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Trans-resveratrol (3,5,4’-trihidroksi trans stilben)  ve türevleri birçok bitki içinde 
özellikle üzüm ve yer fıstığında daha yoğun bulunabilen bir fenolik bileşiktir. Trans-
resveratrol oldukça kuvvetli bir antioksidan etkiye sahiptir ve bu yüzden uzun süredir 
fitoterapik etkileri araştırılmaktadır. Özellikle koroner kalp hastalıklarında tedavi edici 
etkisi olduğu kesin olarak bilinmektedir. Tıp dünyasında Fransız Paradoksu olarak 
bilinen olay trans-resveratrolün tedavi edici etkisi ile açıklanmaktadır. Son zamanlarda 
trans-resveratrol’ün antitümör etkileri araştırılmaktadır. Trans-resveratrolün analizi ile 
ilgili çok sayıda çalışma son 20 yıldır kromatografi alanındaki dergilerde 
yayınlanmıştır. Bu makalelerin çoğu üzümden elde edilen ürünlerde özellikle şaraplarda 
bulunan trans-resveratrol tayini üzerinedir ve genellikle HPLC ile tampon taşıyıcı faz 
ve gradient çalışmalardır. Yakın zamandaki makalelerde kütle dedektörü (MS) 
kullanılmıştır. Ekstraksiyon esaslı analiz çok az sayıda rapor edilmiştir. Bu çalışmada 
Türkiye’de üretilen bazı şarap örneklerinde trans-resveratrolün daha basit 
kromatografik analizi amaç seçilmiş ve basit ekstraksiyon teknikleri ile isokratik HPLC 
tekniği birleştirilmiştir. Bu amaçla 8 adet kırmızı Türk şarabı ekstraksiyon esaslı 
yöntem ile %60 MeCN: %40 EtOH taşıyıcı fazında analiz edilmiştir. Standart ekleme 
yöntemi ile analizin doğruluğu yorumlanmıştır. HPLC ile tekrarlanabilir nicel sonuçlar 
alınmıştır. 
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Trans-resveratrol (3,5,4’-trihydroxy trans stilbene) and its derivatives are phenolic 
compounds present in many plant species, especially in grape and peanut. Trans-
resveratrol is a considerably strong antioxidant indeed. For this reason its phytotherapic 
effects are studied for a long time. It is known for sure that trans-resveratrol has a 
curing potency for coroner hearth decease. The incident known as French Paradox in 
medicine is explained with the curing effect of trans-resveratrol. The antitumor effects 
of trans-resveratrol have been researched lately. A number of studies about trans-
resveratrol analysis have been published in the last 20 years The majority of these 
articles are about the trans-resveratrol analysis in products of grape, especially in wine. 
They are mostly based on gradient, buffer mobile phase experiments conducted with 
HPLC systems. In the recent studies, mass detector (MS) systems were employed. Only 
a few extraction based analysis methods have been reported. The purpose of this study 
is to develop a relatively simple chromatohraphic analysis method for trans-resveratrol 
in domestic wine samples from Turkey. Basic extraction techniques are combined with 
isocratic HPLC applications in order to do this. For this purpose, 8 Turkish red wines 
were analyzed in a mobile phase of %60 MeCN: %40 EtOH by a extraction based 
method. The accuracy of this method were investigated by standard addition method. 
Repeatable quantitative results were obtained with HPLC.  
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1.GİRİŞ 

 

Günümüzde sağlık açısından yararları sebebiyle bitkilerin incelenmesi üzerine pek çok 

çalışma bulunmaktadır. Besinlerdeki biyoaktif bileşikler olarak bilinen fitokimyasallar 

ile ilgili çalışmalar oldukça ilgi çekicidir (Villano vd. 2005).  

 

Fitokimyasallar, besleyici değeri olmayan ancak koruyucu ve hastalık önleyici 

özelliklere sahip bitki kimyasallarıdır. Bitkinin kendini korumak için ürettiğinin 

bilinmesine rağmen son yıllarda yapılan çalışmalarla insan vücudunu da hastalıklara 

karşı koruduğu kanıtlanmıştır. 1000’den fazla fitokimyasal vardır, bunlara örnek olarak; 

domatesteki likopen, soyadaki isoflavonlar ve şaraptaki flavonoidler verilebilir (http:// 

www.phytochemicals.info, 2010). 

 

Şarap; alkol, şeker, organik asitler, esterler, aminoasitler, azotlu maddeler, enzimler ve 

kolloidal maddelerin yanı sıra insan sağlığına yararlı etkilere sahip olan fenolik 

bileşikleri de içermektedir. Revilla ve Ryan (2000) tarafından bildirildiğine göre fenolik 

asitler, flavonoidler, flavoneller ve antosiyaninler gibi antioksidan özellikteki bu fenolik 

bileşiklerin trombosit agregasyonunu azalttığı, serbest radikallerin zararlı etkilerini 

engellediği belirtilmiştir (Adıgüzel Çaylak 2007). Özellikle kırmızı şarabın 

kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı, kırmızı şarap tüketimi ile kalp hastalıkları 

sonucu ölüm riski arasında ters ilişki olduğu bilinmektedir (Das vd. 1999, Martinez ve 

Moreno 2000). Bu etkinin fenolik bileşikler sayesinde olduğu kanıtlanmıştır. 

 

Polifenolik özellikte bir bileşik olan trans-resveratrol de bunlardan biridir. Trans-

resveratrol doğada üzüm kabuğunda yüksek miktarda bulunan ve bitkiyi fungal 

enfeksiyonlardan koruyan polifenol yapıda antioksidan özellikli bir maddedir. Vitis 

cinsinde belirlenen ve sekonder bir metabolit olan bu bileşik, sağlık yararları pek çok 

araştırmacı tarafından kanıtlanmış bir fitoaleksindir (Siemann ve Creasy 1992, Kaul vd. 

1993, Cleophas 1999, Cui vd. 2002, İkizler vd. 2003, Olson vd. 2005). Phytoalexin 

Yunanca bir terim olup, phyton; bitki, alexin; koruyucu anlamındadır (Keskin vd. 2009). 
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Bir stilben olan trans-resveratrol, ilk olarak 1930’lu yılların başında tıbbi bir bitki olan 

Veratrum grandifolium Loes. fil.’de tanımlanmıştır (Keskin vd. 2009). Daha sonra, 

Avustralyalı Hillis ve çalışma ekibi ananas ve okaliptusta trans-resveratrolün antifungal 

aktivitesini kapsamlı olarak araştırmışlardır. 

 

Trans-resveratrol, 1976 yılında İngiltere’deki Shell Araştırma Laboratuvarlarında 

Langcake ve Pryce tarafından üzüm asmasından izole edilmiştir. Trans-resveratrolün 

asmanın odunsu kısmını oluşturan temel bileşen olduğunu bulmuşlar ve yapraklardaki 

fitoaleksin olarak tanımlamışlardır. Üzüm tanesindeki miktarının ise oldukça az olduğu 

sonucuna varmışlardır (Creasy ve Creasy 1998). 

