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AVOCADO MEYVESİ İLE YAGININ BİLEŞİMİ VE 
BİYOLOJİK AKTİVİTESİ 
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Özet: Dünya'da ekonomik değeri olan avocado (P. americana Mili.; P. gra
tissima Gaetern.) meyvesinden, içerdiği önemli besin öğelcri nedeniyle beslenme
de yararlanılabildiği gibi bazı etken maddeler nedeniyle insan sağlığı yönünden de 
faydalanılabilmekte ve kozmetik preparatlann üretiminde kullanılabilmektedir. 

ZUSAMMENSETZUNG DER AVOCATOBIRNE 
ÖLE UND DEREN BIOLOGISCHEN AKTIVITAT 

Zusammenfassung: Avocatobirne (P. americana Mili.; P. gratis
sima Gaetern.) ist über der Welt mit wirtschafllichem Wert recht bekannt ge
wesen. Infolge die Frucht enthalt ibre wcsentliche chemischen und heilmittcln In
haltsstoffe, für die Nahrung und Gcsundhcit wichtig genommen zu werden. 
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GİRİŞ 

Avocado (Persea americana Mili.; Pcr
sea gratissima Gaetern.) meyve 
üretiminin% 94'ü Orta Amerika'da (%7 
U.S.A, % 52 Batı Aritil adaları, % 35 
Güney Amerika) yaklaşık% 3'ü Asya' da 
ve diğer% 3'ü de Afrika olmak üzere çok 
geniş bir alanda yapılmaktadır (6, 19). 
Yurdum uz da ise l 970'li yıllardan itibaren 
Antalya 1li merkez olmak üzere, Güney 
Anadolu Bölgesinde deneme üretimleri 
yapılmış, olumlu sonuçların alınması 
üzerine plantasyonları oluşturulmuştur. 

Yağ içeren avocado meyvesinden, bcs
leurnede kullanılabilen yağın elde edilme
sinde endüstriyel bir yağ hammadcsi ola· 
rak yararlanıldığı gibi içerdiği diğer 
önemli besin maddeleri nedeniyle de 
değişik yemek çeşitleri, soslar ve salata
ların yapımında da yararlanılmaktadır. 
Aynı zamanda kozmetik sanayiinde çeşitli 
preparatların yapımında kullanılmakta ve 
meyvesi ile bitki yapraklarından tedavi 
amacıyla faydalanılmaktadır (8, 14, 30, 
34). 

Bu makalede, ekonomik değeri olan 
avocado meyvesinin ve yağının bileşimi 
ile besin değeri incelendiği gibi, sağlık 
açısından da mevcut etken maddelerinin 
gösterdiği biyolojik aktivit.eler üzerinde 
de durulmuştur. 

ALTJNIGNE ve ÖZER 

MEYVENİN BİLEŞİMİ: 

Dünya'da çok geniş alana yayılmış 
olan avocado meyvesinin botanik olarak 
Batı-Hint, Guatemela ve Meksika eko
tipleri mevcuttur. Bunların yaklaşık ola
rak 200 varyetesi bulunmaktadır. Örnek 
olarak Hass, Simmorids, Waldin, Fuerte, 
Booth 8, Zutano, Duke, Linda, Prince, 
Hail, ltzmana, Gottfricd, Rincon, Ler
man, Lula, Bacan ve Waldini çeşitleri 
gösterilebilir (13, 31, 33). 

Meyve şekli oval, yuvarlak veya 
armut biçiminde olup, rengi yeşildir. 
Meyve verme zamanı, varyetelere göre 
değişebildiği gibi yetiştiği yerin iklimine 
bağlı olarak değişebilmektedir (24). 
Meyve uzunluğu 10-20 cm, ağırlığı ise 
rso g'dan 1 kg'a kadar değişmektedir 
(19,40). Avocaclo meyvesinin bileşimi ile 
ilgili bazı değerler Tabfo l de verilmiştir. 

