


Zeytinin Sağlık  Bileşenleri 
Zeytinyağının içeriğinin büyük bir kısmı (>%95) yağ asitleri ile esterleşmiş halde bulunan 
triaçilgliserol ve küçük miktarlarda da 230’ dan fazla  minör bileşenlerden (tokoferoller, 
fenoller, steroller, hidrokarbonlar ve lezzet bileşikleri) oluşmaktadır [1-5]. 
Zeytinyağı içersindeki başlıca yağ asitleri en yüksek oranda oleik asit (%55-83), linoleik asit 
(%3.5-21), linolenik asit (%0.2-1), palmitik asit (%7.5-20) ve stearik asittir (%0.5-5). 
Zeytinyağı tokoferoller içersinde, miktarı 1.2 ile 43 mg/100g [1-3] arasında değişen, en 
yüksek E vitamini aktivitesi gösteren α-tokoferol içerir, diğer tokoferoller ise yağda sadece az 
miktarda bulunurlar [2,6]. Yüksek kalitedeki zeytinyağında tokoferol içeriği 30 mg/100g 
olabilirken, yüksek asitli çeşitlerinde bu değer 0.5 mg/100g değerine kadar düşebilmektedir. 
α-tokoferol  toplam tokoferol içeriğinin %95’ini oluşturan önemli bir antioksidandır. 
Gıdalarda ve biyolojik sistemlerde lipid oksidasyonunu önlerler. 
Yüksek kalitedeki zeytinyağında tokoferol içeriği 30 mg/100g olabilirken, yüksek asitli 
çeşitlerinde bu değer 0.5 mg/100g değerine kadar düşebildiği bildirilmiştir [7,8]. Rafine 
edilmiş zeytinyağı α-tokoferolun çok düşük düzeylerini içerir. Zeytinyağının rafine işlemi 
boyunca tokoferolün % 50’sinin  kaybolduğu gözlemlenmiştir. Daha fazla tokoferoller koku 
giderme işlemi boyunca kaybolmaktadır. 



Fitosterol olarak adlandırılan bitki sterolleri yağın sabunlaşmayan kısmını oluştururlar. 
Zeytinyağında bulunan başlıca fitosteroller β-Sitesterol, ∆7-avenosterol ve kampesteroldür. 
Steroller zeytinyağının stabilizasyonuna katkısı olduğu ve yüksek sıcaklıklardaki polimerizayon 
reaksiyonunu önlediği saptanmıştır. Zeytinyağının diğer bitkisel yağlarla tağşişinin tespitinde 
sterol kompozisyonundan yararlanılmaktadır.  
Zeytinin etli kısmı, suda çözünebilen fenolik bileşikleri içerir, zeytinyağı içerisinde de çok az 
bir miktarda fenolik bileşikler bulunur [9]. 
Fenoller değişik maddelerden oluşur. Fenolik asit (vanilik asit, gallik asit, kumarik asit, kafeik 
asit), fenolik alkol (tyrosol, hidroksityrosol), flavanoid, sekoridoid gibi   basit fenolik bileşikleri 
içerir [1,5]. 
Zeytinde bulunan fenol bileşenleri başlıca  oleuropein, verbaskosit, ligrosit gibi fenolik 
glikozitler ile flavonoidler, flavonol glikozitleri, antisiyaninler ve glikozitleri, fenolik asitler ve 
diğer bileşenlerdir [6]. Fenolik maddeler meyvenin duyusal özelliklerini belirleyen önemli 
parametrelerdir ve özellikle o-difenoller meyve veya yagın  oksidasyona karsı dayanıklılıgında 
antioksidan olarak görev yaparlar. 
 



Zeytinyağında bulunan squalen (4000-5000 mg/kg) önemli bir hidrokarbonudur. Squalen 
zeytinyağı sabunlaşamayanlarının başlıca bileşenidir (Ağırlıkça % 40 kadar).  
Zeytin yağı, bitkisel yağlar içerisindeki squalen’nin en büyük miktarını içermektedir.  
Squalen ilaç, kozmetik ve gıda formülayonlarında kulanılan biyolojik değeri yüksek bir 
maddedir.  
Zeytinyağı içersinde doymamış yağ asitlerinin oksidatif bozulmalarından oluşan aldehitler 
gibi ürünler, örneğin hekzanal, nonanal, 1-hekzonal ya da 2,4 dekadienal, bulunur. Ayrıca 
alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, alkoller, ketonlar, eterler, furan ve thioterpen türevleri 
zeytinyağına farklı bir koku ve lezzet katarlar.  
Ayrıca, zeytinyağının içerisinde A,D,E,K vitaminleri ve kalsiyum, fosfor, potasyum, kükürt, 
magnezyum, demir, bakır, gibi minerallerde bulunmaktadır. 
 