 

1970 yılında Zitnak ve Johnson tarafından patates kültivarında hastalıklara karşı direnç 

olarak oluşan doğal pestisitlerin insan sağlığına toksik etkisinin olduğunun bulunması 

üzerine, insanlar tarafından tüketilen ve gıdalarda bulunan trans-resveratrolün keşfi bu 

fitoaleksinin de toksisitesi ile ilgili geniş literatür araştırması yapılmasını gerekli 

kılmıştır (Creasy ve Creasy 1998). 

 

Trans-resveratrol Japon ve Çin geleneksel ilaçlarından biri olan ve deri iltihabı, gonore, 

kellik, ayak mantarı, hiperlipemi, damar sertliği, alerjik ve ateşli hastalıkların 

tedavisinde kullanılan kojo-kon’un en aktif bileşenidir. Bu geleneksel ilaç, Japon 

knotweed (Polygonum cuspidatum) köklerinin kurutulup toz haline getirilmesiyle 

hazırlanır (Siemann ve Creasy 1992). 

 

Trans-resveratrol ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı riskini azaltıcı biyolojik 

etkileriyle oldukça ilgi çeken bir fenolik bileşiktir (Soleas vd. 1997). 

 

Son birkaç yılda, şaraptaki cis ve trans-resveratrol derişimini tayin eden çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmalarda, şaraptaki bu stilbenin oluşumundan sorumlu 

enolojik faktörler ve derişimini zenginleştirecek teknikler üzerinde durulmuştur. 

Başvurulan metotlar kendi analitik prensiplerinde farklılık gösterirler: organik çözücü 

ekstraksiyonu, katı faz ekstraksiyonu, direkt enjeksiyon teknikleri, gaz kromatografi ve 

yüksek performanslı sıvı kromatografisi (Soleas vd. 1997). 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Kromatografi ilk olarak Rus botanikçi Mikhail Semyonovich Tswett tarafından 1903 

yılında geliştirilmiş bir yöntemdir. Tswett bu yöntemi renkli bitki pigmetlerini ayırmada 

kullanmıştır. Kullandığı kolonda renkli bantlar oluştuğundan bu ayırma tekniğine 

kromatografi adını vermiştir. 1931 yılında Kuhn ve Lederer, Tswett'in tekniğini 

karotenlerin ve ksantofillerin preparatif ölçüde ayrılması için başarı ile kullanmışlardır. 

 

Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren 

ve bu sayede kalitatif ve nicel analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. 

Kromatografi terimi başlangıçta, örneğin bitkisel pigmentlerde olduğu gibi cisimleri 

renklerine göre ayırma işlemi ile başlamış ama zamanla uygulama alanı oldukça 

genişlemiştir. Kromatografi günümüzde son derece duyarlı ve etkin bir ayırma yöntemi 

olarak kabul edilmektedir (http://www.analitik.hacettepe.edu.tr/Demolar/kromatografi. 

pdf, 2010). Duruma göre iki temel mekanizma uygulanır: 

 

1. Bileşikler iki sıvı faz arasında paylaşılır. 

 

2. Hareket halindeki bileşikler durağan katı veya amorf faz yüzeyine bağlanır (bağlar 

yüzeysel ve fiziksel bir nitelik taşıdığında adsorpsiyon kromatografisinden, buna 

karşılık hareketli ve yüzeyde tutulan bileşikler arasında gerçek kimyasal bağlar 

oluştuğunda iyon değiştirme kromatografisinden söz edilir). 

 

Kromatografik yöntemlerde çalışma düzeneği temel olarak iki bileşenden oluşur. Bu 

bileşenlere sabit faz ya da durgun faz (stationary phase) ve hareketli faz ya da mobil faz 

(mobile phase) adı verilir. Hareketli fazın içerisinde yer alan bileşenler, sabit faza ait 

dolgu maddesiyle etkileşmeleri sebebiyle, bir miktar tutulurlar. Bu tutulma, örnekteki 

farklı bileşenler için farklı miktarlarda olur. Böylece bileşenler sabit fazın sonlarına 

doğru, farklı hızlarda ilerledikleri için, birbirinden ayrılmış vaziyette sabit fazı farklı 

zamanlarda terkederler. Bu şekilde sabit fazdan çıkan bileşenlerin derişimleri uygun bir 

biçimde ölçülür ve zamana veya hareketli fazın kullanılan hacmine karşı y-ekseninde 

işaretlenerek kromatogram denilen grafikler elde edilir.  
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Bir nicel analiz tekniği olan kromatografide amaç, anlamlı bir süre içinde iyi bir ayırma 

yapmaktır. Ayırmayı etkileyen parametreler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

Çizelge 2.1 Kromatografide ayırmayı etkileyen parametreler 
 

Kolon ile ilgili 

olanlar 

Hareketli faz ile 

ilgili olanlar 

Ölçüm ile ilgili 

olanlar 

Örnek ile ilgili 

olanlar 

Türü Türü Dedektör Örnek derişimi 

Boyutlar Bileşimi Dalgaboyu Örnek hacmi 

Akış hızı    

 
 
2.1 Kromotografinin Temel Prensip ve Tanımları 

 

Hareketli Faz: Örnek bileşenlerini, sabit faz boyunca taşıyan, çeşitli fiziksel ve 

kimyasal özelliklere sahip çözelti veya çözücü karışımlarıdır. Kullanılacak hareketli 

fazın seçiminde, analizi yapılacak örnek madde bileşenlerinin özellikleri, kullanılacak 

sabit faz ve dedektörün özellikleri gibi. birçok parametreye dikkat edilmelidir. 

 

Sabit Faz: Hareketli faz içerisinde gelen örneğe ait bileşenlerin etkileşime girdikleri ve 

belirli ölçüde alıkonuldukları fazdır. Kromatografi tekniğinin çeşidine göre tasarlanmış 

ve çok değişik materyallerden çok farklı ölçülerde imal edilmiş ve kolon olarak 

adlandırılmış sabit fazlar mevcuttur. Özellikle gaz ve sıvı kromatografileri için ticari 

boyutta oldukça fazla marka ve boyutta kolon üretimi yapılmaktadır. Sıvı 

kromatografisinin bir çeşidi olan yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) 

uygulamalarında kullanılan kolonlar daha çok 30-300 mm uzunluğunda yaklaşık 5 mm 

iç çapında metalik boru şeklinde olup iç yüzeyleri çok değişik özelliklerde kaplama 

materyalleri ile kaplanarak, analizi yapılacak madde grupları için modifiye 

edilebilmektedir. 

 

Alıkonma: Hareketli faz içerisinde gelen, analizi yapılacak maddeye ait bileşenlerin 

sabit faz ile etkileşime girerek belirli oranda tutulması daha doğrusu yavaşlatılması ve 
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böylece daha geç olarak sabit fazı terk etmesi olayıdır. Bu özellikten yola çıkılarak, 

belirli sabit analitik koşullar altında, her kimyasal madde için parmak izi niteliği taşıyan 

alıkonma zamanı (tR) tanımı türetilmiştir. Bu kavram belirli sabit deneysel koşullarda 

analizi yapılan maddenin sabit fazı terketmesi için geçen süreyi göstermektedir. 