Meyve aroması kuvetli, hissedilebilir 
durumda değildir. Bazı çeşitler ise hoşa 
gitmeyen acımsı _bir aromaya sahiptir ve 
şimdiye kadar çok miktarda acı madde bu
lunmuştur (40). 

Avocado, çeşitlerine bağlı olarak 7 
C'luclan 9 C'luya kadar bazı karbonhidrat
ların kaynağıdır. 7 C'lu bir alkol olan per
seitol ilk defa avocado meyvesinden 183 l 
yılında Avequin tarafından saptandığı gibi 
avocado meyvesinin bir kültür çeşiti olan 

Tablo 1- Avocado meyvesinin genel bileşimi(%) 

Su Protein Karbonhidratlar Yağ Ham Lif Kiil Kaynaklar 

66.92 1.64 5.70 22.49 1.45 l.51 (4) 

83.00 1.14 6.82 7.33 l.17 1.02 (9) 

71.00 2.10 5.95 20.60 l.32 (10) 

68.00 1.90 3.44 23.30 1.80 l.36 (40) 
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Trapp'tan, heptoz olan D-mannohcptuloz 
1917 senesinde La Forsc tarafından izole 
edilmiştir. Yine 17 değişik avocado kültür 
çeşidinde yapılan bir çalışmada, 100 g pul
pada g olarak 0.3Tden 4.9'a kadar değişen 
miktarlarda D-mannoheptuloz sap
tanmıştır. Wilson ve Ark.'ı (39) 
tarafından 8 avocado kültür çeşidinde 
yüksek basınçlı sıvı kramotografisi 
(HPLC) mctoduy la yapılan çalışmada, 
meyve pulpasında frnktoz ve glukoz 
yanında % 0.6-3.l değerlerinde D
mannoheptuloz ile% 0.4-3.8 değerlerinde 
perseitol bulunmuştur. D
Mannohcptulozun, avocado pulpasmdan 
başka tohumunda da mevcut olduğu sap
tanmıştır. Tabiatta ilk defa oktuloz (D
glycero-D-marnıo-octulose) avocado mey
vesinden izole edilmiştir (30). Avocoda 
meyvesinde mevcut olup, sa:gtanan 
yüksek moleküllü monosakkaritler 
sı-rasıyla; alloHeptuloz, ıalloHcptuloz, D
glisero-D-manno-heptilol (~Volcmitol), 
D-glisero-D-galakto-Heptoz, D-eritro
galakto-oktitol, D-gliscro-D-manno
Oktuloz, D-eritro-L-gluko-Nonuloz, D
eritro,D-galakto-Nonuloz'lardır (39). 
Shaw ve Ark.ı (31) olgunlaşmamış ve ol
gunlaşmış avocado kültür çeşitlerinde 
yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 
(HPLC) metodu ile fruktoz, glııkoz, man-
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nohcptuloz ve perscitol maddelerinin 
miktar tayinleri üzerinde çalışmışlar, lez
zet test panelleri ile olgunlaşmamış ve ol
gunlaşmış bazı avocado kültür çeşitlerini 
6 grup altında toplamışlardır. 

A vocado meyvesi, yağda ve suda 
çözünen vitaminler bakımmdan oldukça 
zengindir. Yenebilen 100 g avocado pul
pasmın bileşiminde 60-70 µg karaten, 
100 µg tiyamin, 170 µg laktoflavin, 8.5 
mg askorbik asit, 400 U.I. (= 10 µg) kal
sifcrol, 8 mg menadion, 3 mg tokoferol, 
10 mg biatin ve 1 mg nikotinamid sap
tanmıştır (10). 

Renk maddeleri olan karotenoidlcr, 
avocado meyvesinin Nabal varyetesinde 
meyve kabuğu ve etli kısmında yaklaşık 
% 1 mikıannda tespit edilmiştir. Bu renk 
maddeleri sırasıyla;= -karoten, Jl-karoten, 
kriptoksantin, lutein, izolutcin, violak
santin, krisantemaksantirı, luteoksantin, 
neokrom ve neoksantin-a olarak 
tanımlanmışlardır (40). 