Zeytin ve Zeytinyağının İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri  
Son yıllarda yapılmış olan araştırmalarla zeytin ve zeytinyağının lezzetli bir besin kaynağı 
olmasının yanısıra, insan sağlığı üzerine de çok fazla yararlı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. 
Zeytin ve zeytinyağının yararları çok uzun yıllardır bilinmesine karşın, yapılan bu bilimsel 
çalışmalarla da  zengin bir bilgi birikimi oluşmuştur. 



Zeytinyağının kolesterol  ve kalp -damar sağlığı üzerindeki etkisi düzenleyici etkisi, ağrı kesici 
etkisi, yüksek tansiyonu düşürücü etkisi, iltihabi hastalıkların oluşmasını önleyici etkisi, 
kanser önlemedeki etkisi, kemik gelişimine etkisi, iç organlara olan faydalı etkisi, 
osteoporoz’a ve yaşlanmaya karşı etkileri son yıllarda çokça araştırılmış ve bu konuda sayısız 
çalışmalar yapılmıştır. 
Kolesterol  ve kalp ve damar sağlığı üzerindeki etkisi, 
Kemik gelişimine etkisi, 
Kanser önlemedeki etkisi, 
İltihabi hastalıkların oluşmasını önleyici etkisi, 
Çocuk gelişimine etkisi, 
Yaşlanma ve cilt üzerine etkileri, 
Ağrı kesici etkisi, 
 
Kolesterol ve Kalp-Damar  Sağlığı Üzerine Etkisi 
Kolesterol yasam için gerekli olan, beyin, sinirler, kalp, bagirsaklar, kaslar, karaciger basta 
olmak üzere tüm vücutta yaygin olarak bulunan ve hücre duvarlarının ana yapıtaşlarından 
birisi olan önemli biyokimyasal bir maddedir.  



Vücut, kolesterolü kullanarak çeşitli hormonları, D vitaminini ve yaglari sindiren safra 
asitlerini üretir. Bu nedenle, kanda belli bir miktarda kolesterol bulunmasi gerekmektedir, 
ancak kanda fazla miktarda kolesterol varsa bu kan damarlarında birikme ve kan 
damarlarının sertlesmesine, daralmasına yol açar.  
Kolesterolün kanda çözülebilmesi, hücre ve organlara tasınabilmesi için önemli bir proteine 
ihtiyacı vardir. Kolesterol ile bu önemli proteinin birlesmesinden dogan yapıya ‘lipoprotein' 
denilmektedir. Yani kolesterol kanda lipoprotein adı verilen bir protein formunda bulunur  
Kolesterol çesitleri tip dilinde HDL ve LDL olarak isimlendirilir. LDL yani düsük yogunluklu 
lipoprotein terimi lipoprotein azlıgı nedeniyle kötü huylu kolesterol olarak adlandırılırken 
HDL ise yani yüksek yoğunluklu lipoprotein terimi iyi huylu kolesterol olarak isimlendirilir. İyi 
huylu kolesterolün yüksekligi kalp hastalıklarina yatkınlıgi artırır, ancak iyi kolestrolün 
yüksekliğinde ise lipopreteinler atardamar duvarıindan kolesterolü uzaklaştırırlar.  



Kolesterol düşürücü ilaçların bir çoğu yüksek kötü kolesterolü düşürdüğü gibi iyi huylu 
kolesterolü de beraber düşürmektedir.  
Halbuki zeytinyağı kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolünde 
yükselmesine yardımcı olur.  Zeytinyağının içindeki tekli doymamış yağ asitleri kötü 
huylu kolesterolü normal seviyede tutar, ayrıca içerdiği antioksidanlar sayesinde kötü 
huylu kolesterolün okside olmasını ve damarların çeperlerine çökmesini engeller [10-
12].  
Özellikle kalp damar hastalığı olanlar ve bu risk grubu içersinde olanlara  zeytinyağı 
tavsiye edilmektedir. Bitki sterolleri kolestrol absorpsiyonunu azaltmaktadır. 
Zeytinyağının içerdiği sterol miktarı LDL kolestrolun küçük bağırsakta emilimini 
önleyerek kandaki LDL kolestrol seviyesini düşürebilmektedir.  
Zeytinyağının kalp ve damar hastalıklarına olan yararları üzerine çok sayıda araştırma 
yapılmıştır [13-19]. Örneğin bu konuda yapılan bir araştırmada; 1 hafta boyunca her 
gün yaklaşık 2 yemek kaşığı doğal zeytinyağı tüketen insanların kolestrol düzeylerinde 
son derece olumlu sonuçlar elde edilmiştir [20].  



