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Özet 
Anavatanı, Anadolu olan zeytin ağacı (Olea europaea L.), ülkemizde Trabzon-Artvin illeri dahil, 
Marmara, Ege, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu’da yetişmektedir. Ülkemizdeki zeytin ağacı sayısının 
yaklaşık 129 milyon civarında olduğu bildirilmektedir. Bu ağaçlardan elde edilen zeytinin %20-25’i 
sofralık olarak değerlendirilirken, geriye kalan kısım (% 75- 80) yağlık olarak işlenmektedir. 
 
Geleneksel Akdeniz beslenme modeli olarak bilinen ve sağlıklı uzun bir yaşamla özdeşleştirilmiş 
beslenme alışkanlığının anahtar elementini zeytin ve zeytinyağı oluşturur. Hem gıda hem ilaç olarak 
kullanılan zeytin ve bundan elde edilen naturel zeytinyağının, sağlıklı beslenme üzerine olan olumlu 
etkisi; tekli doymamış yağ asidi (oleik asit) düzeyinin yüksek ve antioksidanlarca, özelliklede E-vitamini 
ve fenolik bileşenler (oleuropein, apigenin, luteolin, p-kumarik asit, tirozol) bakımından zengin 
olmasından kaynaklanmaktadır. Zeytin meyvesi ve yaprakları, miktarları az ancak biyoaktif özellikleri 
açısından son derece önem teşkil eden; tokoferoller, lezzet bileşikleri, hidrokarbonlar, steroller ve fenolik 
bileşikleri ihtiva ederler. Zeytin ağacının meyve ve yapraklarından elde edilen ekstraktın vazodilator 
(damar genişletici), hipotansif (tansiyon düşürücü), antiromatizmal, diüretik, hipoglisemik (kan şekerini 
düşürücü) ve kolesterol düşürücü olduğu ileri sürülmektedir. 
 
Gıdalarda doğal olarak bulunan ve beslenme yoluyla alınan biyoaktif bileşenlerin gerek insan 
hastalıklarının tedavisinde kullanımı ve gerekse hastalıklardan korunmadaki rolleri son yıllarda üzerinde 
önemle durulan konulardandır. Bu derlemede; zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağında hangi biyoaktif 
bileşenlerin bulunduğu ve bu maddelerin sağlık üzerine olan etkileri ele alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Zeytin, minör bileşenler, antioksidan etki, sağlık  
 
Giriş 
Ülkemiz zeytin (Olea europaea L.) bitkisinin gen merkezlerinden biri olup, zengin bir zeytin ve 
zeytinyağı kültürüne sahiptir. Akdeniz ve Ege Bölgesinde var olmuş tüm medeniyetlerde zeytin ağacının 
izleri bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 600 bin hektar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılmakta olup, 
zeytin ağacı sayısının yaklaşık 129 milyon civarında olduğu bildirilmektedir (1, 2, 3). Zeytin ağacı 
yetiştirilmesi zahmetli bir ağaç olmasına rağmen, ortalama ömrü 300-400 yıldır. Zeytin ağacının böyle 
uzun ömürlü oluşu meyvesinin ve ürünlerinin beslenme ve sağlık açısından ne derece faydalı olduğunun 
bir işareti olarak kabul edilebilir. Zeytin meyvesi ve yapraklarından elde edilen ekstraktın; vazodilator 
(damar genişletici), hipotansif (tansiyon düşürücü), antiromatizmal, diüretik, hipoglisemik (kan şekerini 
düşürücü) ve kolesterol düşürücü olduğu ileri sürülmektedir (4). Zeytin tanesinin ortalama bileşimi çeşit, 
olgunluk derecesi, yetiştirme ve işleme şartlarına göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak; %50 su, %22 
yağ, %1,6 protein, %19,1 şeker, %5,8 selüloz, %1,5 mineral madde (kül) ihtiva etmektedir (5). Zeytin 
önemli bir yağ kaynağı olmakla birlikte A vitamini, demir, kalsiyum, hidrokarbonlar, fenolik bileşikler ve 
tokoferol içeriği bakımından da önem taşımaktadır (6, 7). 
 
