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ÖZ
Akdeniz diyeti ateroskleroz, kalp-damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar ve bazı kanser türlerinin bu ülkelerde
görülme sıklığının düşük olması ile ilişkilendirilmektedir. Diyetin önemli bir bileşenini oluşturan natürel zeytinyağı, aynı
zamanda muhtemelen diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden sorumludur. Zeytinyağının tıbbi potansiyeli, büyük
oranda natürel yağlarda bulunan biyofenollerin antioksidatif etkilerine atfedilmektedir. Natürel zeytinyağı içerdiği en az
30 farklı fenolik bileşik ile bu bileşikler için bir önemli kaynaktır. Yağın ana fenolik bileşikleri tirozol ve
hidroksitirozoldür. Bu bileşikler güçlü birer antioksidan ve radikal tutucudurlar. Son zamanlarda yağdaki bu bileşiklerin
biyolojik özelliklerinin araştırıldığı yayınların sayısında belirgin bir artış görülmektedir. İnsan ve hayvanlar üzerinde
yapılan çalışmalar yanında, in vitro ve in vivo olarak yapılan çalışmalar da yağdaki bu bileşiklerin plazma
lipoproteinleri, oksidatif hasar, inflamatuar markörü, trombosit ve hücre fonksiyonları, antimikrobiyal aktivite ve kemik
oluşumu gibi belirli fizyolojik parametreler üzerine olumlu etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Bu derlemenin
amacı, natürel zeytinyağlarında bulunan fenolik bileşiklerin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine ait güncel
çalışmaları özetlemek ve doğal bir fonksiyonel gıda olarak zeytinyağı tüketiminin önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Natürel zeytinyağı, Biyolojik aktivite, Fenolik bileşikler

Biological Activity of Phenolic Compounds in Virgin Olive Oils
ABSTRACT
The Mediterranean diet is associated with lower incidences of atherosclerosis, cardiovascular and neurodegenerative
diseases and certain types of cancer. Virgin olive oil is a unique component of the diet and partially responsible for
benefical effects of the diet on human health. The medicinal potential of olive oil has been largely attributed to the
antioxidative effects of biophenols derived from olive oil. Olive oil is a major source of at least 30 phenolic compounds.
The main phenolic compounds in olive oil are hydroxytyrosol and tyrosol. The phenolic compounds present in olive oil
are strong antioxidants and radical scavengers. Recently there has been an increase in the number of publications on
their biological properties. Studies (human, animal, in vivo and in vitro) have demonstrated that olive oil phenolic
compounds may have positive effects on certain physiological parameters such as plasma lipoproteins, oxidative
damage, inflammatory markers, platelet and cellular function, antimicrobial activity and bone health. The objective of
this review is to summarize the current studies about the positive effects of phenolic compounds in natural olive oils
on human health and to emphasize the importance of olive oil consumption as a natural functional food.
Keywords: Virgin olive oil, Biological activity, Phenolic compounds
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GİRİŞ

bulunduğu lipofilik fenoller diğer bitkisel yağlarda da
bulunabilirken, hidrofilik fenoller sadece zeytinyağında
bulunur [19]. Zeytinyağının polar fenolik madde
fraksiyonunun tümü için genellikle ‘polifenol’ terimi
kullanılmaktadır. Fakat bütün fenolik maddeler
polihidroksi türevleri değildir [20].