Ayrıca yapılan araştırmalar zeytinyağının ne kadar doğal, işlenmemiş olursa o kadar fazla 
değerli bileşikler içereceği ve bu nedenle kalp sağlığı üzerine o kadar faydalı olabileceğini de 
göstermiştir.  
Örneğin bir çalışmada doğal ve işlenmiş zeytinyağı, yüksek tansiyon hastalarına düzenli 
olarak verilmiş ve araştırma sonucunda, doğal zeytinyağını tüketen hastaların, kan basınç 
değerleri, işlenmiş zeytinyağı kullananlara göre daha düşük değerde kaydedilmiştir [13]. 
 
Kemik Gelişimine Etkisi  
Zeytin ve zeytinyağının kemik gelişimine etkisi de azımsanmayacak kadar çoktur. Zeytin ve 
zeytinyağının içerdiği E, A, D, ve K vitaminleri ile çeşitli mineraller insanların kemik gelişimine 
yardımcı olmaktadır.  
Araştırmacılar kemik yoğunluğunun korunması için en önemli vitaminin, D vitamini olduğunu 
ispatlamışlardır. D vitamini kalsiyum ve fosforun sindirim sisteminden emilimini sağlar. 
Böbreklerden kalsiyum kaybını önler. Sonuçta kalsiyum kaybını engelleyerek kemikleri 
güçlendirilmesinde yardımcı olur.  
A vitamini sağlıklı hücre, doku ve kemik gelişimini sağlar,  göz sağlığını korumanın yanısıra 
vücuttaki enfeksiyonla da savaşır.  



E vitamini vücut hücrelerini koruyan kuvvetli antioksidan etkisiyle, doymamış yağ asitlerini 
oksijenin hasar verici etkisine karşıda korur.  
K vitamini ise özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlamakla beraber, kemik yoğunluğuna D 
vitamini kadar etkisi olmasada, yinede kemiklerin kırılması ve kanser riskini azaltıcı yönde 
etki yapar [21].  
Zeytinyağı minerallerle vitaminlerin vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca minerallerin 
kemiklerde çökmesini sağlayarak da kalsiyum kaybını engeller. Böylece kemiklerde mineral 
birikimi olmamasından kaynaklanan kemik erimesi hastalığınıda engeller. 





Zeytinyağının içeriğinde bulunan antioksidanlar, flavanoidler, squalenler ve polifenoller gibi 
bileşenlerinkanser önlemede etkili olduğu belirlenmiştir. Örneğin, zeytinyağında bulunan ve 
önemli bir antitümör özellik gösteren squalen bileşeninin deride oluşan kötü huylu bir tümor 
olan melanomayı azaltan etkiler gösterdiği görülmüştür. Ayrıca zeytinyağı içerdiği 
antioksidanlarlada kanser oluşumunda çok etkisi olan hücre oksitlenmesini yavaşlattığı,  yine 
içeriğinde bulunan ß-sitosterol'ün prostat kanser hücrelerinin oluşumunu engellemede 
yardımcı olduğu görülmüştür. İspanyol araştırıcılar tarafından yapılan bir araştırmada 
zeytinyağıyla beslenen farelerde diğer yağlarla beslenen farelere oranla daha düşük oranda 
kolon kanseri riski tespit edilmiştir [22].  
 