 

tM = kolona ait ölü zaman 

t'R = net alıkonma zamanı 

M
'

RR ttt +=  

 

Alıkonma Faktörü (k'A): Kolonda çözünenin göç hızını açıklamada sık sık kullanılan 

önemli bir terimdir. Bir çözünen için alıkonma faktörü birden çok küçük olduğunda, 

elüsyon çok hızlı olacağı için, alıkonma zamanının doğru tayini zordur. Alıkonma 

faktörü 20-30’dan büyük olduğunda, elüsyon zamanı çok uzun olur. İdealde, ayırmalar 

bir karışımdaki çözünenlerin alıkonma faktörlerinin 2 ile 10 arasında olduğu koşullarda 

yapılır. 

 

M

MR
A t

tt'k −
=  

 

Seçicilik Faktörü (α): Kolondan daha hızlı elue edilen bir A türü ve daha kuvvetli 

tutulan bir B türü için bir kolonun seçicilik faktörü şu şekilde tanımlanır; 

 

MR

MR

tt
tt

A

B

−

−
=α  

 

Ayırma Gücü (RS): Bir kolonun ayırma gücü kolonun iki analiti ayırabilmesinin nicel 

bir ölçüsüdür. Bu terimin önemi, farklı ayırma gücüne sahip üç kolonda A ve B 

türlerinin kromatogramlarından oluşan şekil 3.2’de gösterilmiştir.  

 

W= pik taban genişliği 

 

( )
BA

RR
S WW

tt2
R AB

+

−×
=  
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Belli bir sabit faz için ayırma gücü kolon uzunluğunu, böylece tabaka sayısını artırarak 

iyileştirilebilir. Ancak ilave tabakaların olumsuz etkisi ayırma için gerekli olan sürenin 

artmasına yol açar. 

 
 

Şekil 2.2 Üç ayırma gücünde ayrılma 
 
 
Pompa: Sıvı kromatografisinde, özellikle de HPLC donanımında temel bir bileşendir. 

HPLC uygulamalarında hareketli fazı oluşturan çözücü karışımlarının, enjektör, kolon 

ve dedektör içerisinden belirli, sabit veya değişken bir hızda, belirli basınç altında 

geçmesini sağlar. Modern HPLC donanım pompaları bilgi işlemci kontrollü olup, çok 

çeşitli firma tarafından değişik modellerde üretilmektedir: 
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Akış Hızına Göre; 

 

1. Mikrokapiler pompa sistemleri 

2. Standart bore pompa sistemleri 

3. Preperatif pompa sistemleri 

 

Pompanın Yapıldığı Malzemeye Göre; 

 

1. Metalik 

2. Ametalik 

 

Hareketli Faz İletme Mekanizmasına Göre; 

 

1. Şırınga tip pompalar 

2. Piston pompalar 

 

Dedektör: Kolonda ayırımı yapılan analizlenecek maddeye ait bileşenlerin alıkonma 

zamanlarına göre sırayla içerisinden geçerken miktar tayinlerinin yapıldığı HPLC 

donanımıdır. Dedektörler ölçümünü yaptıkları, analizlenecek maddeye ait, fiziksel 

özelliğe göre şu şekilde sınıflandırılırlar (http://sci.ege.edu.tr/~eubio/yaz_okulu/ hplc. 

htm, 2010): 

 

1. Ultraviyole/görünür bölge dedektörü 

2. Fotodiyot array dedektörü 

3. Floresans dedektörü 

4. İletkenlik dedektörü 

5. Kırılma indisi dedektörü  

6. Elektrokimyasal dedektör 

7. Kütle dedektörü 

8. Evaporatif ışık dağıtıcı dedektör 
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Kromatogram: Kromatografik analiz sonucunda elde edilen grafiktir. y-ekseni, 

kullanılan dedektörün ölçtüğü fiziksel özelliği (absorbans, floresans, iletkenlik, akım, 

kırılma indisi vb.), x-ekseni ise genel olarak zamanı niteler. 

 

2.2 Sıvı Kromatografi 

 

Sıvı kromatografi bir ayırma tekniğidir. Bir sıvıda çözünmüş ayrılacak bileşenler, bir 

kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile farklı 

etkileşimlere girerek, kolon içinde değişik hızlarda ilerler. Kolonu değişik zamanlarda 

terkederler ve böylece birbirlerinden ayrılırlar. Burada hareketli faz olan sıvı, 

pompalarla kolona basıldığından yüksek akış hızındadır. Bu nedenle ayırma daha kısa 

sürede ve tam olarak gerçekleşmektedir. Ayrılan bileşik, kolon çıkışına bağlanan uygun 

bir dedektörle tespit edilip miktarıyla orantılı olarak kaydedilir. Yüksek hızda 

gerçekleştirilen ayırmaların yapıldığı sıvı kromatografi sistemlerine, yüksek basınçlı 

(performanslı) sıvı kromatografi (HPLC) denir. Sıvı kromatografi, ayrılacak bileşik 

ısıya karşı duyarlı ise veya büyük molekül yapısında ise kullanılır (www.kimyasanal. 

net/yukle/kromatografi.doc, 2010). 

 

2.2.1 Sıvı kromotografi birimleri ve özellikleri 

 

Sıvı kromotografi aşağıdaki temel birimlerden oluşur; 

 

1. Hareketli/ Taşıyıcı Faz Deposu 

2. Taşıyıcı Faz Hareket Birimi; Pompa(lar) 

3. Enjeksiyon (Örnek Yükleme) Birimi 

4. Ayırma Birimi; Kolon(lar) 

5. Ölçüm Birimi; Dedektör(ler) 

6. Yazım Birimi; Kaydedici, İntegratör 

7. Atık Deposu 
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Sıvı kromatografide ayırmaya etki eden değişkenlerden bir tanesi hareketli fazdır. İyi bir 

hareketli faz; sabit fazın özelliklerini değiştirmemeli, örnekteki bileşenlerin hepsini 

çözmeli, düşük viskozitede olmalı, (gerektiğinde) ayrılan bileşenlerden kolayca 

ayrılabilmeli (kolayca buharlaşabilmeli), kullanılan dedektöre uygun olmalı, ekonomik 

ve istenen saflıkta kolayca bulunabilir olmalıdır. Yüksek basınçta yapılan 

kromatografide, sisteme verilmeden önce, hareketli fazın içerisindeki çözünmüş gazlar 

uzaklaştırılmalıdır; aksi halde sistemin düşük basınçlı kısmı olan dedektörde, çözünmüş 

gazlar (özellikle hava) kabarcık oluşturur. Bu durum, dedektörden hatalı değerler 

alınmasına neden olur. Hareketli fazdan gaz uzaklaştırma işlemi ısıtma veya vakum 

uygulayarak olur. 10-60 mL/h akış hızını elde etmek için hareketli faza uygulanan 

basınç, 30-400 atm arasında değişir. Hareketli fazı kolona gönderen pompadır. Hareketli 

faz pompalama sistemi, vuruntusuz akış oluşturmak üzere çift pistonlu bir pompa içerir. 