Avocado meyvesinin mineral ınaddc 
çeşit ve mikıarlanm Zook ve Ark.ı (41) 
belirtmişler ve 1979 yılında Kodia ve 
Ark.ı (18), radyoaktif metod ile makro ve 
oligo elementlerin bazılarını nitel ve nicel 
olarak saptamışlardır. Bu değerler Tablo 
2'dc verilmiştir. 
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Tablo 2 - Avocado meyvesinin içerdiği minenıl madde miktarları 

Na K Ca Mg P Fe cı Mn Cu Kaynaklar 
2.5 479 17.5 35.5 36.5 0.85 4500b 3 !Ob (18)a 

(4l)a 610 10.3 29.4 46.8 0.69 17.5 

a) 100 g meyvede mg, b) 100 g meyvede µg 

A vocoda meyvesinin 2 kültür çeşidi 
olan Fuerta ve Lerman meyvelerinin ıne
z okarp ekstarksiyonlarında uygun 
çözgcnler kullanılarak elde edilen ekstre
lerde, ince tabaka kromatografisi (TLC) 
metodu ile 4-metilkateşol, kafcik asit, 
klorogcnik asit, DL-kateşin, 
lökoantosiyanidin, protokateşinik asit, L
epikateşin maddelerinin mevcudiyetleri 
saptanmıştrr (12). 

Diğer yenen meyvelerde olduğu gibi, 
avocado meyvesinde de çeşitli hastalık ve 
parazitlere karşı korumada kullarulan bit
kisel ilaçların kalıntıları üzerinde 
çalışılmıştJr. Avocada meyvesinin Meya 
ve Lula kültür çeşitlerinde kalıntı glifo
sat'ın [N-(phosphanomethyl) glycine] 
gerek kendisi ve gerekse mctaboliti olan 
aminometilfosfonik asit, gaz kromatogra
fisi (GC) metoduyla araştırılmış; glifosat 
en fazla 0.08 ppm, metaboliti ise O.Ol 
ppm değerlerinde bulunmuştur (35). 
Amerika Birleşik Devletleri'nde avocado 
meyvesinin ilaçlanmasında kullanılan ve 
bir karbamatlı insektisit olan metomil 
kalıntı miktarına sınırlama getirilerek 
kabul edilebilir değer 2 ppm olarak sap
tanmıştrr (3). 

YAGININ BİLEŞİMİ 

Avoeoda yağının miktarının azlığı 
veya çokluğu, meyvenin yetiştiği şartlara 
ve iklime bağımlı olmasına karşın, en 
önemli etken eko-tipleridir. Örneğin, Batı 
Hint% 3-7,Guatemala % 10-20 ve Meksi
ka eko tipi ise% 30'a kadar varnn miktar
larda ham yağ içermektedir (40). Avocado 
hem yağı çeşitli şekillerde elde edildikten 
sonra rafine edilerek yemeklik yağ olarak 
kullanılmaktadır. Laboratuvarda ve 
endüstride ham yağın, olgunlaşmış mey
veden elde edilmesinde çok çeşitli ekstrak
si yon çözgenlcri ve yine çok çeşitli eks
traksiyon dizaynları kullanılmaktadır (6, 
il, 17, 38). Bunlar yanında enzirnatik me
todla ham yağ eldesi üzerinde çalışılmıştır 
(5, 15). 

Yapılan çalışmalarda, avocado ham ve 
rafine yağının fiziksel ölçümlerinin 
değerleri ile analitik karekteristikleri 
Tablo 3'te verilmiştir. 