Natürel zeytinyağı, olgun zeytin meyvelerinden hiçbir
kimyasal işlem ve ısı uygulaması görmeden; mekanik
yolla elde edilen, kendine özgü hoş bir aromaya sahip
ve doğal haliyle tüketilebilen bir yağdır. Araştırma
sonuçları, Akdeniz diyetinin temel bir bileşeni olan bu
yağın, Akdeniz ülkelerinde çok az fakat Kuzey Avrupa
ülkelerinde sık görülen kanser ve kardiyovasküler
hastalıkların önlenmesinde güçlü bir rolü olduğunu
göstermektedir [1-4]. Natürel zeytinyağlarına gösterilen
ve dünyada her geçen gün artan bu ilgi, sadece yağın
yüksek oranda içermiş olduğu tekli doymamış yağ
asitlerinden değil; aynı zamanda yağın içerdiği
vitaminler, karotenoidler, alifatik ve triterpenik alkoller,
hidrokarbonlar, fitosteroller, flavonoidler ve fenolik
bileşikler gibi doğal antioksidan özelliğine sahip
bileşiklerinden kaynaklanmaktadır [5]. Özellikle sadece
zeytin ve natürel zeytinyağlarında bulunan, güçlü
antioksidan özellikleri ile hem yağa yüksek oksidatif
stabilite
kazandıran,
hem
de
metabolizmada
gerçekleşen oksidatif reaksiyonları engelleyerek,
metabolik faaliyetler sırasında oluşan ve çeşitli
hastalıkların tetikleyicisi durumundaki zararlı bileşiklerin
oluşumunu azaltan polar karakterli fenolik bileşikler, yağı
değerli kılan önemli bir unsurdur. Bu bileşikler arasında
fenolik asitler, fenolik alkoller ve sekoiridoid türevleri yer
almaktadır [6-8]. Aynı zamanda bu bileşikler, güçlü
antioksidan özellikleri yanında, yağın organoleptik
karakterini oluşturan acımsı tat ve keskin kokulu
lezzetinin oluşmasından ve besinsel kalitesinden de
sorumludurlar [9, 10]. Diğer taraftan, insan sağlığı
üzerinde antikarsinojenik, antiinflamatuar, antiaterojenik
ve analjezik etkilere sahip olmaları, yağa doğrudan
tüketilebilen fonksiyonel bir gıda işlevi kazandırmaktadır
[11-13]. Yağlardaki bu bileşiklerin miktarı zeytin çeşidi,
olgunlaşma derecesi, yetiştiği bölge, sulama, iklim
koşulları ve üretimde kullanılan ekstraksiyon yöntemiyle
yakından ilişkili olup, yağdan yağa değişkenlik
göstermektedir [14-16]. Bu çalışmayla sağlık üzerindeki
olumlu etkileri son yapılan çalışmalarla kanıtlanarak
gıda otoriteleri tarafından da kabul edilmeye başlanan
natürel zeytinyağlarının beslenmedeki önemini konu ile
ilgili taraflara duyurmak ve tüketici ilgisini arttırmak
amaçlanmıştır.

