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Özet 
Zeytinyağı, zeytin ağacı meyvelerinden sadece mekanik yollarla elde edilen ve doğal haliyle tüketilebilen 
tek bitkisel yağdır. Bileşiminde % 98 oranında bulunan trigliseritlerle birlikte, % 2 oranında fenolik 
maddeler, serbest yağ asitleri, steroller, hidrokarbonlar, alifatik ve triterpenik alkoller, uçucu bileşenler ve 
antioksidanları içerir. Zeytinyağının temel antioksidanları karotenler ile hidrofilik ve lipofilik fenolleri 
içeren fenolik maddelerdir . Tokoferolleri de içine alan lipofilik fenoller diğer bitkisel yağlarda da 
bulunabilirken; zeytinyağında bulunan hidrofilik fenoller diğer yağlarda bulunmaz .Zeytinyağının polar 
fenol fraksiyonu için genellikle ‘polifenol’ terimi kullanılmaktadır. Fakat bütün fenolik maddeler 
polihidroksi türevleri değildir. Polifenoller yağın oksidatif stabilitesini arttırır, duyusal özelliklerini 
geliştirir. Bunun yanında yağın biyolojik özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Zeytinyağı fenolikleri 
genellikle zeytindeki fenolik maddelerin mekanik ekstraksiyon sırasında yağa sızmaları şeklinde ortaya 
çıkar. Zeytin fenolikleri zeytinyağı fenoliklerinden farklılık gösterir. Zeytin, meyve etinin % 1-3’ünü 
oluşturacak düzeyde, yüksek konsantrasyonlarda fenolik madde içerir. Bu çalışmada zeytin ve 
zeytinyağında bulunan fenolik maddeler ve kimyasal yapıları derlenmiştir. 
 
Anahtar kelimeler: Fenolik, zeytin, zeytinyağı. 
 
1. Fenolik madde 
Fenolikler, bir veya daha fazla sayıda hidroksil (-OH) grubunun bağlandığı benzen halkasına sahip 
maddeler olarak tanımlanır (1). Fenolik bileşiklerin, bitkilerde aromatik aminoasit metabolizması 
sırasında sentezlenen yan bileşiklerden oluşan ikincil metabolitler olduğu var sayılmaktadır. Gıda bileşeni 
olarak fenolik bileşikler; insan sağlığı açısından işlevleri, tat ve koku oluşumundaki etkileri, renk oluşumu 
ve değişimine katılmaları, antimikrobiyal ve antioksidatif etki göstermeleri, enzim inhibisyonuna neden 
olmaları, değişik gıdalarda saflık kontrol kriteri olmaları gibi birçok açıdan önem taşımaktadırlar. Fenolik 
bileşiklerin antioksidatif etkisi fenol grubundaki –OH grubu sayısı arttıkça artmaktadır (2). 
 
