Diyeter oleik asit içeriğinin HDL’de azalma olmaksızın,
lipofilik özellikli fenolik bileşiklerden; Alfa-tokoferol’ün (C)
okside LDL, LDL kolesterol ve TG düzeylerini azalttığı
kimyasal yapısı
bildirilmiştir (19,20). Ochoa ve arkadaşları (21) tavşan
kalbi mitokondrisinde lipit peroksidasyonuna karşı
sızma zeytinyağındaki sabunlaşan ve sabunlaşmayan
fraksiyonların öneminine değinirken, Ramirez-Tortosa
ve arkadaşları da (22), aterom plak oluşumuna karşı
B
zeytinyağının antioksidan etkisinden sadece oleik asitin
A
C
sorumlu olmadığını rapor etmişlerdir. Akdeniz diyeti ve
TDYA bol zeytinyağı “non-alkolik yağlı karaciğer”
(NASH) hastalığının primer önlenmesinde de rol oynar
(23). Oleik asitin kanser üzerine etkisini inceleyen in
D
vitro ve in vivo bazı çalışmalarda, kanseri önlemede rol
oynadığını bildirilmiş ise de, bunun yağ stabilitesi
üzerine (oksidatif stresi önleyen) yağ asitlerinin
sekonder etkisine ya da doğrudan antikanser etkisine
E
bağlı olup olmadığı tartışmalıdır (1,24). Kolorektal
neoplazide zeytinyağı, oleik asidin etkisi konusunda in
Şekil 2. Katekol (A) halka yapısı, zeytinyağı fenolik
vitro deneyler gerçekleştiren, Llor ve arkadaşları (25),
bileşiklerinden; Tirozol (B) ile Hidroksitirozol (C),
zeytinyağının apoptozis ve hücre farklılaşmasını
sekoiridoid grubu bileşiklerden Oleuropein (D) ve onunla
indüklediği, COX-2 ve Bcl-2 ekspresyonunu aşağı
ilişkili bir diğer bileşik Oleokantal’ın (E) kimyasal yapısı
doğru düzenlediği sonucuna varmışlardır. Menendez ve
arkadaşları (26) tarafından yapılan in vitro çalışmalar,
Akdeniz diyetinde yüksek miktarlarda bulunan
meme kanseri hücre dizilerinde oleik asitin etkisini
skualenin, bu diyeti tüketen toplumlarda yapılan
incelemiş, sonuçlar oleik asitin kemoproflaktik olarak
epidemiyolojik çalışmalarda deri kanserinin düşük
cesaret verici etkiye sahip olduğunu göstermiştir.
insidansından sorumlu olduğuna inanılmaktadır.
ZEYTİNYAĞI MİNÖR BİLEŞENLERİ
Hayvan çalışmaları, topikal skualenin kimyasal olarak
1. Skualen
indüklenen deri karsinomları üzerine inhibitör etkiye
Skualen, doğada çoğu zaman rastlanan bir triterpen
sahip olduğunu göstermiştir. Sıçanlarda diyete skualen
hidrokarbon olup kolesterol biyosentezinde önemli bir
ilavesinin serum skualen düzeylerinde %80 oranında bir
ara üründür (Şekil 1). Hem bitki hem hayvanlarda, çok
artış ve hepatik HMG-KoA redüktaz inhibisyonu ile
farklı miktarlarda bulunur. Zeytinyağında yüksek
sonuçlandığı; in vitro deney ve hayvan modellerinde
skualen içeriğinin (430 mg/kg; %0.2-0.7) diğer
skualen için önerilen tümör inhibe edici rolün HMGgıdalara kıyasla (diğer sıvı yağlarda <%0.03),
KoA
redüktaz
inhibisyonundan
ileri
geldiği
zeytinyağının kanser riskini azaltıcı etkisinde temel bir
bildirilmiştir (1,16,27). Kolonik mukozal hücrelerde
faktör olduğu düşünülmektedir (1,16). Tüm vücutta
azoksimetan ile indüklenen aberant kript odaklarını
yaygın dağılımına rağmen, çoğu deriye geçtiğinden
HMG-KoA redüktaz inhibisyonu ile baskıladığı
sebumda yüksek düzeylerde (%12), adipoz dokuda ise
düşünülen diyeter skualenin, alternatif olarak; tümör
daha düşük (<%0.04) düzeylerde skualen bulunur.