Polifenoller yağın oksidatif stabilitesini arttırırken,
duyusal özelliklerini de geliştirir. Ayrıca göstermiş
oldukları biyolojik aktivite ile insan sağlığı üzerinde
olumlu etkilere sahiptirler. Bu alandaki çalışmaların,
sadece natürel zeytinyağında bulunanlarda değil, yağda
bulunmayan fakat zeytin bitkisinin diğer kısımlarında
bulunan fenolik bileşiklerin de sağlık üzerindeki etkilerini
araştırmak
üzerine
yoğunlaştığı
görülmektedir.
Literatürde özellikle oleuropein, tirozol ve hidroksitirozol
bileşiklerinin etkilerinin araştırıldığı çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda daha çok, bu bileşiklerin
kardiyovasküler hastalıklar ve kanseri önlemedeki
etkileri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, zeytin ve
zeytinyağı fenoliklerinin insan sağlığı açısından önemli
etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır [21-24]. Bu
çalışmada zeytin fenoliklerinden ziyade, natürel
zeytinyağlarında bulunan fenolik bileşikler üzerinde
durulacaktır.
Zeytinyağının fenolik bileşikleri arasında fenolik asitler,
fenolik alkoller, flavonoidler, sekoiridoidler, lignanlar ve
hidroksi-izokromanlar
gibi
farklı
sınıf
bileşikler
bulunmaktadır [25]. Bu bileşikler Tablo 1’de verilmiştir.
Kafeik, vanilik, syringic,
p-kumarik, o-kumarik,
prokateşik, sinapik ve p-hidroksibenzoik gibi fenolik
asitler, zeytinyağında tespit edilen ilk grup fenollerdir
[28, 29]. Zeytinyağında en fazla bulunan fenolik
bileşikler ise, sekoiridoid grubunda bulunanlardır. Bu
bileşikler; zeytin meyvesinde bulunan oleuropein,
demetiloleuropein ve ligstrosid gibi sekoiridoid
glikozitlerinin hidrolizi sonucunda ortaya çıkmakta ve
yağa geçmektedir. Zeytinyağında bol bulunan bu
sekoiridoid türevi bileşenler arasında, elenolik asidin
hidroksitirozol ve tirozole bağlı dialdehidik formları 3,4DHPEA-EDA (oleacein) ve p-HPEA-EDA (oleocanthal)
ile oleuropein aglikonun (3,4-DHPEA-EA) bir izomeri yer
alır. Fenolik alkollerden olan hidroksitirozol (3,4-DHPEA)
ve tirozol (p-HPEA) diğer fenoliklere oranla natürel
zeytinyağlarında daha fazla bulunan bileşiklerdendir.
Ancak, bu bileşiklerin taze yağlardaki miktarları
genellikle düşük olup, yağın depolanması sırasında artış
göstermektedir [30]. Bu durum 3,4-DHPEA-EDA
(oleacein), p-HPEA-EDA (oleocanthal) ve 3,4-DHPEAEA’nın hidroliziyle açıklanmaktadır [31]. Bu sınıfta
hidroksitirozol asetat [32], tirozol asetat [33] ve
hidroksitirozolun glikozidik formu da yer almaktadır.
Luteolin, apigenin ve taksifolin yağın flavonoidlerini
oluşturur [27, 31]. (+)-1-asetoksipinoresinol, (+)pinoresinol, (+)-1- hidroksipinoresinol ise zeytinyağında
en sık rastlanan lignanlardır. Hidroksi-izokromanlar
natürel sızma zeytinyağlarında yeni tanımlanmış fenolik
bileşikler olup; 1-fenil-6,7-dihidroksi-izokroman, 1-(3’metoksi-4’hidroksi)-fenil-6,7-dihidroksiizokroman bu sınıf
içinde yer alan fenolik bileşiklerdir [34]. Zeytinyağlarının
fenolik madde içeriği; zeytinin türü, olgunlaşma düzeyi,
yetiştiği bölge, sulama, zeytin zararlıları, iklimsel koşullar
ve yağ eldesinde kullanılan ekstraksiyon yöntemi gibi

ZEYTİNYAĞINDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLER
Fenolik bileşikler, bir veya daha fazla sayıda hidroksil (OH) grubunun bağlandığı benzen halkasına sahip
maddeler olarak tanımlanır [17]. Bu bileşiklerin bitki
bünyesinde aromatik aminoasit metabolizması sırasında
oluşan ikincil metabolitler olduğu sanılmaktadır. Gıda
bileşeni olarak fenolik bileşikler; insan sağlığına olumlu
etki yapan farklı biyolojik aktivitelere sahip olmaları, tat
ve koku oluşumundaki etkileri, renk oluşumu ve
değişimine katılmaları, antimikrobiyal ve antioksidatif
etki göstermeleri, enzim inhibisyonuna neden olmaları
ve bazı gıdalarda saflık kontrol kriteri olarak
kullanılmaları gibi birçok açıdan önem taşımaktadır [18].
Zeytinyağının temel antioksidanları arasında yer alan
fenolik bileşikler, hidrofilik ve lipofilik karakterli fenoller
olmak üzere iki gruba ayrılır [5]. Tokoferollerin de içinde
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birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir [35]. Şekil 1’de
natürel zeytinyağlarının temel fenolikleri arasında yer

alan bu bileşiklerin kimyasal yapıları verilmiştir.