A vocado meyvesinin Fuerte, Bacan, 
Anaheinı ve Orotava varyetelerinin pul
pasından elde edilen ham yağ analiz 
sonuçlan ile rafine avocada yağında kloro
fil ve feofitin miktarları fluorimetrik 
ayırım metoduyla saptanmış olup, Tablo 
3'te değerleri gösterilmiştir. 
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Tablo 3 - Avocado ham ve rafine yağının fiziksel ölçümleri ve analitik 
karekteristiklerinin değerleri 

Fiziksel ve Ham Yağ Rafine 
Kimyasal Yağ 

Karckteristik (4) ( 6) (9) (29) (33) (37) 

Yoğunluk (25 oq 0.913 0.913 0.915 

Kırılma indisi (nD) l.472a l.463b l.463b l.467a 

Donma noktası (üC) 7-9 

Sabunlaşma sayısı 196 177-197 177-198 185-197 168-190 196 

iyot sayısı 77 71-95 71-95 70-95 77-100 

Rodan sayısı 71.8 71.8 

Reichert Meissl sayısı 1.7 - 15.9 1.5 - 4.0 

Peroksit sayısı 4.41 

p-Anisidin sayısı 6.0 

Polenske sayısı 0.2- 0.8 

Sabunlaşma yanlar(%) 7.56 1.2 - 3.5 0.8 - 1.6 0.8 - 1.6 1.1-2.1 1.35 

Asitlik sayısı 23.0 

Hidroksil sayısı 

Klorofil miktarı (ppm) 

Feofitin miktarı (ppm) 

a) 25 oC'de yapılan ölçüm, 

Yukarıda adı geçen varyetelerde yağın 
içerdiği nigliseridler % 57, digliseridler % 

39 ve monogliseridler ise % 4 miktarında 
bulunmuş ve bunların içerdiği yağ asit 
çeşit ve miktarlan ayn ayrı saptanmıştır 
(4). Diğer taraftan yapılan bir araştınnada 
8 avocado varyetcsinde olgunlaşmış ve ol
gunlaşmış meyvelerin ham yağlarında, 
yağ asit çeşitleri ve miktarları (33) ile 
diğer çalışmalann sonuçları ve rafine 
yağın içeriği Tablo 4'de gösterilmiştir 
(16, 29,40). 

1-7 8-10 0.11 

8-10 

1.33 

8.15 

b l 40 OC'de yapılan ölçüm 

Avocado meyvesi, perikarpın çeşitli 

tabakalan olan ekzokarp, mezokarp ve en

dokarp ile orta kısımda bulunan 

çekirdeklen oluşmuştur. Bu nedenle mey

venin tümünden elde edilen yağın içindeki 

yağ asitlerinin çeşit ve miktarlarının sap

tanması için çalışmalar yapıldığı gibi, 

meyveyi oluşturan her tabakanın içerdiği 

yağ asitlerinin çeşit ve miktarlarının sap

tanması için de çalışmalar yapılmıştır 

(20, 21, 27). 
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1'abio 4 m Avocado ham ve rafine yağ1n, yağ asitleri çeşit ve miktarları(%) 

Yağ 

Asilleri 

Cı4:0 

C14:2 

(6) 

O.! 

Ham Yağ 
(16) (29) 

0.2 0.3-2.2 

o.ı 

Rafine Yağ 
(33) (40) (6) (38) 

0.05-0.3 eser eser 

C16:0 21.5 25 17.5-26.1 15.2-30.0 10-30 21.5 ll.80 

CJ6:1 5.3 9.2 0.2-LO 2.8-11.7 3-15 5.4 2.18 

C17:1 0.2 

Cıs:o 0.6 0.7 0.4-1.3 0.3-1.48 eser 0.6 0.68 

Cıs:! 61.3 52.9 46.6-64.8 36.3-71.6 40-80 61.7 70.50 

C18:2 I0.2 10.5 6.3-17.5 

C18:3 0.4 0.1 

C2Q:I 0.1 l.I 

Avocado yağının sabunlaşmayan 
kısmından elde edilen fraksiyonda bazı 
steroller saylınmış olup (Tablo 5), bunlar 
yanında hidrokarbonlar, alifatik alkoller 
ve terpenik alkoller de bulunmuştur (6, 
16, 23, 28). 4-monomelilsteorolik yapıda 
olan silrosuıdienol, gramisterol, obıusis
terol, lofenol ve 1-norsiklosterol, 4-4, di
melilstcorolik yapıda sikloartenol, 24-
metilensikloartenol, Jl-amiren ve siklob
ranol saptanmış, sabunlaşmayan kısmın 
polar fraksiyonundan ise açık formülü, 

6.05-19.0 6-18 10.2 14.20 

0.20-2.64 0.4 0.50 

0.10-0.41 eser 0.1 

1,2, 4-lrihydoxy-n-hepuıdcc-16-ene gibi 3 
hidroksil grubu taşıyan bir poliol izole 
edilmiştir (16). 