Pistonların biri emerken diğeri bastığından sıvı kromotografisi için çok önemli olan 

düzgün akış elde edilir. Pompa debisi 0,1 mL/dak hassasiyetle ayarlanabilir. Pompa 

hareketli faz deposundan aldığı çözücüyü önce enjeksiyon sistemine gönderir. Örneğin 

rahat yüklenmesi ve hareketli faz akışının enjeksiyondan etkilenmemesi için örnek çok 

uçlu bir vananın içerdiği loop’a verilir. Vananın pozisyonu değiştirilerek hareketli fazın 

loop’a geçmesi, dolayısıyla enjeksiyon sağlanır. Çözücü enjeksiyon sisteminden 

geçtikten sonra, sıvı kromotografi sisteminin ayırma birimi olan kolona gelir. Sıvı 

kromotografi kolonları paslanmaz çelik veya kartuş şeklindedir. Analitik ya da 

preparatif amaçlı olabilirler. Analitik kolonlar, yani nicel analiz amaçlı olanlar, 2-8 mm 

iç çaplıdırlar ve uzunlukları içerdikleri dolgu tipine göre 10-25 cm arasında değişir. Bir 

karışım içinde istenen bileşenleri ayırarak elde etmeye yönelik olan preparatif kolonlar 

genellikle 6 mm çaplı 25-100 cm uzunluğunda kolonlardır. Sıvı kromotografi türleri 

kullanılan kolona göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır. 

 

1. Adsorpsiyon (sıvı-katı) kromatografisi 

2. Dağılma (sıvı-sıvı) kromatografisi 

3. İyon değiştirme kromatografisi 

4. Jel filtrasyon kromatografisi 
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Sıvı kromotografi koşulları iyi ayarlandığında, kolonda birbirinden ayrılan maddeler 

hareketli faz ile birlikte ölçüm birimi olan dedektöre gelirler. Dedektör maddenin 

derişimi ile doğru orantılı bir özelliğini ölçmelidir. Bu amaçla; absorbans dedektörü, 

floresans dedektörü, kırılma indisi dedektörü, elektrokimyasal dedektör ve iletkenlik 

dedektörü kullanılabilir. Absorbans dedektörleri, akış hücrelerinden geçen sıvının sabit 

ya da istenilen değere ayarlanabilir dalga boyundaki ışığın absorpsiyonunu ölçerler. 

 

Floresans dedektörler, belli bir dalga boyunda ışığı absorpladıktan sonra başka bir dalga 

boyunda ışın yayan yani florasans özellik gösteren maddelerin yaydığı ışık şiddetini 

ölçerler. Kırılma indisi dedektörleri ise akış hücrelerinden geçen akımın kırılma indisini 

ölçerler.  

 

Absorbans dedektörü kullanılırken seçilen dalga boyunun, ışığın %90’ının 

absorplandığı dalga boyu olarak tanımlanan, çözücü uv-cut off değerinden yüksek 

olmamasına dikkat edilmelidir. Bu durum, özellikle düşük dalga boylarında absorpsiyon 

yapan örnekler için önemlidir. Akış hücresine gelen madde derişimi ve/veya cinsi 

değiştiğinde dedektör sinyalinde değişiklik olur. Kaydedici, zamana göre dedektörden 

gelen sinyali (voltaj değişimini) kaydeder. 

 

2.2.1.1 Adsorpsiyon (sıvı-katı) kromatografisi 

 

Ayrılacak bileşenlerin sabit katı faz üzerinde tersinir olarak adsorplanmaları esasına 

dayanır. Burada hareketli faz, adsorban üzerinde sıvı olarak hareket eder. Bileşenler 

birbirlerinden katı yüzeye olan farklı derecede ilgileri nedeniyle ayrılırlar. Yüzeye 

adsorplanan bileşenler ise yüzeyle etkileşmelerine bağlı olarak farklı alıkonma 

sürelerinde kolonu terkederler. 

 

Adsorpsiyon kromatografisinde sabit faz olarak adsorplama yapabilecek bir katı 

kullanılır. En çok kullanılan sabit fazlar yüzeyleri polar olan alümina ve silikajeldir. 

Sabit faz olarak genellikle polar katılar kullanıldığından, hareketli faz olarak apolar 

veya çok az polar sıvılar kullanılır; benzen, oktan, kloroform gibi. Ayrılacak bileşenin 

sabit fazla etkileşmesi dipol-dipol etkileşimleri, Van Der Waals kuvvetleri veya 
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hidrojen bağları sonucunda gerçekleşir. Adsorpsiyon kromatografisi, polarlıkları farklı 

bileşenlerden oluşan karışımların ayrılmasında iyi sonuç verir. Sabit fazın polaritesi, 

hareketli fazın polaritesinden daha büyük olduğunda buna normal faz kromatografi, 

hareketli fazın polaritesi daha büyük olduğunda buna, ters faz kromatografi denir.  

 

 
 

Şekil 2.3 Adsorpsiyon kromatografide bileşenin fazlar ile etkileşimi 
 
 
2.2.2.2 Dağılma (sıvı-sıvı) kromotografisi 

 

Bu kromatografi türünde ayrılacak bileşenin, sabit faz olan sıvı ile çözücü arasındaki 

dağılma oranı ayrılmanın ne kadar başarılı olacağını belirler. Bu nedenle dağılma 

kromatografisi olarak adlandırılır. 

 

Destek katısı üzerine kaplanan bir sıvı sabit fazı oluşturur, diğer sıvı da hareketli fazı 

oluşturur. Bu kromatografi, bu iki sıvı fazda çözünürlüğü farklı olan her bileşeni 

ayırmada kullanılabilir. Ayırma, bileşenin iki fazdaki dağılma oranına göre gerçekleşir. 

Burada sabit faz ve hareketli faz karışmamalı ve birbirlerini çözmemelidir. Sabit fazda 

çözünürlüğü yüksek olan bileşenler kolonda uzun süre kalırken, çözünürlüğü düşük 

olanlar daha kısa süre kalır. Sabit faz ayrılacak bileşen için iyi bir çözücü, fakat 

hareketli faz için kötü bir çözücüdür; yani iki fazın polarlıkları farklı olmalıdır. 
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Şekil 2.4 Sıvı-sıvı kromatografide bileşenin fazlar ile etkileşimi 
 
 
2.2.2.3 İyon değiştirme kromatografisi 

 

Çözeltideki iyonların ters yüklü destek katısı iyonlarına olan ilgisine dayalı bir 

ayırmadır. Sabit faz zayıf ya da kuvvetli, katyon ya da anyon değiştirici bir reçinedir. 

Reçinenin yükü (-) ise buna katyon değiştirici reçine, (+) ise de anyon değiştirici reçine 

adı verilir. Analiz sırasında reçinenin tamamen iyonlaşmış durumda olması 

gerekmektedir. Hareketli faz genellikle tamponlanmış istenen iyonların oluşmasına 

neden olan belli bir pH değerinde sulu çözeltidir ve yükü katının sabit yükünün tersi 

olan zıt iyonu içerir. Yükü, hareketli fazın zıt iyonları ile aynı olan iyonik yapıdaki 

örnek bileşenleri katıya bağlanmak için zıt iyonlarla yarışırlar.  

 

2.2.2.4 Jel filtrasyon kromatografisi 

 

Kimyasal olarak inert olması gereken katı faz, bir jel ya da gözenekli bir organik 

bileşiktir. Hareketli faz katı gözeneklerini doldurmuştur. Ayırma, örnek bileşenlerinin 

molekül büyüklüklerine göre olur.  
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3. KAYNAK ÖZETLERİ  

 

3.1 Fenolik Bileşikler 

 

Şaraplarda bulunan fenolik bileşikler şaraba kazandırdıkları karakteristik tat (burukluk, 

acılık), yıllanmaya bağlı olarak gelişim ve değişimleri, bakteriyolojik etkileri ve sağlık 

açısından faydaları ile önem kazanırlar (Anlı vd. 2005). Bununla birlikte, kırmızı 

şaraplar, üretim sürecindeki farklılığı nedeniyle fenolik bileşikleri beyaz şaraba göre 

daha fazla içerirler. Kırmızı şaraplardaki bu fenol zenginliğinin nedeni ise; kabuk 

maserasyonu ile çekirdek ve kabuktan önemli miktarda fenolik bileşiklerin geçmesidir.  

