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Kimyasal Yapılarına Göre Sınıflandırma
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FENOLİK BİLEŞİKLER
(Polifenoller)

• Bitkiler aleminde oldukça yaygın olup, meyve ve sebzelerde değişik 
miktarlarda bulunmaktadırlar.

• Meyveler fenolik bileşikler bakımından daha zengin kaynaklardır.
• Fonksiyonel ve teknolojik açıdan önemli görevleri bulunmaktadır;

– Üründe lezzet oluşması (acılık ve burukluk)
– Meyve-sebzelerde kendine özgü renk oluşması (antosiyaninler; kırmızı-mavi 

renk)
– Polifenoloksidaz (PPO) enzimi katalizörlüğündeki esmerleşme reaksiyonu ile 

ürünün esmerleşmesi
– Antimutajenik etki (klorojenik asit, kateşinler gibi)
– Antikarsinojenik etki 
– Proteinleri çöktürme etkisi (tanenler, dabaklama işlemi)
– Berrak meyve suları ve şaraplarda bulanma ve tortu oluşumu



• Kimyasal olarak aromatik benzen halkası içeren maddeler ve türevleridir.

FENOLİK BİLEŞİKLER
- Kimyasal Yapı -

• -OH grubu içeren benzen “fenol” olarak 
adlandırılır.

• En basit fenolik bileşik; 1 tane –OH grubu 
içeren benzen, yani fenoldür.

• Fenolik bileşikler, bitkininin çevresel stres 
koşullarına (UV radrasyon, patojenler vb) karşı 
savunma mekanizmasının sonucunda oluşan 
sekonder metabolitlerdir.
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Sağlam bir hücrede; fenolik bileşikler ve 
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SINIFLANDIRMA

Çözünmez özellikteki fenolik bileşikler

• Tanenler

• Ligninler

• Hücre duvarına bağlı hidrosinnamik asitler

Çözünür fenolik bileşikler

• Fenolik asitler

• Flavonoidler

• Kinonlar

Bitkisel fenoliklerin en büyük 
ve en önemli grubudur.



Sınıflandırma Spesifik bileşik

Flavonoid olmayan fenolik bileşikler

Fenolik asitler

Benzoik asitler Gallik asit, para-hidroksibenzoik asit

Hidroksisinnamik asitler Kumarik asit, kafeik asit, ferulik asit

Hidrolize tanenler Pentagalloyilglukoz

Ligninler

Flavonoid bileşikler

Flavonollar (Flavon –3-oller) Kampferol, kuersetin

Flavonlar Apigenin, luteolin

Flavanonlar Naringenin, hesperedin

Flavanollar Kateşinler, gallokateşinler

Antosiyanidinler Pelargonidinler, siyanidin, malvidin

Kondanse tanenler veya 
proantosiyanidinler

Trimerik prosiyanidinler

İsoflavonlar Daidzein, genistein, glycitein



Flavanoidler

• Flavonlar & Flavonollar

• Kateşinler

• İsoflavonlar

• Antosiyaninler

• Flavanonlar

olarak 5 alt grupta incelenirler.



• Yeşil çay
• Siyah çay
• Kırmızı şarap
• Kahve
• Çikolata
• Zeytin & zeytin yağı
• Baharatlar
• Şifalı bitkiler
• Kabuklu yemişler
Fenolik bileşikler bakımından en zengin gıda grupları arasında yer alır.



Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak 
Fenolik Bileşikler

• Yüksek antioksidatif ve antimutajenik etkileri fenolik bileşikleri 
önemli bir fonksiyonel gıda bileşen grubu sınıfına sokmaktadır.

• Polifenoller ideal kimyasal yapılarından ötürü Vitamin E ve C’ye
kıyasla daha yüksek antioksidatif etki göstermektedir.



Fenolik bileşiklerin besin kaynakları

Antosiyanidinler

• Siyah üzüm / kırmızı şarap

• Çilekgiller 

Flavonollar

• Kuersetin (soğan, elma kabuğu, 
siyah üzüm, çay, brokoli)

• Kampferol (brokoli, greyfurt, çay)



Fenolik bileşiklerin besin kaynakları

Flavonlar

• Luteolin (limon, zeytin, kırmızı biber)

• Apigenin (kereviz, maydonoz)

Flavanollar

• Kateşin (siyah üzüm / kırmızı şarap)

• Epigallokateşin (çay)



Fenolik bileşiklerin besin kaynakları

Flavanonlar

• Naringenin (turunçgiller)

• Hesperidin (portakal suyu)

Hidroksinnamatlar

• Kafeik asit (beyaz üzüm, zeytin, 
lahana, kuşkonmaz)

• Klorojenik asit (elma, domates, 
şeftali)

• Ferulik asit (domates, lahana, 
kuşkonmaz)

• Kumarik asit (beyaz üzüm, zeytin, 
lahana, kuşkonmaz)



Japanese researchers from the Tohoku University Graduate School of Medicine 
have recently found that green tea can be associated with a reduction in 
functional disability in people above 65 years old. In this study, functional 
disability is related to mental performance, heart disease and stroke, 
osteoporosis, depression and lower muscle strength. Researchers showed that 
functional disability can be reduced in 33% if drinking five cups of green tea, 
while consumption of only one to two cups of green tea presented a 10% 
reduction in disability.

Green tea leaves are rich in catechins, mainly 
epigallocatechin-3-gallate (ECGC), 
epigallocatechin, epicatechin gallate and 
epicatechin. These substances are phenolic
compounds have been reported to have 
benefitial health effects on several diseases 
such as reducing the risk of certain types of 
cancer and Alzheimer’s disease, improving oral 
and cardiovascular health and also helping in 
weight management.



Pomegranate (Punica granatum L.) has always been 
associated with various health benefits making it a 
largely consumed fruit. Its high antioxidant activities 
have led to the application of pomegranate juice in 
functional food ingredients, mainly for heart and 
prostate health. These properties are due to the 
presence of biologically active compounds, in 
particular phytochemicals that are called ellagitannins. 
Ellagitannins are the major polyphenols found in 
pomegranate fruit and juice, being punicalagins and 
punicalins responsible for almost half of the fruit’s 
antioxidant activity.

Scientists from the University of Florida have recently found that pomegranate
ellagitannins bind with gelatin to form self-assembled nanoparticles. These bioactive
food components encapsulated in nanoparticles may have increased bioavailability and
bioactivities.
The study carried out by this group of researchers showed that only punicalagin forms
could bind with the gelatin to form nanoparticles, and that self-assembly between
ellagitannins and gelatin was due to hydrogen bonding and hydrophobic interactions.
In addition, when the pomegranate-gelatin nanoparticles were submitted to testing
against leukemia cells HL-60, it was seen that they were less effective at inducing
programmed cell death of the cancer cells, compared to free pomegranate punicalagins
that were delivered as a solution. This fact suggests the future application of
pomegranate nanoparticles as an anti-cancer agent.