Geleneksel Akdeniz beslenme modeli, Akdeniz bölgesinin özellikle zeytin yetişen alanlarında uygulanan 
ve 1960’lardan bu yana tanımlana gelen bir diyet modelidir (8) ve sağlıklı uzun bir yaşamla 
özdeşleştirilmiş bu beslenme alışkanlığının anahtar elementini zeytin ve zeytinyağı oluşturmaktadır (9). 
Akdeniz beslenme modelinin koroner arter hastalığı (KAH) riskini azaltmadaki etkileri, kan lipid 
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seviyelerini düşürmeleri yanında vücudu oksidatif strese karşı korumaları gerçeği ile izah edilmektedir 
(10). 
Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık Üzerine Etkileri 
Zeytin tanesinin kimyasal bileşiminin önemli bir kısmını su ve yağ oluştururken protein, selüloz, şeker, 
mineral maddeler, bileşimde yer almaktadır. Zeytinde iz miktarda bulunan ve minör bileşenler olarak 
adlandırılan fenolik bileşikler, tokoferoller, hidrokarbonlar, steroller ve lezzet bileşikleri gerek insan 
sağlığı ve gerekse yağın tat ve kararlılığı açısından önemli biyoaktif bileşenler olarak da 
tanımlanmaktadır. 
 
Fenolik bileşikler,  yapısında bir benzen halkası ile bu benzen halkasına bağlı bir veya daha çok sayıda 
hidroksil grupları içeren ve sahip oldukları pek çok biyolojik ve kimyasal özellikleri nedeniyle; serbest 
kökleri ve metal iyonlarını bağlama ve singlet oksijeni yatıştırma özellikleri olan antioksidan bileşiklerdir. 
Ayrıca fenolik bileşiklerin oksidasyonla esmerleşmesi sonucunda, sofralık zeytin teknolojisinde istenilen 
renk değişimi gerçekleşmektedir (11, 12). Zeytin meyvesinin fenolik madde bileşiminin en önemli 
kısmını fenolik asitler (vanilik asit, gallik asit, kumarik asit, sirenjik asit, ferulik asit, kafeik asit), fenolik 
alkoller (hidroksitirozol, tirozol), flavonoidler (apigenin, luteolin, siyanidin, kuersetin) ve 
secoiridoidler(oleuropein, ligrosit, verbaskosit) oluşturur (6, 13, 14, 15). Zeytin ve zeytinyağının fenolik 
madde içeriği hasat zamanı, olgunluk düzeyi, kültür çeşidi (16) ve uygulanan üretim prosesine bağlı 
olarak değişir. Fenolik bileşiklerin, süperoksit, lipid alkoksil ve peroksil, nitrik oksit radikal temizleme, 
demir ve bakır şelasyonu, α-tokoferol rejenerasyonu fonksiyonlarına ek olarak; vazodilatör, antialerjik, 
östrojenik, antiviral (HSV, HIV, influenza ve rhinovirüslere karşı) etkileri de söz konusudur (17). Fenolik 
bileşiklerin antioksidan etki mekanizması, lipid radikallere hızla H+ vermesi sonucu lipid peroksil (ROO·) 
ve alkoksil (RO·) radikalini parçalayıp, kararsız serbest (R) kökü ile birleşerek, böylece lipid 
peroksidasyon zincir reaksiyonunu sonlandırmak şeklinde gerçekleşir. Fenolik asitler ve onların 
esterlerinin antioksidan aktiviteleri molekül içersindeki OH¯ grubu sayısına bağlıdır (12, 17). 
Secoiridoidler (oleuropein ve türevi bileşikler), zeytin ve zeytinyağında antioksidan etkili başlıca fenolik 
bileşikler olup, oleuropeinin hidrolizi sonucu meydana gelen hidroksitirozol, zeytinyağının yüksek 
kararlılığından sorumludur. Son yıllarda zeytin fenollerinin biyolojik aktivitesi üzerine gerçekleştirilen 
epidemiyolojik çalışmalarda, doğal antioksidanlar ile yüksek beslenmenin, hastalık yapıcı serbest radikal 
düzeyini azalttığı belirlenmiştir (14). Zeytin ve zeytinyağında bulunan fenolik bileşikler, güçlü 
antioksidan etkileri ile vücutta düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oksidasyonunu inhibe ederek, kötü 
kolestrol oluşumunu engeller, bu sebeple fenolik madde alımı ve kroner arter hastalığı (KAH) riski birbiri 
ile ters orantılıdır (17). Fenolik bileşikler antioksidan olmalarının yanı sıra antimikrobiyal özellik 
göstermeleri açısından da önemlidir ve bu özellikleri ile farmakolojide de kullanım alanı oldukça geniştir 
(18). Salamura yeşil zeytinde yapılan bir çalışmada, kültür ortamında bulunan 200 μg/ml oleuropein 
konsantrasyonunun, laktik asit bakteri türlerinin gelişimini engellemediği buna karşılık ortamdaki diğer 
bakteri türlerinin gelişimini inhibe ettiği görülmüştür (19). 
 