 

Fenolik bileşiklerin, bitkilerde aromatik aminoasit metabolizması sırasında sentezlenen 

yan bileşiklerden oluşan ikincil metabolitler oldukları varsayılmaktadır. Fenollerin 

hayvan dokularındaki ve diğer bitkisel olmayan dokulardaki varlıkları bitkisel gıdaların 

tüketimi sonucudur. Gıdalarda en çok bulunan fenolik bileşikler ise fenolik asitler, 

flavonoidler, ligninler, stilbenler, kumarinler ve tanenlerdir (Shahidi ve Naczk 1995). 

Çizelge 3.1’de bazı gıdalarda bulunan toplam fenolik bileşik miktarları verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 Bazı gıdaların toplam fenolik bileşik (FB) miktarları 
 

Gıda FB (mg/100 g) Gıda FB (mg/100 g) 

Patlıcan 133-500 Elma 50-1100 

Domates 45-57 Armut 123-400 

Şeftali 28-180 Vişne 200 

Erik 167-200 Çay demi 149 

Beyaz üzüm 100-350 Türk kahvesi 239 

Siyah üzüm 900-950 Kırmızı şarap 180 

 
 
Çizelge 3.1’den de görülebileceği gibi siyah üzüm bu maddelerce en zengin gıda 

maddelerinden birisidir (Akpınar Borazan 2008). 
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Birçok bitkide olduğu gibi üzümün bileşiminde de bulunan, kırmızı şarabın duyusal 

özellikleri ve antioksidan etkisi bakımından önem taşıyan fenolik bileşikler; yapılarında 

bir benzen halkası ve buna bağlı hidroksil (-OH) grubu bulunduran maddelerdir. Fenol 

halkasının yapısı şekil 3.1’de görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 3.1 Fenol halkası 
 
 
Fenolik bileşikler şu şekilde incelenir: 

 

Basit Fenoller: Bir tane aromatik halka içeren, bir ya da daha fazla hidroksil grubu 

taşıyan bileşiklerdir (Soleas vd. 1997).  

 

Polifenoller: Yapılarında çoklu fenol halkası bulundururlar. 

 

Polifenoller kimyasal yapılarında bulunan hidroksil iyonunun sayısı ve pozisyonu ile 

polimerleşme derecesine göre basit fenolik bileşiklerden flavonoidlere ve kompleks 

proantosiyanidinlere kadar çok geniş bir kimyasal grubu içermektedir (Rice-Evans 

2001). 

 

Anlı (2005) tarafından bildirildiğine göre; şarapta bulunan fenolik bileşikler başka bir 

sınıflandırmayla 2 grupta incelenir: flavonoid olmayanlar ve flavonoidler. Flavonoid 

olmayanlar; fenolik asitler, hidrolize olabilir tanenler ve stilbenler. Flavonoidler ise 

flavonoller, flavanoller (flavan-3-oller) ve antosiyanidinler olarak sınıflandırılabilirler 

(Kerry ve Abbey 1997). 
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Şarap flavonoidleri polifenolik yapıdadırlar. Flavonoidler C6-C3-C6 yapısındaki halka 

sistemiyle tanımlanırlar. Polifenolik flavonoidler 2 fenil halkasının (A ve B) bir piran 

halkasına (C) bağlanmasıyla oluşmaktadır. Genel flavonoid yapısı Şekil 3.2’de 

görülmektedir (Kerry ve Abbey 1997). 

 

 
 

Şekil 3.2 Genel flavonoid yapısı 
 
 
Üzüm ve şarapta en çok bulunan flavonoid sınıfı olan flavanollerin (flavan-3-oller) 

üzümün sadece kabuk, çekirdek ve sapından geldiği belirtilmiştir. Flavan-3-ollerin 

kırmızı şaraptaki seviyesi 75-115 mg/L’dir. Bu grubun önemli bileşenleri kateşin ve 

epikateşindir (Kızılet 2006). 

 

Flavonoidler grubuna giren fenolik bileşenlerden bir diğeri de flavonollerdir. 

Flavonollerin üzümde dolayısıyla şarapta bulunan formları ise kamferol, mirisetin ve 

kuersetindir. Kırmızı şarapta flavonollerin bulunma düzeyi 40- 80 mg/L’dir.  

 

Bir diğer flavonoid sınıfı olan antosiyaninler kırmızı üzümlerin ve pek çok meyve, 

sebzenin renk maddesidir. Hücre parçalanması sonucu şıraya geçebildiklerinden şarap 

üretiminde cibre fermentasyonu sırasında oluşan alkolle çözünerek şıraya geçerler. 

Miktarları üzüm çeşidine, yıla ve iklim koşullarına bağlı olarak değişir. 

 

Fenolik asitler; hidroksisinamik asit (C6-C3), hidroksibenzoik (C6-C1) asitler ve 

hidroksifenilasetik asit (C6-C2) gruplarını içerir. Fenolik asitlerin fenolik hidroksil 

grupları çok aktif olup, şekerlerle birleşerek glikozitleri oluştururlar (Akpınar Borazan 

2008). 
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Fenolik asitlerden hidroksisinamik asit üzümlerde sadece tartarik asit esterleri olarak 

oluşurlar, serbest formları üzümlerde oluşmaz. Hidroksisinamik asitler arasında ferulik 

asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve sinapik asit önem taşımaktadır Hidroksisinamik 

asitler taze sıkılmış üzüm suyunda yüksek miktardadır. Kabukta bulunan 

hidroksisinamik asit miktarı düşüktür. 

 

Üzüm ve şaraplarda bulunan hidroksibenzoik asitlere örnek salisilik asit, m-

hidroksibenzoik asit, sirinjik asit, p-hidroksibenzoik asit, gallik ve vanilik asit gibi 

asitler sayılabilir. Bunlar meşe fıçılardan gelen önemli fenol ekstratlarıdır ve aldehitleri 

oksidasyon ürünü olarak görülür. Gallik asitler Vinifera üzüm cinslerinde bulunur 

(Akpınar Borazan 2008). 

 

Tanenler, yüksek molekül ağırlığına sahip polifenol polimerleridir. Bunlar doğal olarak 

oluşur ve proteinlerle reaksiyona girerler. Tanenler üç grupta sınıflandırılır; kondense 

tanenler, hidrolize edilebilir tanenler ve florotanenler. Kondense tanenler, daha çok 

proantosiyanidin veya prosiyanidin olarak ifade edilirler. Bu bileşiklerin buruk veya acı 

tadı molekül ağırlıklarına bağlıdır.  

 

Stilbenler grubuna dahil edilen trans-resveratrol ise birçok bitkide olduğu gibi asmada 

da (Vitis vinifera) bulunan bir fenolik bileşendir (Antonelli vd. 1996). Üzüm tanesinde, 

trans-resveratrol sentezi genel olarak kabuk hücrelerinde olmaktadır. Trans-resveratrol 

meyve etinde ya hiç bulunmaz ya da miktarı çok düşüktür.  