promosyonu ile indüklenen safra asitleri biyosentezini
Yapısı nedeniyle skualen muhtemelen, hidroksil
modüle etmesi de mümkündür (28). HMG-KoA
radikallerinden
çok
singlet
oksijen
türlerini
redüktaz inhibisyonu “ras onkogenini” hücre
temizlemekte, yüksek skualen konsantrasyonunun
membranlarına tekrar lokalize eden ve sinyal iletici
kemoprotektif bir etki sağlayabildiği deride, yüksek
Konuralp Tıp Dergisi 2013;5(1):60-68
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fonksiyonunu, dolayısıyle prenilasyon için gerekli olan
metabolizmasından üretilen sekoiridoidler moleküler
farnesil pirofosfatı da azaltmaktadır. Skualen ile HMGyapısında elenoik asidin glukozidik veya aglikonik
KoA redüktaz inhibisyonu, yağlı karaciğer oluşumuna
şekillerinin varlığı ile karakterizedir. Oleuropein,
karşı koruyucu mekanizmalar arasında da yer
elenolik asit ve dihidroksifeniletanolün esteri iken,
almaktadır (23).
genellikle hidroksitirozol olarak bilinen 3,4-DHPEA,
oleuropeinin başlıca yıkım ürünü, bir diğer ifade ile
2. Alfa-tokoferol
Zeytinyağında bulunan temel vitamin E formu total
oleuropein öncülüdür. Hidroksitirozol asetat bir diğer
tokoferollerin yaklaşık %95’ini teşkil eden (kalan %5’i
hidroksitirozol türevi, verbaskozit ise hidroksitirosol ve
beta ve gama tokoferoller) α-tokoferoldür (14). Sızma
kafeik asitin konjuge bir glukozididir (11,38). Zeytin
zeytinyağında total tokoferol içeriği yaklaşık 200 mg/kg
meyvesinde en bol fenolik bileşik oleuropein kuru
(%0.2) veya 98-370 mg/kg aralığındadır (29). Vitamin
ağırlığın %14’ünü oluşturmaktadır (39). Olgunlaşma
E’nin vücutta emilimi için yüksek düzey ÇDYA
aşamasında oleuropein enzimatik ve enzimatik olmayan
gerekmekte ise de, zeytinyağında ÇDYA düzeyleri
hidrolize
uğrayarak
sızma
zeytinyağındaki
düşüktür (30). Zeytinyağındaki temel antioksidanlar
hidroksitirozol gibi basit fenolik bileşikleri oluşturur
karotenoidler ve polifenolik bileşikler olup, primer
(7). Zeytin meyvesi yanında yapraklarında da bulunan
polifenoller de oleuropein, hidroksitirozol ve αve oleuropein gibi diğer fenolik bileşiklerle birlikte
tokoferoldür. Lipofilik bileşiklerin (tokoferoller) aksine
bulunan hidroksitirozolün zeytinyağındaki miktarı
sızma zeytinyağında hidrofilik (fenolik) bileşiklerin
113.7-381.2 mg/kg arasında değişmektedir (40,41).
oksidatif stabilite ile yüksek korelasyon gösterdiği
Zeytinyağından daha yüksek polifenol içeriğine sahip
bildirilmiştir (15,31). Vitamin E’nin aktif formu olarak
olduğundan son zamanlarda zeytin yaprağı başta olmak
bilinen α-tokoferol (Şekil 1) oksidatif bozulmaya karşı
üzere alperujo (pirina) ve (yağ elde etme sürecinde
oldukça dirençlidir (32). Zeytinyağında görece düşük
oluşan) zeytin karasuyu konusuna da ilginin arttığı
konsantrasyonlarda varlığına rağmen günlük tüketim
gözlenmektedir (42,43).