Tokoferoller, zeytin ve zeytinyağın bileşiminde bulunan ve antioksidan özelliği gösteren bileşiklerdir. 
Tokoferoller ve tokotrienoller olmak üzere iki guruba ayrılırlar ve her iki grup için dört izomer (α-, β-, γ- 
ve δ-) vardır. Zeytin ve zeytinyağında en fazla bulunan tokoferol, E vitamininin en aktif formu olan α-
tokoferol’dür (20). Tokoferol bileşiminin, %95’ini α-tokoferol, geriye kalan %5’ini β-tokoferol ve γ-
tokoferol oluşturur (21). Yapılan bilimsel araştırmalar, yağın oksidatif kararlılığı ile α-tokoferol içeriği 
arasında güçlü düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır (22). Tokoferoller, hidroksil grubunun 
hidrojenini lipid peroksil radikaline vererek antioksidatif aktivite göstermektedirler. α-Tokoferolün aynı 
zamanda hidroperoksitlerin dekompozisyonunu yavaşlattığı bilinmektedir. Tokoferoller ısıya karşı 
oldukça dayanıklıdırlar. α-Tokoferolün oksidatif stabiliteyi artırmada ve sıcaklık arttıkça oksidasyon 
hızını azaltmada etkili olduğu bildirilmiştir (23). Epidemiolojik çalışmalarda beslenme ile iki yıldan fazla 
bir süre için yüksek dozda vücuda alınan α-tokoferolün kanserden ölüm ve koroner kalp hastalıkları 
riskini azalttığı tespit edilmiştir (24). 
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Hidrokarbonlar, zeytin ve zeytinyağındaki minör bileşik gruplarındandır. Zeytin ve zeytinyağdaki en 
belirgin hidrokarbon olan squalen, bir triterpendir ve kolestrol biosentez yolunun ara ürünüdür. Squalene 
ek olarak zeytin ve zeytinyağında çok az miktarda bulunan diğer hidrokarbon β-karoten (pro-vitamin A)’ 
dir (25, 26). Squalen antioksidan özelliği ile zeytinyağ stabilitesinin sağlanmasında etkilidir. Yapılan 
araştırmalarda günlük olarak alınan squalenin, belirgin bir şekilde antikanserojenik etkiye sahip olduğu, 
ayrıca hayvanlarda yapılan çalışmalarda göz sağlığında, özellikle retinanın çubuk fotoreseptör hücreleri 
için önemli rol oynadığı görülmüştür (21, 27). 
 
Steroller hücre zarlarının önemli bileşenlerindendir ve hem hayvanlar hem de bitkiler sterol üretirler. 
Kolestrol hayvansal bir sterol olup, bitkisel steroller genel olarak fitosteroller olarak isimlendirilir. Zeytin 
ve dolayısı ile zeytinyağında bulunan fitosteroller, beta-sitosterol (%96), campesterol (%3) ve 
stigmasterol (%1)’dür. Fitosteroller en yoğun olarak bitkisel yağlarda bulunur (22, 25, 28). İnsanlarda 
fitosteroller serum kolesterol düzeylerini azaltmakta olup temel kolesterol düşürücü etkilerini 
bağırsaklardan kolesterol emilimini inhibe ederek yapmaktadırlar. Miseller içinde çözünürlükte 
kolesterolle yarışarak, kolesterolle birlikte kristalize olarak çözünmez karışık kristaller yaparak ve lipazla 
hidrolizi bozarak da etkili olmaktadır. Bitkisel steroller kolesterol “uptake”ini de bozar. Sonuçta 
kolesterol düzeyleri düşer, dışkı ile atılan kolesterol miktarında artma olur (28).  
 