 

Stilbenler hem yenilen hem de yenilmeyen bitki dokularında bulunurlar. Üzüm ve 

kırmızı şarap bu bileşiklerin en önemli kaynağıdır. Stilbenler oligomerik ve viniferinler 

olarak bilinen polimerik şekillerde bulunurlar (Sun vd. 2006). Dimerik resveratrol, 

trimerik resveratrol, stilbenoidler (ampelopsin A5 dimerik resveratrol) ve hopeaphenol 

(dimerik ampelopsin A) tanımlanan stilbenlerdir. Bilinen en önemli stilben monomerik 

form resveratrol (3,5,4’-trihidroksistilben)’dür. Bu nedenle de yayınlanmış çalışmaların 

hemen hemen hepsi bu bileşik ile ilgilidir (Çaylak Adıgüzel 2007). 
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3.3 Trans-resveratrol Kaynakları 

 

Trans-resveratrol biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı üzümlerde sentezlenir. 

Özellikle renkli üzüm çeşitlerinin kabuk kısmında yüksek miktarda sentezlenmektedir 

(0,30-14,10 mg/g yaş ağırlık; 9,30-78,50 mg/g kuru ağırlık). Trans-resveratrol ısıya 

dayanıklı olması nedeniyle, birçok yiyecek çeşidinde aktif formunu (trans- resveratrol) 

koruyabilmekte, ağız yoluyla alındıktan hemen sonra sindirilmekte ve hızla kana 

karışmaktadır. Günlük 375 mL kırmızı şarap tüketilmesi, 50 adet kırmızı-siyah renkli 

üzüm tanesinin yenmesi, ya da ticari önem kazanmış trans-resveratrol içerikli 

ekstrelerin içilmesiyle trans-resveratrolün koruyucu etkisinden yararlanılabilir (Keskin 

vd. 2009). 

 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar dikkate alındığında 72 farklı bitki türünde trans-

resveratrolün üretilebildiği belirlenmiştir. Bu bitki türlerinden asma, dut, yabanmersini, 

yer fıstığı, antep fıstığı en başta gelenlerdir. Okaliptus ve ladin gibi ağaçlar da trans-

resveratrol içermektedir. Keskin (2005) tarafından bildirildiğine göre; trans-

resveratrolün farklı bitkilerde bulunduğunun bilinmesine rağmen özellikle üzüm kabuğu 

bu bileşiği yüksek oranda içermektedir (Savouret vd. 2002).  

 

Asmalar diğer bitki türleri ile karşılaştırıldığında, yüksek trans-resveratrol üretebilme 

kapasitesi ve ürünlerinin yaygın tüketimi nedeni ile önem kazanmaktadır (Keskin vd. 

2009). Taze üzüm veya üzümden yapılmış ürünlerin tüketimi ile trans-resveratrolün 

insan metabolizmasına alınabileceği fakat miktarının tüketilen şekle göre farklılık 

gösterdiği bilinmektedir. Çizelge 3.3’de bazı gıdalardaki trans-resveratrol içerikleri 

verilmiştir (Lamuela-Raventos 1995). 
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Çizelge 3.3 Bazı gıdalarda bulunan trans-resveratrol miktarı 
 
Gıda Miktar (g) Toplam Trans-resveratrol (mg/g) 

Taze yerfıstığı 146 0,01-0,26 

Haşlanmış yerfıstığı 180 0,32-1,28 

Yerfıstığı yağı 258 0,04-0,13 

Kırmızı üzüm 160 0,24-1,25 

 
 
Çizelge 3.4 Bazı içeceklerde bulunan trans-resveratrol miktarı 
 
İçecek Toplam Trans-resveratrol (mg/L) 

Kırmızı Şarap 1,92-12,59 

Üzüm Suyu 1,14-8,69 

Beyaz Şarap 0,05-1,80 

 
 
Çizelge 3.4’den de görüleceği üzere kırmızı şarap daha fazla miktarda trans-resveratrol 

içermektedir. 

 

3.4 Trans-resveratrolün Antioksidan Özelliği 

 

Polifenoller; flavonoidler, antosiyaninler, fenolik asitler ve stilbenleri kapsayan bir 

antioksidan ailesidir. Trans-resveratrol (3,4’,5-trihidroksi trans stilben) stilbenlerin alt 

grubu olup üzüm, şarap, yer fıstığı ve yabanmersininde bulunan polifenolik bir 

bileşiktir. Trans-resveratrol 1976 yılında üzümde fitoaleksin olarak keşfedilmiştir. 1982 

yılında trans-resveratrolün Çin ve Japonya’da Kojo-kon (Itadori çayı olarak da 

bilinmektedir) olarak adlandırılan; cilt enfeksiyonları, fungal enfeksiyonlar, kalp, 

karaciğer ve damar hastalıklarında kullanılan Polygonum cuspidatum kurusunda 

bulunduğu bildirilmiştir. 

 

Trans-resveratrol’ün doğal antioksidan rolü üç farklı antioksidan mekanizması ile 

açıklanmaktadır. Bunlardan biri, koenzim Q ile yarışmak ve ROS (reaktif oksijen 
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türleri) oluşum yerinde oksidatif zincir kompleksini azaltmaktır. Diğeri, mitokondride 

oluşan süperoksit radikalini yakalamak, sonuncusu ise fenton reaksiyonu ürünleri 

tarafından indüklenen lipid peroksidasyonunun inhibisyonudur. Birçok çalışmada trans-

resveratrolün hem süperoksit hem de hidroksil radikalini yakalama yeteneğinin olduğu 

gösterilmiştir. Ancak bu özellik diğer pek çok güçlü antioksidandan daha zayıftır. 

 

Trans-resveratrol in vitro koşullarda zayıf ROS yakalayıcisı olmasına rağmen in vivo 

olarak güçlü bir antioksidan işlevi görür. Trans-resveratrolün in vivo antioksidan 

özelliği azot oksit sentezini arttırma yeteneği ile güç kazanmaktadır. Burada in vivo 

antioksidan olarak, azot oksit süperoksiti yakalama yeteneğine sahiptir. Trans-

resveratrol biyolojik sistemlerde bulunan antioksidanların hücre içi derişimlerinin 

sürdürülmesini de sağlamaktadır (Sayın vd. 2008). 

 

Trans-resveratrolün Biyosentezi: Trans-resveratrol biyosentezini stilben sentaz 

enzimi kataliz eder. Trans-resveratrol bitkiler tarafından strese yanıt olarak üretilir ve 

normalde fazla miktarda üretilmez. Trans-resveratrolün biyosentezi (şekil 3.5) p-

kumarol-CoA’nın p-kumarol kalıntısı ile malonil-CoA’dan 3 adet C-2 alt ünitesinin 

dekarboksilasyonu ile kondensasyon sonucu oluşur. Daha ileri reaksiyonları trans-

resveratrolün bifenolik halkasının 3. pozisyonunda glikozil ya da sülfat kalıntıları ile 

konjuge olmasıdır. 
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Trans-resveratrolün Dokulara Taşınması: Trans-resveratrolün hidrofilik konjuge 

hale gelmesi kana geçişini, vücutta dağılımını ve ekstraksiyonu kolaylaştırır. 