Fuerte varyctcsinde meyve mezokarp 
yağının içerdiği bir gliko!ipit tespit edil
diği bildirilmektedir (21). Yine mczokarp 
fosfolipi ılcrinden fosfatidil-serin ,fosfati
dilekınolaınin, fosfatidilinositol ve fosfa
tidilkolin'lerin mevcudiyeti bildirilmiş ve 
avocado perikarp yağı fosfolipitlerinin 
içerdiği yağ asitlerinin çeşit ve miktarları 
da santanmıstır (l, 21). 

OH OH 
1 1 

CH2=CH - (CH2l11-CH - CH2 - CH - CH 2 0H 

1, 2, t. - t ri hyd roxy-n - heptadec -16 -ene 
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Tablo 5 -Avocado meyvesinin içerdiği sterollerin miktarlan (%) 

Steroller (6) 

Kolesterol 0.8 

Kampcstcrol 7.4 

Stigmastcrol 

!J. 7 -S tigmasterol 

Jl -Sitosterol 86.5 

!J.5 -Avenostcrol 3.2 

!J.7 -Avenostcrol 1.7 

24-metilcnkolestorcl 0.2 

Avocado meyvesinin antioksidan 
özellik gösteren bir eiken maddeyi içerip, 
içermediği araştırılmıştır. Bunun için 
avocado epicınpının mctonal ekstresi, si
likagel kolon kromatografisi (CC) ile 
kloroform: etilasetat (l:l) çözgen 
karışımı kullanılarak kuvvetli antioksi
dan özellik gösteren 1-epikateşin sap
tanmıştır (22). 

Rafine edilip, ağartılmış avocado yağı 

üzerine bazı antioksidanların katımının 
etkisi incelenmiştir. Yağa 250 ppm mik

tarlannda propilgallat, oc-tokofcrol ve 

etoksukuin katılardk oda sıcaklığında, ka
ranlıkta; peroksit, p-anisidin sayıları ve 
yağ rengi ölçülerek kontroller yapılmış, 

etoksikuinin ve CÇ-tokoferolün tesirsiz 
olduğu faka! propilgallaım etkili olduğu 

bildirilmiştir (36). Avocado yağının oksi
datif sıabilitcsini ölçmek için yapılan bir 

çalışmada ise avocado yağı ile zeytin veya 
soya yağlarının ham ve rafine durum

larındaki peroksit sayısı ve klorofil milc

tarlan karşılaştırmalı olarak saplanmıştır 

(37). 

(16) (28) 

eser 1.1 - 2.3 

10 4.9 - 6.3 

1 0.5 - 1.7 

eser 0.9 - 1.8 

82 81.5 - 87.l 

7 1.8 - 6.8 

eser 0.9 - 1.7 

A VOCADO MEYVESİNİN 
KULLANILMASI VE 
BİYOLOJİK AKTİVİTES:i 

A vocado sadece yemekten sonra yene
bilen bir meyve olarak değil, aynı zaman
da çeşitli şekillerde yararlamlabilen bir 
besin maddesidir. Kendisine benzer bütün 
meyvelerden çok daha fazla miktarda 
içerdiği yağ ile farklılık göstermektedir. 
Avocado meyvesinin püresi elde edildik
ten sonra üzerine tuz, limon suyu, zeytin
yağ, sat,~-·~:-c:~ ve rendelenmiş domates 
katılmak salaıası hazırlanabilmekte, sand
viç masma konarak yenebilmektedir. Bun
lmdan başka çorbası, balıklı ve krem pey
nirli püresi, özellikle karides kokteyli 
hazırlanabilmekte, dondurma yapımında 
da kullanılmakıadır (6, 40). 