2. Zeytin ve Zeytinyağı Fenolikleri 
Zeytinyağı, zeytin ağacı meyvelerinden sadece mekanik yollarla elde edilen ve doğal haliyle tüketilebilen 
tek bitkisel yağdır. Bileşiminde % 98 oranında bulunan trigliseritlerle birlikte, % 2 oranında fenolik 
maddeler, serbest yağ asitleri, steroller, hidrokarbonlar, alifatik ve triterpenik alkoller, uçucu bileşenler ve 
antioksidanları içerir (3). Zeytinyağının temel antioksidanları karotenler ile hidrofilik ve lipofilik fenolleri 
içeren fenolik maddelerdir (4). Tokoferolleri de içine alan lipofilik fenoller diğer bitkisel yağlarda da 
bulunabilirken; zeytinyağında bulunan hidrofilik fenoller diğer yağlarda bulunmaz (4, 5). Zeytinyağının 
polar fenol fraksiyonu için genellikle ‘polifenol’ terimi kullanılmaktadır. Fakat bütün fenolik maddeler 
polihidroksi türevleri değildir (6). Bu terim zeytinyağından metanol veya metanol-su ekstraksiyonuyla 
elde edilen ve farklı kimyasal yapı gösteren bileşiklerin kompleks karışımını ifade etmektedir. 
Polifenollerle ilgili yapılan bilimsel çalışmalar ve yayınlar özellikle son 10 yılda artış göstermiştir. 
Polifenoller yağın oksidatif stabilitesini arttırır, duyusal özelliklerini geliştirir. Bunun yanında yağın 
biyolojik özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Yapılan çalışmalar zeytinyağındaki fenolik maddelerin, 
özellikle hidroksitirozol ve türevlerinin günlük alımı ile kardiovasküler hastalıklar ve kanser arasındaki 
ilişkiyi ortaya koyma üzerine yoğunlaşmıştır. Elde edilen bulgular zeytinyağı fenoliklerinin insan sağlığı 
açısından önemini ortaya koymaktadır (7).  
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2.1 Zeytin Fenolikleri 
Zeytinyağı fenolikleri genellikle zeytindeki fenolik maddelerin mekanik ekstraksiyon sırasında yağa 
sızmaları şeklinde ortaya çıkar. Zeytin fenolikleri zeytinyağı fenoliklerinden farklılık gösterir. Zeytin, 
meyve etinin % 1-3’ünü oluşturacak düzeyde, yüksek konsantrasyonlarda fenolik madde içerir (8). 
Zeytinin temel fenolikleri fenolik asitler, fenolik alkoller, flavonoidler ve sekoiridoitler olarak 
sınıflandırılabilir. Çizelge 1’de de görüleceği gibi (3,4-dihidroksifenil) etanol (3,4-DHPEA) ve (p-
hidroksifenil) etanol (p-HPEA) zeytinin temel fenolik alkolleridir (9, 8). Tirozol, zeytinde 
hidroksitirozolden sonra düşük miktarda bulunan bileşenlerdendir (10). Vinha vd. (11) tarafından yapılan 
çalışmada, Portekiz zeytin çeşitlerinde tirozolün iz miktarda olduğu veya hiç bulunmadığı belirlenmiştir. 
Zeytinde önemli diğer fenolik alkol olan hidroksitirozolün, bazı araştırmacılar tarafından oleuropeinin 
parçalanma ürünü olduğu, olgunlaşmanın ileri aşamalarında oleuropein konsantrasyonu azaldıkça 
hidroksitirozolün arttığı öne sürülmüştür. 
 
Çizelge 1. Zeytin fenolikleri (12) 
 

Sekoiridoitler: 
Oleuropein 
Demetiloleuropein 
Ligstrosit 
Nüzhenit 

Antosiyaninler 
Siyanidin-3-glikozit 
Siyanidin-3-rutinosit 
Siyanidin-3-kaffeglikozit 
Siyanidin-3-kafferutinosit 
Delfinidin-3-ramnoglikozit-7-ksilosit 
Flavonoller: 
Kuersetin-3-rutinosit 
Flavonlar: 
Luteolin-7-glikozit 
Luteolin-5-glikozit 
Apigenin-7-glikozit 
Fenolik alkoller: 
(3,4-dihidroksifenil)etanol (3,4-DHPEA) 
(p-hidroksifenil)etanol (p-HPEA) 

Hidroksisinnamik asit türevleri 
Verbaskosit 

Fenolik asitler: 
Klorojenik asit 
Kaffeik asit 
p-hidroksibenzoik asit 
Prokateşik asit 
Vanilik asit 
Syringic asit 
p-kumarik asit 
o-kumarik asit 
Ferulik asit 
Sinapik asit 
Benzoik asit 
Sinnamik asit 
Gallik asit 
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       Siyanidin                                           Kuersetin                                      Benzoik asit 
 
 

                                    
 
     Ferulik asit                                          Sinnamik asit                                    Gallik asit 
 
 

                                           
 
     Kafeik asit                                            Vanilik asit                            p-hidroksibenzoik asit 
 
 

                       
 
    Kumarik asit                                        Hidroksitirozol                                  Tirozol 

                                         

        Rutin                                                                                   Oleuropein       
 
 