 

Trans-resveratrolün Atılımı: Atılım zamanı plazmada bulunan trans-resveratrolün 

miktarına bağlıdır. Çok küçük miktarda glikozile olmayan trans-resveratrol idrarda 

bulunur. Böbrekte başlıca doğal formda bulunurken, idrarda konjuge formu büyük 

çoğunluktadır. 

 

3.5 Trans-resveratrolün Sağlık Üzerine Etkileri 

 

Sağlık yararlarının pek çok bulgularla desteklenmesi özellikle şarapta trans-

resveratrolün miktarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasına neden olmuştur. 

Farklı bölgelerden ve değişik türden şaraplara yapılan analizlerle bulunan trans-

resveratrol miktarları araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca şaraptaki 

trans-resveratrolün tedavi edici etkilerinin izole edilmiş trans-resveratrol ile benzer 

olduğu bulunmuştur (Siemann ve Creasy 1992). 

 

3.5.1 Trans-resveratrolün kanser üzerine etkisi 

 

Trans-resveratrol ile ilgili araştırmaların büyük çoğunluğu kanser üzerine yoğunlaşmış 

olup; bu bileşiğin, kanserin pek çok aşamasında durdurucu ve engelleyici özelliği 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu bileşiğin, eşsiz bir hücre yok etme sistemine sahip 

olduğu ve tümör baskılayıcı gen (p53) olsa da olmasa da kanser hücrelerini öldürdüğü 

bildirilmiştir. Trans-resveratrol, serbest radikallerin sebep olduğu hücre yaralanmalarını 

engellemeye yardımcı olabilen güçlü bir antioksidandır. Trans-resveratrol, kanserli 

hücrelerin ölümünden sonra, arta kalan parçalanmış hücre kalıntılarının tüketimi için 

beyaz kan hücrelerini (akyuvarları) uyarmaktadır. Bu süreç apoptozis olarak 

adlandırılır. 

 

Miktar olarak 100 μg/mL trans-resveratrolün, araşidonik asit üzerine etki ederek 

prostaglandin sentezini gerçekleştiren ve tümör gelişimini uyaran bir enzim olan 

siklooksijenaz-1 (COX-1) enzimini %98 oranında inhibe ederek tümör ilerleme 
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aktivitesini azalttığı bildirilmiştir. Jang vd. (1997) tarafından bildirildiğine göre; tümör 

oluşmuş farelere 18 hafta boyunca 2 kez 1, 5, 10 veya 25 μM trans-resveratrol 

verildiğinde, tümör sayısının kontrole göre sırasıyla; %50, %63 ve %88 oranında 

azalmaktadır (Keskin vd. 2009). 

 

Trans-resveratrolün, midede ülser, gastrit ve kanser gelişimine neden olan Helicobacter 

pylori’nin gelişimini ve meme kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği 

bildirilmiştir. Prostat kanseri hücrelerinde ise verojenleri bloke ettiği vurgulanmıştır. 

Östrojenik aktiviteye sahip olduğundan menopoz sonrası kemik erimesini önlemektedir 

(Sovak 2001). Ayrıca kemikteki kanser hücrelerinin metestazını bloke ettiği de 

bildirilmektedir (Keskin vd. 2009). 

 

3.5.2 Trans-resveratrolün kalp sağlığı üzerine etkisi 

 

Trans-resveratrolün koroner kalp hastalıkları riskini azalttığı bilinmektedir. İskemik 

vasküler hastalıkların temel sebebi damar tıkanmasıdır. Kısacası ateroskleroz (damar 

sertliği), atardamarla ilgili duvarın normal hücre elementleri ve kan (plazmatik 

proteinler, lipoproteinler, büyüme faktörleri, lenfositler, trombositler) arasındaki normal 

tepkimelerin bozulmasının sonucudur. Ateroskleroz oluşumu, anti-aterojenik yiyecekler 

yenerek engellenebilir. Üzüm; E vitamini, flavonoidler ve polifenoller gibi anti-

aterojenik bileşikler yönünden zengin bir besindir. Bir polifenol olan trans-resveratrol, 

aterogenezisin farklı bölümlerinde (yağ biriktirme ve düşük yoğunluklu lipoproteinlerin 

oksidasyonu, trombosit kümeleşmesi) iyi bir ajan rolü oynamaktadır (Keskin vd. 2009). 

Trans-resveratrolün koroner kalp hastalıklarına karşı aşağıdaki mekanizmalarla koruma 

sağlayabileceği bildirilmektedir: 

 

Anti-inflamatuar olarak: İnflamasyon; enfeksiyon veya zarar verici etkene karşı 

dokunun kendini savunma amacıyla gösterdiği tepki olup, dokuda oluşan ağrı, şişlik, 

kızarıklık ve bazen de eksüdasyonla belirgin olan durum olarak tanımlanabilir. Birçok 

çalışmada inflamasyonun, arterlerin iç yüzeyinde lipid depolanmasına katkı sağlayıcı 

faktör olduğu belirtilmektedir. Bu lipid bileşikler, arterlerin tıkanmasına ve böylece kalp 

krizine veya bunun tetiklenmesine neden olabilir. Birçok laboratuvar çalışmasında (in 
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vitro koşullarda) trans-resveratrolün, bazı inflamatuar enzimlerin aktivitesini engelleyici 

etkisinin olduğu belirlenmiştir. 

 

Trombosit kümeleşmesini (agregasyonunu) engelleyerek: Trombositler, kanın 

pıhtılaşmasına yardım eden hücre parçalarıdır. Kan pıhtılaşması, koroner veya serebral 

arterlere olan kan akımını azaltarak bu dokuların beslenmesini azaltmaktadır. Birçok 

çalışmada, in vitro koşullarda trans-resveratrolün, trombositlerin kümeleşmesini 

engellediği vurgulanmıştır. 

 

Kolesterolü düşürerek: Birçok araştırmacı, trans-resveratrolün, toplam kolesterol ve 

düşük yoğunluklu lipoproteinlerde bulunan kolesterolü (LDL-C) azaltmadan kısmen 

sorumlu olduğu ve ateroskleroz gelişim mekanizmasından sorumlu tutulan LDL 

oksidasyonunu (bu bileşiğin antioksidan özelliği sayesinde) engellediği konusunda hem 

fikirdir. 

 

Arichi vd. (1982) yaptıkları çalışmada trans-resveratrolün hiperlipemili farelerde 

karaciğerde yağ birikmesini önlediği ve serum kimyasını geliştirdiğini bulmuşlardır. 

 

1985 yılında Kimura vd. nin yaptığı bir diğer çalışmada da Polygonum cuspidatum Sief. 

et Zucc. (Polygonaceae) bitki köklerinden izole edilen trans-resveratrolün fare 

hücrelerinin kullanıldığı in vitro sistemlerde trombosit hipoagregasyonu sağladığı 

bulunmuştur. 

 

Seigneur vd. (1990) yaptıkları bir çalışmada ise kırmızı Bordö şaraplarının tüketiminin 

trombosit hipoagregasyonuna ve insanlarda kalbi koruyucu etkisi olan HDL-

kolesterolde artışa sebep olduğunu belirtmişlerdir. 