Tablo 1. Natürel zeytinyağlarının fenolik bileşikleri [26, 27]
Fenolik Sınıf

Fenolik Bileşik

Fenolik asit ve türevleri

Vanillik asit, siringik asit, p-kumarik asit, o-kumarik asit, gallik asit, kafeik asit,
protokateşuik asit, p-hidroksibenzoik asit, ferulik asit, sinnamik asit, sinapinik asit,
benzoik
asit,
gentisik
asit,
4-(asetoksietil)-1,2-dihidroksibenzen,
4hidroksifenilasetik asit

Fenolik alkoller

(3,4-Dihydroxyphenyl) etanol (3,4-DHPEA; hidroksitirozol), (p-hydroxyphenyl)
etanol (p-HPEA; tirozol), (3,4-Dihydroxy phenyl)etanol-glikozid, 2-(4-hidroksifenil)
etil asetat

Sekoiridoidler

Elenolik asidin 3,4-DHPEA’ya bağlanmış dialdehidik formu (3,4-DHPEA-EDA;
oleacein; decarboxymethyl oleuropein aglycone), elenolik asidin p-HPEA’ya
bağlanmış dialdehidik formu (p-HPEA-EDA; oleocanthal; decarboxymethyl
ligstroside aglycone), oleuropein aglikon (3,4-DHPEA-EA), ligstroside aglikon (pHPEA-EA), oleuropein, p-HPEA türevleri, oleuropein aglikonun dialdehidik formu,
ligstrosid aglikonun dialdehidik formu

Lignanlar

(+)-1-Asetoksipinoresinol, (+)-pinoresinol, (+)-1-hidroksipinoresinol

Flavonoidler

Apigenin, luteolin, taksifolin

Hidroksi-izokromanlar

1-fenil-6,7-dihidroksi-izokroman,
izokroman

1-(3’-metoksi-4’hidroksi)-fenil-6,7-dihidroksi-

Şekil 1. Tirozol, hidroksitirozol, oleacein ve oleocanthal’ın kimyasal yapıları [26]

ZEYTİNYAĞI
AKTİVİTESİ

FENOLLERİNİN

BİYOLOJİK

Trombosit Agregasyonuna Etkisi
Trombositlerin
kardiyovasküler
hastalıklar
ve
aterosklerozun gelişiminde önemli paya sahip olduğu
saptanmıştır. Damar içi duvarlarının sürekli zarar
görmesi sonucu meydana gelen lezyonlar, bu
bölgelerde molekül ekspresyonu, tromboz aktivitesi ve
kümelenmesini uyarıcı etki göstermektedir [40, 41].

Antimikrobiyal Aktivite
In vitro araştırma sonuçları zeytinyağı fenoliklerinin
antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.
Özellikle tirozol, hidroksitirozol ve oleuropeinin barsak
ve solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu birçok
bakteri suşuna karşı güçlü bir antimikrobiyal aktiviteye
sahip olduğu saptanmıştır [36]. Romero ve ark. [37],
dekarboksimetil
ligstrozitin
dialdehidik
formunun
(oleocanthal) midede hidrolize olmadığı için, peptik
ülserden sorumlu Helicobacter pylori bakterisinin
inhibisyonuna yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Benzer
bir çalışmada [38], hidroksitirozol ve oleuropeinin birçok
bakteri suşuna karşı sitotoksik etki gösterdiği
saptanmıştır [39].

In vitro olarak yapılan bir çalışmada, 100-400 µM
seviyesinde kullanılan hidroksitirozolün insan kanındaki
trombosit agregasyonunu tamamen inhibe ettiği tespit
edilmiştir [42]. Yapılan bir çalışmada, oleuropein aglikon
ve luteolinin trombosit agregasyonuna karşı güçlü
inhibitör oldukları belirlenmiştir [43]. Başka bir
çalışmada, bu fenoliklerin damar içi adezyonu arttırıcı
etki gösteren homosisteinin kandaki miktarını düşürdüğü
gösterilmiştir [44].
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Plazma Lipoproteinlerine Etkisi

çalışmada da, fenolce zengin zeytinyağı tüketiminin
DNA oksidasyonunun bir sistemik markörü olan 8-oksodeoksiguanosin (8 oxodG) in idrarla atılımını azalttığı
saptanmıştır [63, 64].