insan vücudundaki tüm antioksidan içeriği artırarak
ZEYTİNYAĞINDAKİ ANTİOKSİDANLARIN
hücreleri serbest radikallere ve lipit peroksidasyonuna
BİYOLOJİK ETKİLERİ
karşı korur (33). Ayrıca, eksojen antioksidanların
Farklı nedenlere bağlı dış kaynaklı olanlara maruziyetin
vücuttaki mevcut antioksidanların düzeyini artırarak,
yanı sıra, insan vücudunda metabolizma sonucu sürekli
dejeneratif hastalıklara karşı korunmaya katkı sağladığı
üretilen ROT, başta endojen enzimler olmak üzere
bilinmektedir (34).
antioksidanlar
tarafından
kontrol
edilmektedir.
Eksternal oksidan maddelere maruz kalma ya da
3. Fenolik Bileşikler
Hidroksitirozol: Zeytinyağında sağlık için önemli
savunma mekanizmalarında bir yetersizlik sonucu bu
yararları olan çok sayıda fenol bileşiği de
reaktif türler aşırı üretildiği zaman, birçok
bulunmaktadır. Otuzdan fazla fenolik bileşiğin kaynağı
biyomolekülde (DNA, proteinler, lipidler) hasar
olan zeytinyağındaki toplam fenolik içeriğin kg başına
oluşturabilir. Oksidatif strese bağlı hasarın, kalp damar
196–500 mg düzeylerinde olduğu, bazı kaynaklarda ise
hastalıkları, kanser ve bazı kronik hastalıkların riskinde
bu miktarın 40–1000 mg/kg arasında değişiklik
bir artış ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (16,24). Son
gösterdiği bildirilmiştir (14,17,30). Değişik yayınlarda
yıllarda özellikle Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere,
gözlenen miktarlar arasındaki tutarsızlığa sebep olarak,
kronik hastalıklarda mortalite oranları ile antioksidan
kullanılan yöntemlerin farklı olması gösterilmektedir
içerikli sebze-meyve alımı arasındaki ters ilişkiye
(11,16). Montedoro ve arkadaşları (35) İtalyan
dikkat çeken çok sayıda epidemiyolojik çalışma
zeytinyağları için geniş bir aralık (50-1000 mg/kg)
bulunmaktadır (15,30). Akdeniz diyetinin önemli bir
bildirmişler ise de, sızma zeytinyağında total fenolik
komponenti olan zeytinyağının özellikle antioksidan
bileşik değerinin 232 ± 15 mg/kg olduğu rapor
içeriğinin bu ilişkideki rolüne dikkat çekilmektedir (3).
edilmiştir (30). Fenol konsantrasyonu da, zeytinyağı
Zeytinyağındaki
üç
ana
fenolik
bileşikden
lezzeti gibi; çevresel büyüme şartları, yağ üretim
hidroksitirozol ve oleuropein, tirozolden farklı olarak
yöntemi ve depolama şartları başta olmak üzere bir dizi
katekol (2-hidroksifenol) yapısına sahip olup, katekol
faktöre bağlıdır (1,9). Lignanlar zeytinyağında en
grubuna (Şekil 2) sahip bileşiklerin antioksidan aktivite
yüksek oranda bulunan fenolik bileşikler olup, onu
gösterdiği bilinmektedir (1,44). Bu ortodifenol veya
oleuropein kaynaklı basit fenoller (hidroksitirozol ve
katekolik gruplar, moleküller arası hidrojen bağları
tirozol) ve sekoiridoidler (oleuropein, ligstrosid aglikon
oluşturarak serbest radikalleri stabilize etmektedir (45).
ve bunların her birinin dekarboksile dialdehit türevleri)
Serbest radikalleri temizleyen ve güçlü antioksidanlar
izlemektedir (11,36). Zeytinyağındaki her bir fenolik
olarak kabul edilen her iki fenol bileşiği de, LDL
bileşik oto-oksidasyonu inhibe etmekte olup, basit
oksidasyonunu inhibe etmekte ve mikro-mol aralığında
fenoller,
sekoiridoidler
ve
lignanlar
sızma
doza bağımlı aktivite göstermektedir. Antioksidan
zeytinyağındaki
total
fenollerin
%47’sini
aktivitesi, endojen E vitamini ile eksojen DMSO ve
oluşturmaktadır (33,37).