Zeytin meyvesinde bulunan ve elde edilen zeytinyağın kendine has koku ve lezzetini oluşumunda rol 
oynayan maddeler, lezzet bileşikleri olarak isimlendirilir. Aldehitler, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, 
alkoller, ketonlar, eterler, furan ve thioterpen türevleri zeytin ve zeytinyağının başlıca lezzet bileşikleridir 
(25). Zeytin ağacının meyve ve lifinin mikrobik ve böcek saldırılarına karşı doğal olarak dirençli olduğu 
bilinmektedir. Lezzet bileşikleri olarak adlandırılan maddelerin çoğu, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus mutans, Escherichia coli, Candida utilis  ve Aspergillus niger ‘ e karşı antimikrobiyal 
aktivite göstermektedir (29). 
 
Zeytin yaprağının, mikroorganizmalara ve böcek saldırılarına karşı doğal direnci olduğu bilinmektedir 
(30). Tıbbi etkisi ilk kez 1854 yılında ateş düşürücü olarak rapor edilmiş, daha sonra antihipertansif ve 
antibakteriyel etkileri bildirilmiştir (31). Yapılan araştırmalar zeytin yaprağının fenolik bileşikleri ve α-
tokoferolü bünyesinde yüksek miktarlarda bulundurduğunu ortaya çıkarmıştır. Zeytin yaprağında bulunan 
fenolik bileşiklerin başlıcaları oleuropein, luteolin, luteolin-7-glukozit, apigenin, apigenin-7-glukozit, 
hidroksitirozol, klorojenik asit, p-kumarik asit, rutin (quercitin-3-rutinoside)’dir (4, 32). Zeytin meyvesi 
ve yapraklarındaki fenolik bileşiklerin, mikroorganizmaların gelişimi üzerine engelleyici ve geciktirici 
etkileri olduğu, zeytin yaprak ekstraktının antioksidan özellikte olduğu (31), ayrıca potansiyel bir 
antifungal madde kaynağı olup gıda sanayinde katkı maddesi olarak ve ilaç endüstrisinde 
kullanılabileceği belirlenmiştir (30). 
 
Sonuç 
Dengeli beslenme ve sağlık arasında doğrudan bir ilişki olduğu, yapılan bilimsel çalışmalar ışığında artık 
kesinleşmiştir. Diğer taraftan toplumda endüstriyel gelişme ile birlikte, kroner arter hastalıklar ve kanser 
türlerinden kaynaklanan ölüm oranının hızla artış gösterdiği de bilimsel bir gerçektir. Akdeniz diyetinin 
kan lipid seviyelerini düşürmesi ve vücudu oksidadif strese karşı koruması; bu beslenme alışkanlığında 
biyoaktif özelliği olan fitokimyasalların (polifenoller, tokoferoller, fitosteroller, hidrokarbonlar) yüksek 
düzeyde ve doğal haliyle alınması ve bitkisel yağ olarak tekli doymamış yağ asitlerince zengin zeytinyağı 
kullanım alışkanlığının yaygın oluşu ile izah edilmektedir. 
 
Zeytin halk arasında şifa kaynağı olarak kabul edilmiş; zeytin meyvesi, zeytinyağı, yaprak ve filizleri ile 
bunlardan elde edilen ekstraklar çok eskiden bu yana ağrı kesici, tansiyon düşürücü, kan şekerini 
düşürücü ve kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisi için kullanılmıştır. Zeytin, zeytinyağı ve zeytin 
yapraklarında bulunan biyoaktif bileşenlerin biyokimyasal özelliklerinin daha iyi anlaşılması ile bu 
ürünlerin günlük diyetle daha yaygın alımı, gıda sanayinde katkı maddesi olarak ve ilaç endüstrisinde 
kullanımının yaygınlaşması sağlanabilir. 
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