Yüksek seviyelerde seyreden toplam kolesterol ve
düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL-C)
değerleri, kardiyovasküler hastalıkların başlıca nedeni
olan aterosklerozun risk fatörleri arasında değerlendirilir.
Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu lipoprotein
kolesterolü (HDL-C) seviyelerinin de koruyucu ve
antiinflamatuar özelliğe sahip olduğuna inanılmaktadır
[45, 46]. 200 sağlıklı erkek üzerinde yapılan kontrollü bir
çalışmadan
elde
edilen
veriler,
tüketilen
zeytinyağlarındaki fenolik madde artışının, toplam
kolesterol/yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü
oranını düşürdüğünü ortaya koymuştur. Yağın fenolik
madde
konsantrasyonunun
artmasıyla,
yüksek
yoğunluklu
lipoprotein
kolesterolünde
de
artış
görülmüştür [13]. Benzer şekilde, insanlar üzerinde
yapılan iki ayrı çalışmada yağdaki fenolik madde
artışının yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolü
değerlerini %5.1-6.7 arasında arttırdığı saptanmıştır [47,
48]. Başka bir çalışmada, fenollerce zengin zeytinyağı
tüketiminden bir hafta sonra, kandaki düşük yoğunluklu
lipoprotein kolesterolü değerlerinde önemli oranda bir
düşme görülmüştür [49].

Hayvanlar üzerinde yapılan bazı çalışmalar bu sonuçları
destekler nitelikte olup, zeytinyağı fenolikleri ile
zenginleştirilmiş diyetin oksidatif DNA hasarını önleyici
bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir [65, 66]. Yapılan
bir in vitro çalışmanın sonucu, zeytinyağı fenoliklerinin
DNA oksidasyonunu engelleyici aktivite gösterdiğini
ortaya koyması bakımından önceki çalışmalarla uyum
içindedir [67].
Oksidatif Stres
Aerobik metabolizmanın bir yan ürünü olarak ortaya
çıkan ve oksidatif stresin ürettiği reaktif oksijen türleri ile
ateroskleroz, belirli kanser türleri ve nörodejeneratif
hastalıklar gibi bazı hastalıklar arasında bir ilişki söz
konusudur [52, 68]. Goya ve ark. [69], insan hepatoma
HepG2 hücrelerinin bir örneğini hidroksitirozol ile
muamele etmişler ve reaktif oksijen türleri üretiminde bir
azalma gözlemlemişlerdir. Diğer bir çalışmada, doğal ve
kimyasal olarak uyarılmış oksidatif stres koşullarında,
zeytinyağı fenoliklerinin reaktif oksijen tutucusu görevi
gördükleri saptanmıştır [11, 70, 71].

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, fenoliklerce
zengin zeytinyağları ile yapılan beslemenin, kan lipid
değerlerini iyileştirdiği saptanmıştır. Sıçanlarda fenolce
zengin zeytinyağı alımının toplam kolesterol, düşük
yoğunluklu
lipoprotein
kolesterolü
ve
trigliserit
seviyelerini düşürdüğü; yüksek yoğunluklu lipoprotein
konsantrasyonlarını ise önemli oranda arttırdığı
bulunmuştur [50, 51].

Fenolik bileşiklerin vücuda alındıktan sonra plazmadaki
toplam antioksidan aktivitesinin arttığı insanlar üzerinde
yapılan bazı çalışmalarda ortaya konulmuştur [62, 72].
F2-izoprostanları,
lipid
peroksitleri,
oksitlenmiş
glutatyon, indirgenmiş glutatyon ve glutatyon peroksidaz
gibi markörlerin varlığı, oksidatif stresin birer
göstergesidir.
F2-izoprostanları,
araşidonik
peroksidasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan serbest
radikallerdir. Benzer şekilde, lipid peroksitleri de yağ
asitlerinin oksidasyonunda bir yan ürün olarak ortaya
çıkmaktadır [73]. Başka bir çalışmada, hücredeki lipid
oksidasyonu ve aterosklerozdan önce, koruyucu özelliğe
sahip indirgenmiş glutatyonda azalma meydana geldiği
saptanmıştır [74].