BHT gibi antioksidanlardan daha güçlü olan,
Oleuropein: Oleuropein, kumarin benzeri bileşiklerin
hidroksitirosol ve oleuropeinin, hidrojen peroksit,
spesifik bir grubu olan Oleaceae’da bol bulunan
hipokloröz asit ve süperoksit gibi çeşitli oksidanlar ve
sekoiridoidlere ait bir bileşiktir (Şekil 2). Yalnız zeytin
serbest radikalleri süpürüp temizlediği gösterilmiştir
ağacı gibi bitkilerde bulunan ve terpenlerin sekonder
(44,46). Oleuropeine göre daha hidrofilik olan
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hidroksitirozolün membran yüzeyine yakın aköz
trombogenez ve fibrinoliz) düzenleyici ve antiperoksil radikallerinin temizleyicisi, oleuropeinin ise
inflamatuar etkilere sahip olduğu bildirilmektedir
membran içindeki zincir uzatan lipit peroksil
(63,64). İlk olarak atmışlı yılların başında Gounell ve
radikallerin bir temizleyicisi olarak görev yaptığı ileri
arkadaşlarının (65) dikkatini çeken zeytinyağının
sürülmüştür (47). Çalışmalar, hidroksitirozolün hidrojen
olumlu etkilerinin farkına modern tıp seksenli yıllarda
peroksit
ile
indüklenen
sitotoksisiteyi,
lipit
ancak varabilmiştir (66). Son 20 yılda yapılan
peroksidasyon zincir kırıcı inhibitör olarak ve demir
çalışmalar, zeytinyağı tüketiminin kardiyovasküler kalp
iyonlarını bağlayarak önleyebildiğini göstermiştir
hastalıkları, obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet
(48,49). Demir gibi metaller üzerine güçlü şelatlayıcı
ve hipertansiyon riskinde azalma ile ilişkili olduğunu
etkiye sahip olduğundan, hidroksitirozolün ilişkili
göstermektedir (1,64). Bir vaka-kontrol çalışmada
reaksiyonlardan türeyen ROT oluşumunu azalttığı da
zeytinyağı tüketimi ile ölümcül olmayan ilk myokard
rapor edilmiştir (50,51).
infarktüsü arasında güçlü bir ters korelasyon olduğu
İlk olarak Salami ve arkadaşları tarafından LDL
rapor edilmiştir (67). Bir başka vaka-kontrol çalışma ile
lipoproteinlerde düşük izoprostan ve TBARS
geniş bir kohort çalışma sonuçları da benzer ters
düzeylerinin
bu
antioksidan
bileşiğin
LDL
ilişkilerin varlığını göstermiştir (68,69). Bir diğer
lipoproteinleri peroksidasyondan koruyucu etkilerine
çalışmada zeytinyağı tüketimi ile tip 2 diyabet insidansı
bağlı olduğu bildirilmiş (52), daha sonra yapılan benzer
arasında ilişki bulunamamış (70) ise de, bu durumun,
in vitro ve deneysel çalışma sonuçları hidroksitirozolün
zeytinyağı
çeşidinden
ileri
gelebileceği
bu etkilerini doğrulamıştır (53-55). Bir diğer çalışmada
düşünülmektedir. Ekstra sızma zeytinyağından zengin
zeytin fenolleri ve metabolitlerinin vitamin C ve E ile
diyetin, kardiyovasküler risk faktörleri ve aterogenez ile
karşılaştırıldığında lipit ve protein oksidasyonunun daha
ilişkili mekanizmalardan olan; TG ve LDL düzeylerini
etkili inhibitörleri olduğunu göstermiştir (56).