İltihabi Hastalıkların Oluşmasını Önleyici Etkisi  
Zeytin yaprağı ve zeytinyağının içinde başlıca polifenolik antioksidan’lardan biri olan 
Oleuropein maddesi bulmaktadır. Bu madde ağacı dış etkenlere karşı koruyup, hücre 
yenilemesi yapmaktadır. Oleuropein maddesi su ile hidroliz olduğunda iki ayrı maddeye 
ayrışmaktadır. Bu maddelerden birincisi Elendasit’dir ve antimikrobiel bir etki gösteri, 
virüslerin, bakterilerin ve mantarların neden olduğu iltihabi hastalıkları önleyici bir etkisi 
bulunmaktadır. İkinci madde ise DPE (3,4-dihydroxyphenyl)ethanol ya da hydroxytyrosol) 
maddesidir (ve iltihap yapan enzimlerin yapımını azaltıcı bir etki gösterir. Balıkesir’in Edremit 
İlçesi'nde bir şirket zeytin yaprağından, kanser tedavisi ve kozmetikte kullanılan oleuropein 
adlı maddenin üretimine başlamıştır 



Çocuk Gelişimine Etkisi  
Zeytinyağı içerdiği linoleik asit (omega 6 yağ asidi) yüzdesi nedeniyle anne sütüne 
benzemektedir. Bu nedenle yeni doğmuş bebekler ve gelişim çağındaki çocuklar için son 
derece faydalı bir besin maddesidir.  
Zeytinyağı bebeklerin beyninin ve sinir sistemlerinin doğal gelişimine katkıda bulunur. E 
vitamini ve oleik asit içeriği ile zeytinyağı, çocukların normal kemik gelişimine katkıda 
bulunur.  
 
Yaşlanma ve Cilt Üzerine Etkileri  
Besinler vücudumuzda enerjiye çevrilirken, hücre gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
oksidanlar açığa çıkar. Bu maddeler yaşlanmayı hızlandırmakta ancak antioksidanlar 
kullanıldığında oksidanların olumsuz etkileri ortadan kaldırılmaktadır.   
Zeytinyağı, başta E vitamini olmak üzere, içerdiği çok sayıdaki antioksidan maddeyle serbest 
radikal gibi zararlı maddelerin vücudumuzda neden olduğu tahribatı önler, hücrelerimizi 
yeniler, doku ve organlarımızın yaşlanmasını geciktirir.  
Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan bir başka sorun da, kireçlenmedir. Aralarında kalsiyumun da 
bulunduğu bazı mineraller, kireçlenmeyi önler. Zeytinyağı, bu minerallerin vücuttaki etkisini 
artırarak kireçlenmeye karşı da önemli bir rol oynar.  



Ayrıca son yıllarda zeytinyağının yaşlılığa bağlı göz bozukluklarına olan faydalı etkileriyle ilgili 
olarak araştırmalar yapılmıştır. Avusturalya göz araştırma merkezi yaptığı bir araştırmada, 
haftada yaklaşık yedi çorba kaşığı zeytinyağı yiyen insanlarda, haftada 1 ml’den az zeytinyağı 
yiyenlere nazaran yaşlılığa bağlı göz kusurlarında %50 oranında azalmayla karşılaşılmıştır.  
Zeytinyağı, cildin nem oranını yükseltmekte ve cilt yaşlanmasını geciktirmekte ve cilt 
yaşlanmasına neden olan güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerine engel 
olmaktadır. Zeytinyağı yenildiğinde cildimizi içten desteklemekte ve cilt yüzeyine 
sürüldüğünde ise cildi dışarıdan besleyip korumaktadır. 
 
Ağrı Kesici Etkisi 
Sızma zeytinyağının içinde bulunan ve genizden geçerken yakıcılık veren 
maddenin(oleocanthal)  aynı ağrı kesicilerdeki etken madde olan  İbuprofen benzeyen 
özelliğe sahip olduğu saptanmıştır. Oleocanthal isimli madde diğer bitkisel yağlarda 
bulunmamaktadır.  Bilim adamları, düzenli olarak günde 50 gram soğuk presle sıkılmış sızma 
zeytinyağı kullanımının, günlük olarak tavsiye edilen İbuprofen dozajının yüzde 10’una denk 
ağrı kesici etkisinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca önerilen düzeyde sızma zeytinyağı 
yemenin, migren gibi genellikle kronik ağrıların etkilerini azalttığı da ifade edilmiştir 



Sonuç  
Sonuç olarak, zeytin ve zeytinyağı lezzetli birer besin kaynağı olmalarının yanısıra  insan 
sağlığı üzerine çok fazla olumlu etkileri de olan  mucize besinler olarak tanımlanabilir. 
İnsanoğlunun asırlardır kullandığı zeytin ve zeytinyağı bundan sonra da, bilimsel açıdan da 
kanıtlanmış olan faydalarıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olmaya devam edecektir.  