Antioksidatif Etkiler
LDL Oksidasyonu
LDL oksidasyonu, ateroskleroz ve kardiyovasküler
hastalıkların gelişmesinde önemli bir risk faktörü olarak
kabul edilir [52]. LDL’nin oksidasyonu damar içi
duvarlarda hasara yol açarak buralarda makrofajların
tutulmasına
ve
köpük
hücre
formasyonunu
kolaylaştırarak arter duvarlarında plak oluşumuna yol
açmaktadır [53-55]. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde ve in
vivo olarak yapılan çalışmalar, fenolik madde tüketiminin
artışı ile LDL oksidasyonunda doğrusal olarak bir
azalma olduğunu göstermiştir [3, 34, 47, 48, 56-58]. In
vitro çalışmalarda da natürel zeytinyağlarından ekstrakte
edilen fenolik bileşiklerin, düşük yoğunluklu lipoprotein
kolesterolünün oksidasyonununu inhibe edici etki
gösterdiği görülmüştür [59-61].

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, oksidatif stresin
bahsedilen
bu
markörleri
üzerine
zeytinyağı
fenoliklerinin yararlı etkiye sahip olduğu ortaya
konulmuştur. Randomize çapraz bir çalışmada,
zeytinyağı fenoliklerince zengin kahvaltının, bu
bileşiklerce fakir bir kahvaltı ile kıyaslandığında, idrarla
atılan
F2-izoprostan
seviyesini
önemli
oranda
düşürdüğü ortaya konulmuştur [73]. Visioli ve ark. [75]
idrarla atılan F2-izoprostan miktarındaki azalmanın,
fenolik bileşiklerce zengin zeytinyağı tüketimi ile ilişkili
olduğunu
belirtmişlerdir.
Yapılan
bir
hayvan
denemesinde de, hidroksitirozol içeren zeytinyağı
karasuyunun, sigara dumanına maruz bırakılmış
sıçanlarda F2-izoprostan seviyesini önemli ölçüde
düşürdüğü saptanmıştır [76].

Oksidatif DNA Hasarı
Oksidatif DNA hasarı, insan karsinogenezinde bir ön
maddedir ve oksijen radikallerinin insan hücrelerine
sürekli olarak saldırdığı çok iyi bilinmektedir. Hücrelere
karşı olan bu saldırı engellenemediği sürece, oluşan
DNA hasarı kanserleşmeye neden olmaktadır.
Randomize planlı bir denemede, fenollerce zengin
zeytinyağı tüketiminin, düşük fenollü zeytinyağı tüketimi
ile kıyaslandığında oksidatif DNA hasarını %30’dan
fazla oranda azalttığını ortaya koymuştur [62]. Başka bir

Covas ve ark. [13] fenoliklerce zengin zeytinyağının
indirgenmiş glutatyon ve okside glutatyon arasında
yararlı bir denge sağladığını belirtmiş olmalarına
rağmen, Weinbrenner ve ark. [46] aynı yağın insanlar
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Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, hidroksitirozolün
promiyelositik HL 60 lösemi hücreleri ve insan kolon
kanseri hatlarında hücre çoğalmasını inhibe ettiği
görülmüştür [90-92]. Hashim ve ark. [93] zeytinyağı
fenolik bileşiklerinin kolon kanseri hücre işgaline karşı
doza bağımlı etki gösterdiklerini tespit etmişlerdir. Diğer
bir çalışmada [94], hidroksitirozolün insan kolon
adenokarsinoma
hücrelerine
karşı
güçlü
bir
antiproliferatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan
diğer birkaç çalışmada da, zeytinyağı fenolik
bileşiklerinin MCF-7 ve SKBR3 meme kanseri
hücrelerinde hücre büyümesini doza bağlı olarak inhibe
ettiği;
habisleşme,
tümörigenez
ve
metastaz
oluşumunda integral rol oynayan HER2 onkogeninin
sentezlenmesini azalttığı belirlenmiştir [95-97]. Ayrıca
oleuropein ve hidroksitirozolün MCF7 insan meme
kanseri hücrelerinin ölümünü hızlandırdığı saptanmıştır
[98]. Zeytinyağı fenoliklerinin aynı zamanda CaCo2
hücrelerinde hücre bütünlüğünü ve canlılığını geliştirdiği
belirlenmiştir [86, 99].

