


Zeytinyağı ve Çocukluk 
İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel 
gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını 
anne sütü oluşturmakta ve anne sütünün yaklaşık % 50’sini değişik yapıdaki lipitler, yani 
yağlar oluşturmaktadır. Diğer taraftan anne sütünde yar alan lipitlerdeki poliyenik yağ 
asitleri düzeyi % 10 civarında olmasına karşın, monoenik yağ asitleri oranı daha yüksek 
düzeydedir. Bebeğin sütten kesilmesinden sonraki evrede de lipitlere büyük ölçüde 
gereksinimi olduğu kabul edilmesine karşın, bebeğe verilmesi gereken gerçek miktar ve yağ 
çeşidi açısından, pediatristler arasında henüz tam bir görüş birliğine ulaşılamamıştır. 
Anne sütünde % 4–5 oranında poliyenik yağ asitlerinin yer alması nedeniyle, meme emen 
bebeklerde aslında esas yağ asitleri yetersizliğinin görülmesi pek olası değildir. Bununla 
birlikte linoleik asit alımının yetersiz olması halinde, bebeğin gelişmesi gecikebildiği gibi, 
deri ve karaciğer bozuklukları yanında, kimi metabolik bozukluklar da oluşabilmektedir. Bu 
nedenle bebeklerin anne sütü yerine, poliyenik yağ asitlerini ancak % 2 civarında içeren 
inek sütü ile beslenmeleri halinde, esas yağ asidi yetersizliği ortaya çıkabilmektedir. Bu 
nedenle otoriteler bebeklere verilecek inek sütünün bitkisel yağlar katılarak, poliyenik yağ 
asitlerince zenginleştirilmesini tavsiye etmektedir.  
 



Ayrıca yine aynı çalışmalar kapsamında, yalnızca saf triolein içeren bir diyetin iskelet gelişimi 
yönünden doymuş yağ asitlerinden ibaret ya da tamamen yağsız bir diyete kıyasla çok daha 
etkili olduğu da saptanmıştır. Kaldı ki zeytinyağının yüksek oleik yanında bir miktar esas yağ 
asidi de içermesi, iskelet gelişimi üzerinde, saf trioleine kıyasla daha bir etkili olmasını 
sağlamaktadır. Çünkü yapılan denemelerde trioleinin olumlu etkisi, verilen diyete triolein 
yanında bir miktar esas yağ asidi özelliğinde poliyenik yağ asitleri katılması halinde, kemik 
oluşum ve iskelet gelişiminin daha da iyileştiği belirlenmiştir. 
 
Zeytinyağı ve Yaşlılık 
Daha önce de değinildiği gibi, poliyenik yağ asitlerince zengin bir diyetin sürekli alınması ve 
bu diyetin yeterli miktarda antioksidan içermemesi, vücutta serbest aktif radikallerin ve 
peroksitlerin oluştuğu oksidatif tepkimelere neden olmaktadır. Bu durumda ise doku ve 
organlardaki hücreler, oluşan peroksitlerin zararlı etkilerine maruz bırakıldığından, 
hücrelerde sayısız kez yinelenen ve biyolojik aktivitenin düzenlenmesini sağlayan yaşam 
programında ciddi arızalar meydana gelmektedir. Çünkü oluşan peroksitler hücrelerin 
yapısında yer alan nükleik asitlere etki ederek, bu asitlerdeki nükleotit zincirlerin kırılmasına 
ve mutasyonuna neden olmaktadır. Bunun yanında oluşan aktif peroksit radikalleri, ayrıca 
fosfolipitlere etki etmekte ve hücre membranının zarar görmesine de neden olabilmektedir. 



Yapılan uzun süreli araştırmalar kapsamında, yıllara bağlı olarak  oluşan epidermal 
değişiklikler ile tüketilen yağın nitelikleri arasındaki ilişkiler de incelenmiş ve tohum 
yağlarında olduğu gibi, bileşiminde % 10’dan fazla poliyenik yağ asitlerini içeren diyetlerin 
verildiği hastaların % 78’inde erken yaşlanma belirtileri saptanmıştır. Ayrıca kronolojik 
yaşından daha yaşlı görülen bu hastaların % 60’ında, ameliyatla çıkarılması gereken kötü 
huylu lezyonların oluştuğu da saptanmıştır. 
Yaşlılıkta oluşan diğer ciddi bir sorun, kemiklerin yetersiz kalsifikasyonudur. Yapılan 
araştırma sonuçlarına göre, zeytinyağının bu konuda da etkili olduğu, hatta söz konusu 
etkinin alınan dozla doğru orantılı olarak arttığı saptanmıştır. Çünkü ne kadar fazla 
zeytinyağı tüketilirse, kemiklerin mineralizasyonu da o kadar iyi olmaktadır. Günümüzde 
zeytinyağı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan bu olumlu etkiyi açıklamak üzere değişik 
yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ancak bunlardan en önemlisini, kemiklerin yapısal lipitleri içinde 
önemli miktarda oleik asidin ester ya da tuzlarının bulunduğunu kabul eden görüş 
oluşturmaktadır. Nitekim Güney Fransa’da yapılan bir araştırmanın sonuçları ile 
doğrulandığı gibi, sağlıklı bir kemik mineralizasyonu sağlamak için, esas yağ asitlerinin 
gereken düzeyde alınması yanında, alınan diyette yeterli miktarda oleik asidin bulunması da 
gerekmektedir. Söz konusu araştırmayı yürüten araştırıcılara göre, zeytinyağının tüketilmesi 
gelişme çağındaki iskelet gelişimi için olduğu kadar, yaşlanmanın neden olduğu kalsiyum 
kaybını önlemek yönünden de faydalı olmaktadır. 



Yaşlılıkta yaşanan önemli sorunlardan bir diğeri de, beyin damarlarında ortaya çıkan 
bozukluklardır. Bu konuda yapılan araştırmalara göre beyin damarları ile ilgili hastalıklar, 
total kolesterol düzeyindeki artıştan çok HDL kolesterol miktarının düşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Böylesi bir durum yönünden irdelendiğinde, zeytinyağı yemeklik diğer 
katı ve sıvı yağların aksine, HDL değerlerinin yükselmesini sağladığından, yeğlenmesi gereken 
bir yağ çeşidi olmaktadır. Açıklanan tüm bu niteliklerin ötesinde, zeytinyağı vücuda alınan 
vitaminlerin ve mineral tuzlarının emilimini kolaylaştırması nedeniyle, sindirim sistemi 
üzerinde de olumlu etki göstermektedir. Bunun yanında zeytinyağı günümüz beslenme ve 
yaşam koşullarında sıkça yaşanan kimi kabızlıkların iyileştirilmesinde dr, laksatif etkiye sahip 
olması nedeniyle yararlı olmaktadır.  
Nihayet Akdeniz Diyetinin de esasını oluşturan zeytinyağı, sahip olduğu özgün tat ve kokusu 
nedeniyle, tüm sıcak ve soğuk yemeklere iştah açıcı bir nitelik kazandırdığı gibi, vitamin, 
mineral maddeler ve lif açısından zengin bileşimdeki bitkisel gıdaların daha çok 
tüketilmesine de büyük katkı sağlamaktadır. 
 