azaltırken, HDL kolesterol düzeylerini artırdığı,
Zeytinyağının özellikle, lipit peoksidasyonuna karşı
LDL’nin oksidasyona direncini artırdığı ve diyabette
daha dirençli olan membranlar oluşturduğu ve ayçiçeği
glukoz metabolizmasını regüle ettiği gösterilmiştir
yağı gibi çoklu doymamış yağlarla oluşanlar ile
(63,71). Süperoksit radikallerin güçlü temizleyicileri
karşılaştırıldığında
daha
fonksiyonel
olduğu
olan sızma zeytinyağındaki polifenol bileşenlerin
gösterilmiştir (57). Owen ve arkadaşları da,
(hidroksitirozol ve oleuropein) LDL oksidasyonununu
zeytinyağının diğer bitkisel yağlardan daha yüksek
inhibe etmenin yanında, LDL kolesterolün içeriğini
antioksidan kapasiteye (OH radikali temizleme gücüne)
modifiye edebildikleri de bildirilmiştir (11,72,73).
sahip olduğunu, antioksidan bileşik oranının ekstra
Yemeklik yağ olarak ayçiçeği yağı tüketenlerde, 6 yıl
sızma zeytinyağında rafine sızma zeytinyağına göre
içinde obezite gelişme riski zeytinyağı tüketenlerden 2,3
daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir (16).
kat daha fazla bulunurken (74), insülin direnci olan
Zeytinyağında bulunan, oleuropein, hidroksitirozol,
obez kadınlar üzerinde yapılan bir diğer çalışmada;
tirozol ve kafeik asit gibi polifenoller önemli
ekstra sızma zeytinyağında pişen yemeklerin hem
antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahiptir.
insülin direncini hem de C-peptid düzeylerini anlamlı
Oleokantal; Ekstra sızma zeytinyağından izole edilen
olarak azalttığı rapor edilmiştir (75).
ve oleuropein ile ilişkili bir başka organik (tirozol
Akdeniz diyeti ve ayrılmaz bir parçası olan zeytinyağı
esteri) bileşikdir (58, Şekil 2). Antioksidan özelliklere
konusunda artan veriler bazı kanser tipleri riskini
de sahip olan oleokantalın ilginç bir şekilde ibuprofen
azaltmada
potansiyel
rolü
olabileceğini
benzeri antiinflamatuar etki gösterdiği bildirilmiştir
düşündürmektedir (76). Kanser önleyici etkileri kesin
(59). Zeytinyağındaki oleokantalın küçük miktarlarda
olarak bilinmese de özellikle zeytinyağındaki fenolik
uzun süreli tüketiminin kısmen Akdeniz diyeti ile
bileşiklerin, karsinogenezi çeşitli aşamalarında inhibe
ilişkili düşük kalp hastalığı insidansından sorumlu
etme
potansiyeli
olduğundan
kanser
riskini
olabileceği; günde ortalama 50 g zeytinyağının 1/10
azaltabileceği (30,77); hidroksitirozol ve oleuropein
yetişkin ibuprofen dozuna benzer etkiye sahip olduğu
gibi polifenollerin kolorektal kanser hücre tiplerinde
ileri sürülmektedir (60). Zeytinyağının minör bileşenleri
anti-proliferatif ve pro-apoptotik etkileri uyarabileceği
arasında yer alan bazı karetonoidler de antioksidan
bildirilmiştir (78). Geniş bir çalışma sonuçları
etkilere sahip olup, predominant karetonoidler
zeytinyağı tüketiminin özellikle göğüs ve sindirim
zeytinyağının renginden de sorumlu olan beta-karoten
sistemi kanser gelişim riski ile ters ilişkili olduğunu,
ve likopendir (11). Olgun zeytinlerden elde edilen
Kanarya adalarında yapılan bir diğer çalışma sonuçları
sızma zeytinyağında 0,33-3,69 mg/kg aralığında
da yine meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu
bulunan beta-karoten düzeylerinin bazı faktörlere bağlı
göstermiştir (79,80). Düşük kanser gelişim riskinde
olarak 10 mg düzeylerine ulaşabildiği bildirilmiştir (61).