Şekil 1. Siyanidin, kuersetin, ferulik asit, benzoik asit, sinnamik asit, gallik asit, kafeik asit, vanilik asit, 
kumarik asit, p-hidroksibenzoik asit, hidroksitirozol, tirozol, rutin ve oleuropeinin kimyasal yapıları  
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Fenolik asitler, fenolik alkoller ve flavonoidler farklı botanik familya içerisinde sınıflandırılan pek çok 
meyve ve sebzede bulunabilirken, sekoiridoitler sadece Olea europaea L. türünün içinde sınıflandırıldığı 
Olearaceae familyasında bulunurlar. Sekoiridoit sınıfı altında gruplandırılan fenolik maddeler yapılarında 
elenolik asit ya da elenolik asit türevi içermeleriyle diğerlerinden ayrılır (8). Oleuropein, 
demetiloleuropein, ligstrosit ve nüzhenit zeytinde en fazla bulunan sekoiridoit glikozitlerdir (9, 14,13, 8). 
Oleuropein olgunlaşmamış zeytinlerin acı tadından sorumludur ve miktarı olgunlaşma ilerledikçe azalır. 
Küçük meyveler yüksek miktarda oleuropein ve düşük miktarda verbaskosit içerirken; büyük danelerde 
durum tam tersidir (7). Kimyasal olarak oleuropein elenolik asit ile (3,4-dihidroksifenil) etanolün 
esterleşmesiyle oluşmuş bir bileşiktir. Oleuropein suda çözündüğü için zeytinin yağa işlenmesinde ve 
sofralık zeytin üretimi sırasında sulu faza geçerek miktarı azalmaktadır. Bunun yanında sofralık zeytin 
üretimi sırasında %1-2 lik sodyum hidroksit çözeltisinden yararlanılarak, ya da bazı uygulamalarda asitler 
veya glukozidaz enzimi yardımı ile hidrolize edilerek acılık giderilmektedir (3). Demetiloleuropein de 
yapısal olarak oleuropeine çok benzer, tek fark bu bileşikte hidroksitirozolün yerini tirozolün almasıdır. 
Ligstrosit, genç zeytinlerde bol miktarda bulunmasına karşın olgunlaşma ilerledikçe miktarda azalma 
görülmektedir. Zeytinlerin gelişme ve olgunlaşması süresince oleosit 11-metilester, tirozol, 
hidroksitirozol ve bunların glikozitlerinde dikkate değer bir değişim meydana gelmektedir. Oleuropein ve 
ligstrositin hidrolizi ile bu maddelerin bazılarının miktarı arasında bir korelasyon belirlenmiştir. 
Flavonoidler luteolin-7-glikozit ve rutin gibi flavonol glikozitlerin yanında siyanidin ve delfinidin glikozit 
gibi antosiyaninleri de içerir (9, 13, 14). Bir hidrokssisinnamik asit türevi olan verbaskosit de zeytinde 
bulunur. Verbaskozit, bir disakkarit olup, glikoz ve ramnozun, hidroksitirozol ve hidroksisinnamik asit 
molekülüne bağlanmasıyla oluşmuştur (15). Vinha vd. (11) tarafından yapılan çalışmada, kullanılan 
zeytin türlerinde verbaskozitin % 0.02’den daha az miktarda olduğu belirlenmiştir. Ayrıca oluropein 
miktarının en yüksek olduğu türlerde verbaskozit miktarının en düşük olduğu tespit edilmiştir. 
 

 
 
Şekil 2. Verbaskositin kimyasal yapısı 
 
Oleuropein, demetiloleuropein, verbaskosit meyvenin et, kabuk, çekirdek gibi bütün kısımlarında 
bulunurlarsa da yaygın olarak et kısmında yer alırlar. Nüzhenit ise sadece çekirdekte bulunur. Vinha vd. 
(11) Portekiz’de yetiştirilen zeytinlerin bir kısmının hidroksitirozol, luteolin 7-O-glikozit, oleuropein, 
rutin, apigenin 7-O-glikozit ve luteolin gibi fenolik bileşikleri içerdiği, bir kısmının ise ayrıca 5-O-
kaffeoylquinik asit, verbaskosit, kuersetin 3-O-ramnosit, siyanidin 3-O-glikozit ve siyanidin 3-O-rutinosit 
içerdiğini saptamıştır. İspanyol zeytinlerindeki en önemli fenolik bileşiğin hidroksitirozol-4-B-D-glikozit 
olduğu, ancak tirozol, verbaskosit, luteolin-7-glikozit, rutin, demetiloleuropein ve oleuropeinin de fazla 
miktarlarda bulunduğu saptanmıştır. İz miktardaki diğer fenolik bileşikler ise kateşol, vanillik acid, 
apigenin-7-rutinosit ve ligstrosit’dir. Vinha vd. (11) Portekiz’de yetiştirilen zeytin çeşitlerinin fenolik 
madde miktarlarının 4364 ile 75215 mg/kg arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir. Boskou vd. (16) 
farklı çeşit kahvaltılık zeytinlerden elde edilen çekirdeklerde kafeik asit cinsinden 51 ile 256 mg/100 g 
arasında değişen oranlarda fenolik madde bulunduğunu bildirmişlerdir. Boskou vd. (7) zeytinlerin 
olgunlaşması sırasında fenolik bileşiklerde meydana gelen en önemli değişimin oleuropein miktarında 
azalma, tirozol ve hidroksitirozol miktarında ise artış olduğunu belirtmektedir. Mousa vd. (17), zeytinin 
yetiştiği yükseklik ile fenol içeriği arasında bir ilişki olduğunu ve daha yüksekte yetişen zeytinlerin fenol 
içeriğinin daha az olduğunu belirlemişlerdir. 
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2.2 Zeytinyağı Fenolikleri 
Zeytinyağının fenolikleri fenolik asitler, fenolik alkoller, hidroksi-izokromanlar, flavonoidler, 
sekoiridoitler ve lignanlar gibi farklı sınıf bileşenlerden oluşmuştur (3). Bu bileşikler çizelge 2’de 
verildiği gibidir. 
 