üzerinde glutatyon peroksidaz enzimi seviyesini
arttırdığını saptamışlardır. Birçok çalışmada fenoliklerce
zengin zeytinyağı alımının lipid peroksitleri seviyesini
düşürdüğü belirtilmektedir. Başka bir çalışmada, zeytin
karasuyundan elde edilmiş fenolik bileşiklerin insan
kanındaki okside glutatyon konsantrasyonunu arttırdığı
belirtilmektedir [77]. Yapılan diğer iki farklı çalışmada da,
zeytin fenollerinin insan kanındaki kırmızı kan hücreleri
ile renal hücreleri oksidatif hasara karşı koruduğu
belirtilmiştir [71, 78].

Antiinflamatuar Etki
Serumda yüksek oranda bulunan inflamasyon
markörleri, kardiyovasküler riski arttırmaktadır [79].
Plazma tromboksan B2 (TXB2) ve lökotrien B4 (LTB4)
markörleri proinflamatuar ajanlar olarak bilinmektedir.
TXB2 kan trombosit agregasyonunu arttırıcı, LTB4’ün de
nötrofiller üzerinde kemotaktik etki göstererek hücreleri
hasar
görmüş
dokuya
yönlendirme
özelliği
bulunmaktadır [80, 81]. Bu inflamatuar maddelerin
iltihaplanma ile ilişkili olan ağrı, kızarıklık ve şişlik
yarattıkları bilinmektedir [82]. Bogani ve ark. [80],
zeytinyağlarında
artan
fenolik
madde
konsantrasyonunun, TXB2 ve LTB4 konsantrasyonlarında azalmaya yol açtığını bulmuşlardır. Bu sonuçlar
önceki çalışmalarla uyum içindedir [46, 83].

Yapılan başka bir çalışmada, hidroksitirozolün beyin
lipid peroksidasyonunun azaltılmasında dolaylı rolü
bulunan laktat dehidrogenaz enziminin aktivitesini
düşürmek yoluyla, fare beyinlerinde sinir koruyucu etki
gösterdiği bulunmuştur [100].

Kemik Sağlığına Etkisi

Interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP) gibi
inflamatuar
markörlerinin
de
kardiyovasküler
hastalıklarda belirleyici oldukları gösterilmiştir. IL-6, proinflamatuar bir ajan olarak travmalarda inflamasyonu
uyaran bir etki gösterirken, CRP mevcut bir inflmasyonu
arttırıcı etki göstermektedir. Fito ve ark. [84] 28 stabil
koroner kalp hastası üzerinde yaptıkları bir çalışmada,
günlük dozda tüketilen natürel zeytinyağında bulunan
fenolik
bileşiklerin
kandaki
IL-6
ve
CRP’nin
konsantrasyonlarını
azaltıcı
etki
gösterdiğini
saptamışlardır.

Yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan iskeletal dejenerasyon
osteoporoz olarak bilinmektedir ve dünya çapında
önemli bir sağlık sorunudur. Hayvanlar ve insanlar
üzerinde yapılan çalışmalar ile hücresel düzeyde
yapılan çalışmalar zeytin, zeytinyağı ve zeytin
polifenolleri tüketiminin kemik sağlığını iyileştirdiğini
göstermiştir. Puel ve ark. [101] diyetlerine %0.017
tirozol, %0.017 hidroksitirozol, %0.08 zeytin karasuyu ve
%0.0425 oranlarında zeytin karasuyu ekstraktı ilave
ederek 84 gün boyunca besledikleri ovariektomi
uygulanmış, özellikle iltihaplı sıçanlarda; kemik mineral
yoğunluğunun, kemik biyomekanik gücünün ve kemik
döngüsü belirteçlerinin değerlendirilmesi yoluyla, iskelet
sağlığının geliştiğini gözlemişlerdir. Zeytinyağı ve zeytin
polifenollerinin bu yararlı etkilerinin, oksidatif stres ve
inflamasyonu azaltma yeteneklerinden kaynaklandığı
sanılmaktadır. Hücresel düzeyde yapılan araştırmalar,
zeytin polifenollerinin pre-osteoblastların çoğalmasını,
osteoblastların farklılaşmasını ve osteoklast benzeri
hücrelerin oluşumunu azalttığını göstermiştir [102].
İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar ise, günlük
zeytinyağı tüketiminin kemik mineral yoğunluğundaki
düşüşü önlediği ve kemik döngüsü belirteçlerini
iyileştirdiğini ortaya koymuştur [103]. Sonuç olarak;
zeytin, zeytinyağı ve zeytin polifenolleri yaşlılarda
osteoporozu önlemede kullanılabilecek potansiyel bir
diyet olarak değerlendirilmektedir [104].