ekstra sızma zeytinyağında bulunan oleik asitin yanı
sıra, skualen ve fenolik antioksidanlar gibi minör
ZEYTİNYAĞI VE TERAPÖTİK KULLANIM
biyoaktif bileşenlerin rolüne dikkat çekilmektedir (81).
POTANSİYELİ
Literatürde son yıllarda kronik hastalıklar ve kanser
Akdeniz ülkelerinde 15 kg kadar kişi başına yıllık
dâhil pek çok hastalıkta diyeter zeytinyağının önemi
zeytinyağı tüketimi olduğu tahmin edilmekle birlikte
vurgulanmaktadır (62). Özellikle kardiyovasküler
(46), meme kanseri açısında ele alındığında, kadınlarda
hastalıklara karşı koruyucu, hipertansiyon ve
günlük ≥ 30,5 g tüketim miktarında zeytinyağının
hemostatik komponentleri (trombosit fonksiyonu,
koruyucu etkisinin en yüksek olduğu ileri sürülmüştür
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(82). İçerdiği birçok kimyasal ve antioksidan özellikli
fenolik bileşikler sayesinde fonksiyonel bir gıda olma
potansiyeli de olan zeytinyağı konusunda (12), son
yıllarda yapılan çalışmaların özellikle sızma ve ekstra
sızma (38,71) zeytinyağı gibi farklı türler ve
bileşenlerinin faydalı, önleyici ve/veya tedavi edici
etkileri konusunda yoğunlaştığı görülmektedir.
SONUÇ
Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı birçok hastalığın
geleneksel tedavisinde yaygın olarak kullanıldığı gibi,
diğer batı diyetlerinden daha yüksek yağ içermesine
rağmen kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser tipleri
insidansında azalma ile Akdeniz diyeti arasında ilişki
olduğunu gösteren önemli kanıtlar bulunmaktadır. Bu
diyetin önemli bir komponenti TDYA; oleik asitten
zengin olan zeytinyağıdır. Gerek epidemiyolojik
gerekse hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar,
zeytinyağının hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları,
diyabet, hiperlipidemi ve kanser gibi bazı hastalıklar
için potansiyel yararlı etkilere sahip olduğu fikrini
desteklemektedir. Bu yararlı etkiler, oleuropein ve

hidroksitirozol başta olmak üzere, daha çok
zeytinyağının antioksidan özelliklere sahip fenolik
bileşenlerine bağlıdır. Bu polifenoller antioksidan
özelliklerinin yanında antiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar ve anti-kanserojen etkilere de sahiptir.
Zeytinyağı çeşitleri ve içerikleriyle ilgili daha geniş
kapsamlı klinik çalışmalar kadar, zeytinyağı ve
biyoaktif bileşenlerinin terapötik etkinlikleri konusunda
özellikle hücresel düzeyde altta yatan moleküler
mekanizmalara yönelik daha ileri ve detaylı
araştırmalara ihtiyaç vardır.
Kısaltmalar
TDYA; Tekli doymamış yağ asitleri, ÇDYA: Çoklu
doymamış yağ asitleri, TG: Trigliserit, LDL: Düşük dansiteli
lipoprotein, HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein, NASH;
Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, COX-2:
Siklooksijenaz-2,
UV:
Ultraviyole,
HMG-KoA:
Hidroksimetilglutaril
Koenzim-A,
3,4-DHPEA:
3,4Dihidroksifeniletanol, ROT: Reaktif oksijen türleri, DMSO:
Dimetil sülfoksit, BHT: Butillenmiş hidroksitoluen, TBARS:
Tiyobarbiturik asit ile tepkime veren maddeler
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