Çizelge 2. Zeytinyağı fenolikleri (12, 18) 
 

Lignanlar 
(+)-1-asetoksipinoresinol 
(+)-pinoresinol 
(+)-1-hidroksipinoresinol 

Fenolik asitler ve türevleri 
Vanilik asit 
Syringic asit 
p-kumarik asit 
o-kumarik asit 
Gallik asit 
Kaffeik asit 
Prokateşik asit 
p-hidroksibenzoik asit 
Ferulik asit 
Sinnamik asit 
Sinapinik asit  
Benzoik asit 
Gentisik asit 
4-(asetoksietil)-1,2-dihidroksibenzen 
4-hidroksifenil asetik asit 

Sekoiridoitler 
3,4-DHPEA’ya bağlı elenolik asitin dialdehidik 
formu (3,4-DHPEA-EDA) 
p-HPEA’ya bağlı elenolik asitin dialdehidik 
formu (p-HPEA-EDA) 
Ligstrosit aglikon 
Oleuropein 
Oleuropein aglikon 
p-HPEA türevi 
Oleuropein aglikonun dialdehidik formu 
Ligstrosit aglikonun dialdehidik formu 

Fenolik alkoller: 
(3,4-dihidroksifenil) etanol (3,4-
DHPEA) 
(p-hidroksifenil)etanol (p-HPEA) 
(3,4-dihidroksifenil) etanol-glikozit 
2-(4-hidroksifenil) etil asetat 

Hidroksi-izokromanlar: 
1-fenil-6,7-dihidroksi-izokroman 
1-(3’-metoksi-4’hidroksi)-fenil-6,7-dihidroksi-
izokroman 

Flavonoidler 
Flavonlar 
Apigenin 
Luteolin 

Flavonoller 
(+)-taksifolin 

 
Kafeik, vanilik, syringic, p-kumarik, o-kumarik, prokateşik, sinapik ve p-hidroksibenzoik asitler 
zeytinyağında tespit edilen ilk grup fenollerdir (19, 20). Zeytinyağında en fazla yer alan fenolik grubu 
sekoiridoitlerdir. Bu bileşikler, örneğin oleuropein, demetiloleuropein ve ligstrosit zeytindeki sekoiridoit 
glikozitlerin türevleridir. Zeytinyağında en bol bulunan sekoiridoitler elenolik asidin hidroksitirozol ve 
tirozole bağlı dialdehidik formları (3,4-DHPEA-EDA ve p-HPEA-EDA) ile oleuropein aglikonunun bir 
izomeridir (3,4-DHPEA-EA). Hidroksitirozol (3,4-DHPEA) ve tirozol (p-HPEA) zeytinyağının temel 
fenolik alkolleridir. Bu bileşiklerin miktarları taze yağlarda genellikle düşüktür fakat yağın depolanması 
sırasında miktarları artar (21). Bu durum yapılarında 3,4-DHPEA ve p-HPEA içeren 3,4-DHPEA-EDA, 
p-HPEA-EDA ve 3,4-DHPEA-EA’nın hidroliziyle açıklanmaktadır (24). Zeytinyağında hidroksitirozol 
asetat (22), tirozol asetat (23) ve hidroksitirozolun glikozidik formu da bulunmaktadır (24). 
Zeytinyağında luteolin ve apigenin gibi flavonoidler de yer almaktadır (24). (+)-taksifolin de İspanyol 
zeytinyağlarında tanımlanmış bir flavanonoldür (18). 
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            Luteolin                                                                    Apigenin 
 