Yapılan in vitro bir çalışmada zeytinyağı fenoliklerinin;
her ikisi de inflamatuar sürecin birer parçaları olan
araşidonik asit salınımını ve araşidonik asit metabolit
sentezini azalttığını belirlemişlerdir [85]. Diğer bir
çalışmada, zeytinyağı fenolikleri arasında yer alan
oleacanthalın, yine her ikisi de inflamatuar süreçte yer
alan siklooksigenaz-1 (COX-1) ve siklooksigenaz-2
(COX-2) enzimlerinin aktivitesini antiinflamatuar ilaçlar
gibi düşürdüğü saptanmıştır [86]. Bu enzimlerin
inhibisyonu;
inflamatuar
süreçte
araşidonatın
eikosanoidler,
prostaglandinler
ve
tromboksana
dönüşümünü azaltıcı etki göstermektedir [81, 87].
Filipek ve ark. [88] yaptıkları bir çalışmada oleaceinin,
hemoglobin ve haptoglobin kompleksinin antiinflamatuar
aktivitesini iyileştirdiğini tespit etmişler, bu nedenle
aterosklerozla
ilişkili
inflamatuar
hastalıkların
önlenmesinde potansiyel bir rol oynayabileceğini
belirtmişlerdir.

SONUÇ
Kalp damar hastalıkları, ateroskleroz ve başta prostat ve
kolon kanseri gibi bazı kanser türlerinin Akdeniz
toplumlarında daha az görülmesinin nedeni, geleneksel
Akdeniz diyeti ile ilişkilendirilmektedir. Diyetin önemli bir
bileşenini oluşturan natürel zeytinyağı, içerdiği biyoaktif

Hücre Fonksiyonlarına Etkisi
Hücre çoğalması ve bastırılmış hücre ölümü, tümör
oluşumu ve ilerlemesinde temel faktörlerdendir [89].
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özellikteki fenolik bileşikler nedeniyle tek başına bir
fonksiyonel gıda olma özelliğine sahiptir. Son yıllarda
yağdaki bu bileşiklerin biyolojik özelliklerinin araştırıldığı
yayınların sayısında belirgin artış olmuştur. İnsan ve
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar ile birlikte in vitro
ve in vivo olarak gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına
göre, bu bileşiklerin plazma lipoproteinleri, oksidatif
hasar, inflamatuar markörü, trombosit ve hücre
fonksiyonları, antimikrobiyal aktivite ve kemik oluşumu
gibi belirli fizyolojik parametreler üzerine olumlu etkiye
sahip olduğu belirlenmiş ve yağın bu yararlı özelliği
otoriteler tarafından da kabul görmeye başlamıştır.

[9]

[10]

Dünya zeytinyağı üretiminde ülkemiz dördüncü sırada
bulunmasına rağmen, tüketimde yıllık kişi başına 2 kg’lık
miktarla diğer üretici ülkelere göre oldukça gerilerde
bulunmaktadır. Gerek toplum sağlığının iyileştirilmesi
için iç tüketimin teşvik edilmesi, gerekse gelişen
uluslararası zeytinyağı pazarından daha fazla pay
alabilmek için kaliteli yağ üretimimizin arttırılması
yönünde konu ile ilgili tarafların üzerine önemli görevler
düşmektedir.

[11]
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