Bazı Ülkelerde ve Y urdumuz'da, avo
cado meyve ve yapraklarından halk ilacı 
yapımında yararlanılmaktadır (13, 32, 
40). Avocado bitkisinin içerdiği etken 
maddelerin sağlık açısından önemini 
açıklığa kavuşturmak için de bilimsel 
çalışmalar yapılmakta olup, avocado 
yağından izole edilen doymamış bağ 
içeren 17 C'lu ve 3 hidroksil grubu ıaşıyan 
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1,2,4-trhiydroxy-n-heptadeca-! 6-ene'nin 
gram negatif bakterilere, dizanteri basiline 
ve Salmoncllaya karşı inhibe edici özellik 
gösterdiği açıklanmıştır (8). 

Prusky ve Ark.'ı (25) olgunlaşmamış 
avocado meyve kabuğundan, kapalı 
formülü C23H4004 olan (cis, cis-l-ace
toxy-2-hydroxy"4-oxo-heneicosa-12, 15-
diene) maddeyi izole ederek yapısını 
aydınlatmışlar ve Côllctotrichum gloeos
poriol\lis'e karşı antifungal etkisini 
gösterinişlerdir (26). 

ALTINIGNE ve ÖZER 

Avocado yağı sabunlaşmayanlarının 
dermatolojik tedavide kullanıldığı, analje
zik, antimikotik, antienflamatuar, anti
jinjivitik, antiartrozik ve antihelmentik 
el.kileri olduğu (6, 7, 34) ve avocado mey
vesinde saptanan proantosiyanidinin ise 
sarkom-!80'c karşı aktif olduğu ifade edil
mektedir (14). 

Yurdumuz'da yapılan bir çalışmada; 
avocado yaprağı ve meyvesinin sulu eks
trelerinin tansiyon düşürücü ve ileumu 
kasurıcı kolinerjik etki gösterdiği, avoca-

H H H H O OH O 1 1 1 1 il 1 il CH1-(CHı), -C = C -CHı--C = C -(CHı), -C -CHı-CH -C Hı-O - C - CH 3 

cis,cis-1-acetoxy-2 -hyd roxy-~ -oxo- hene·ıcosa-12, 15-diene 

do çekirdeğinden elde edilen ekstraktının 
ise uterusta kastırıcı etki ile tansiyon 
yükseltici özellik gösterdiği bildirilmek
tedir (2).Laboratuvarda hayvanlar üzerinde 
yapılan çalışmalarda, bazı avocado 
kültürlerinin içerdiği mannoheptulozun, 
insülin üretimini inhibe ettiği, kan şeker 
düzeyi normal olan bir insanda önemli bir 
etkinin olmadığı fakar kan şekeri düzeyi 
yüksek olan kişilerde bu etkinin nasıl 
olacağının henüz anlaşılamadığı vurgu
lanmaktadır (31, 40). 

A vocado pulpasından elde edilen yağ 
bazı kozmetik ürünlerin formüllerinde 
çeşitli amaçlarla; cilt nemlendirici krem
lerde, bronzlaşmayı sağlıyan yağlarda, 
prostatik hidran! emülsiyonlarda, makyaj 
temizleyicilerde, cildi canlandırıcı losyon
Iarda, cilt nemlendirici tonikler ile krem-

!erde ve bazı sabunlarda kullanılmaktadır 
(6, 34). 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalardan 
da anlaşılacağı gibi önemli miktarda yağ 
içeren ve Dünya'da ekonomik değeri olan 
avocado meyvesinden, çeşitli vitaminleri 
ve mineral maddeleri de önemli miktarlar
da içermesi nedeniyle beslenmede yarar
lanıldığı gibi, insan sağlığı yönünden de 
faydalanılabilmekte, bunlar yanında koz
metik preparatların üretiminde de kul
lanılabilmektedir. 
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