Şekil 3. Luteolin ve apigeninin kimyasal yapısı 
 
(+)-1-asetoksipinoresinol, (+)-pinoresinol, (+)-1-hidroksipinoresinol da zeytinyağında en sık rastlanan 
lignanlardır. Hidroksi izo kromanlar bazı ekstra natürel sızma zeytinyağlarında tanımlanmış yeni sınıf 
fenolik bileşiklerdir. 1-fenil-6,7-dihidroksi-izokroman, 1-(3’-metoksi-4’hidroksi)-fenil-6,7-dihidroksi-
izokroman bu sınıf içinde tanımlanmış fenolik maddelerdir. (25). GARCIA vd. (26) iki farklı zeytin 
çeşidinden üretilen zeytinyağlarının fenolik madde miktarlarını belirlemiştir. Natürel zeytinyağının 
hidroksitirozol, tirozol, vanilik asit, vanilin, 4-(asetoksietil)-1,2-dihidroksibenzen, p-koumarik asit, 
hidroksitirozol ve tirozola bağlı elenolik asitin dialdehidik formu, 1-asetoksipinoresinol, pinoresinol, 
oleuropein aglikon, luteolin, ligstrosit aglikon ve apigenine sahip olduğu bildirilmiştir. Zeytinyağında 
yüksek konsantrasyonda bulunan fenolik bileşikler; glikozit oleuropein, hidroksitirozol (3,4-
dihidroksifenil etanol) ve tirozoldür. Tirozol ve hidroksitirozol, oleuropein ve ligstrositin parçalanması 
sonucu oluşmaktadır (27). Zeytinyağında fenol içeriği; zeytin türü, olgunlaşma düzeyi, zeytin zararlıları 
ve iklimi de kapsayan birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir (28). Skevin vd. (29), zeytin türü ve hasat 
zamanının zeytinyağının fenol bileşimi üzerine etkilerini incelemişlerdir. Olgunlaşma düzeyi arttıkça 
toplam fenol ve o-difenol içeriğinin azaldığını belirlemişlerdir. Ayrıca denedikleri üç zeytin türünün 
farklı fenol içeriklerine sahip olduklarını tespit etmişlerdir. Zeytinyağının toplam fenolik madde içeriği, 
zirai ve teknolojik uygulamalardan önemli oranda etkilenmektedir. Bu sebeple ortalama bir 
konsantrasyon belirlemek zordur. Fakat zeytinyağlarının metanolik ekstraktlarında bulunan fenolik 
bileşikler Folin Ciocalteu reaktifi kullanılarak kolorimetrik olarak değerlendirildiğinde elde edilen 
değerler 40-900 mg/kg düzeyindedir. Fakat yapılan çalışmalarda 1000 mg/kg’a varan değerler de tespit 
edilmiştir (21, 30). GARCIA vd. (31) İspanyol natürel zeytinyağlarının toplam fenolik madde 
miktarlarının 330-500 mg/kg arasında değiştiğini rapor etmiştir. HPLC kullanılarak yapılan bir çalışmada, 
farklı zeytin çeşitlerinden elde edilen zeytinyağı örneklerinin fenolik madde miktarları çizelge 3’te 
verildiği gibi tespit edilmiştir. 
 
Garcia vd. (31) farklı iklim ve yağış rejimlerine sahip bölgelerden elde ettikleri zeytinlerden ürettikleri 
zeytin yağlarının fenol içeriklerinde istatistiki olarak bir farklılık belirleyememişlerdir. Yine yapılan bir 
çalışmada da, zeytinyağı fenoliklerinde yıllar arasında bir farklılık görülmediği belirtilmiştir (33).  
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Çizelge 3. Farklı zeytin çeşitlerinden elde edilen yağların fenolik madde içerikleri (32). 
 

Zeytin çeşitleria Fenolik madde Picual Picudo Anbequina Empeltre 
Hidroksitirozol 17,8 7,5 11,4 1,1 
Tirozol 10,5 10,0 8,4 3,2 
Vanilik asit 0,1 0,2 0,1 0,1 
Vanilin 0,6 0,2 0,3 0,3 
3,4-DHPEA-AC 12,8 2,4 7,4 2,8 
p-kumarik asit 0,3 0,1 0,1 0,1 
3,4-DHPEA-EDA 82,0 14,0 28,6 14,3 
p-DHPEA-EDA 31,0 7,3 7,5 7,0 
1-asetoksipinoresinol 4,9 6,8 36,4 31,5 
Pinoresinol 29,5 31,2 34,0 19,0 
3,4-DHPEA-EA 359,7 40,9 29,0 15,9 
p-HPEA-EA 48,7 7,0 4,4 1,5 
3,4-DHPEA-AC: 4-(asetoksietil)-1,2-dihidroksibenzen, 3,4-DHPEA-EDA: elenolik asidin hidroksitirozole bağlı dialdehidik formu, p-
HPEA-EDA: elenolik asidin tirozole bağlı dialdehidik formu, 3,4-DHPEA-EA: oleuropein aglikonu, p-HPEA-EA: ligstrosit aglikonu, a: 
mg/kg 
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