 

3.5.3 Trans-resveratrolün alzheimer hastalığı üzerine etkisi 

 

Alzheimer hastalığı, hafıza ve çoklu kognitif fonksiyonların bozulmasıyla karakterize, 

ilerleyici ve kompleks bir hastalıktır. Hastalık, hücre içi nörofibriler yumakları ve ekstra 

selüler beta amiloid (Aβ) peptitlerinin varlığı, sinaptik yetmezlik ve mitokondriyal 
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fonksiyon bozukluğuyla karakterizedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, trans-

resveratrolün Alzheimer hastalığı üzerinde iyileştirici etkisinin olduğunu göstermiştir. 

Trans-resveratrol etkisini; Aβ üretimini inhibe etmeksizin, proteazların aktivitesini 

artırarak, Aβ’nin hücre içi yıkılımını uyararak göstermektedir. Buna ilaveten, 

çalışmalar, kırmızı şarap içen bireylerin, Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının 

daha düşük olduğunu belirtmektedir (Keskin vd. 2009). 

 

3.5.4 Trans-resveratrolün sağlık üzerine diğer olumlu etkileri 

 

Trans-resveratrol, C vitamininden 20, E vitamininden ise 50 kat daha fazla etkili bir 

antioksidan olduğu için immün sistemi güçlendirmektedir. Damarların genişlemesine 

yardımcı olarak kan akımının rahatlamasını sağlayan azot oksit sentezini artırmaktadır. 

Antiallerjiktir. Siklooksijenaz ve hidroperoksidaz fonksiyonlarını engellemektedir. 

İltihaplanmayı engellemeye yardımcı olmaktadır. Amiloidozisi yani anormal 

proteinlerin vücutta bir yada birden fazla organ sistemlerinde birikimini 

engellemektedir. Serebral iskemi (beynin tüm bölümlerine veya belli bölümlere kan 

akımının belirgin olarak azalması) durumunda nörolojik hasarı önlemektedir. Kronik 

obstrüktif akciğer hastalığına karşı koruyucu etkisi vardır. Trans-resveratrol ile ilgili bir 

diğer ilgi çekici araştırmada, bu bileşiğin ömür uzunluğunu artırıcı etkisini belirlemeye 

yöneliktir. Araştırmacılar, alınan trans-resveratrol miktarına bağlı olarak, trans-

resveratrolün; mayalarda (Saccharomyces cerevisiae), iplik kurtlarında (Caenorhabditis 

elegans), meyve sineklerinde (Drosophila melanogaster), balıkların bazı türlerinde ve 

obez farelerde yaşam süresini (ömür uzunluğunu) sırası ile; %70, %29, %24, %50 ve 

%31’e varan oranlarda artırdığını belirlemişlerdir. Yaygın olarak kabul gören bir teoriye 

göre trans-resveratrolün, birçok canlı organizmanın vücudunda bulunan ve Sirtuin 2 

veya SIR2 olarak adlandırılan bir enzimi aktive ettiğine ve bu enzimin de hücrelerin 

kendisini tamir etmesi (yani koruyucu antioksidanlar artarken hücrelerin kendi 

DNA’sını tamir etmesi) üzerine zorlayıcı etkiye sahip olması nedeni ile trans-

resveratrolün yaşam süresini artırıcı etki sağladığına inanılmaktadır. Aynı 

araştırmacılar, kalori sınırlamasının artırılması ile (örneğin; farelerde) yaşayan 

organizmaların yaşam süresinin artırılabileceğini belirtmektedir (Keskin vd. 2009). 
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3.6 Trans-resveratrol Tayini ile İlgili Literatür Bilgisi 

 

Şaraplardaki trans-resveratrol miktarının belirlenmesinde araştırmacılar farklı analiz 

yöntemleri kullanmışlardır. Bu yöntemler analitik yapıları bakımından organik çözücü 

ekstraksiyonu, katı faz ekstraksiyonu ve direkt enjeksiyon teknikleri olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır (Soleas vd.1997).  

 

İlk kez 1992 yılında Siemann ve Creasy HPLC yöntemini trans-resveratrol miktarını 

tayin etmek için kullanmışlardır. Bu çalışmada oda sıcaklığında etilasetatla ekstrakte 

edilmiş, evaporatörde kurutulup, metanolle alınmış New York ve Kaliforniya şarap 

örnekleri HPLC silika Lichrosorb kolona enjekte edilmiştir. %3 MeOH:%97 CH2Cl2 

çözücü kompozisyonunda 312 nm’de UV-vis dedektörle analiz edilmiştir. Kırmızı 

şaraplardaki trans-resveratrol miktarı 0,03 ile 2,861 μmol/L arasında değişmektedir. 

Yapılan çalışmada daha nemli iklime sahip New York şaraplarında daha yüksek 

miktarda trans-resveratrol içerdiği görülmüştür. New York daha nemli iklime sahip 

olduğundan üzümler daha fazla fungal hastalığa maruz kalmış bu nedenle trans-

resveratrol miktarının fazla olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Lamuela-Raventos vd. (1993) tarafından yapılan bir çalışmada sıvı-sıvı ekstraksiyonu 

yapılarak hazırlanan 3 farklı kırmızı şarap örneği HPLC Novapack C18 kolona enjekte 

edilmiştir. 0,5 mL/dak. akış hızında gradient elüsyon yapılarak UV-vis dedektör ile 306 

nm’de analiz edilmiştir, gözlenebilme sınırı 0,05 mg/L olarak bulunmuştur. 

 

İlk kez 1994 yılında Pezet vd. ters fazlı C18 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi 

(HPLC) kolonunu metanol formik asit gradient elüsyonu ve floresans dedektör ile 

birlikte kullanmışlardır (Soleas vd. 1997). 

 

Jeandet vd. (1993) ilk kez Gaz Kramotografisi (GC) yöntemini trans-resveratrolün 

belirlenmesinde kullanmışlardır. Analiz çoklu çözücü ekstraksiyonundan sonra 

uygulanmıştır. Zorlu ekstraksiyon adımlarını önlemek için Goldberg vd. (1995) ilk kez 

GC-kütle spektrofotometrisi (MS) yöntemini, katı faz ekstraksiyonu ve saflaştırma 

aşaması ile trans-resveratrol miktarını belirlemek amacıyla kullanılmışlardır. Bu 
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yöntemdeki gözlenebilme sınırı 10 μg/L’dir. Soleas vd. (1995) yaptıkları bir çalışmada 

ekstraktı direkt enjekte etmek yerine, kuruması için evaporasyon işlemi uygulamış ve 

trans-resveratrolün trimetilsilil türevleri oluşturulmuştur, gözlenebilme sınırı 4 μg/L’ye 

kadar inmiştir. 

 

İtalya, Torentino’da 1989 ile 1991 yılları arasında üretilen otuziki adet kırmızı 

(Cabernet Sauvignon, Marzemino, Merlot, Pinot noir, Teridego) ve beyaz (Chardonnay, 

Müler, Thurgau, Nosiola, Rhin Riesling, Silva, Sirius) şarap örneklerinde yapılan 

çalışmada trans-resveratrol miktarları HPLC yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu 

çalışmada trans-resveratrol miktarı, 1989 yılında üretilen kırmızı şaraplarda ortalama 

1,2 mg/L iken, 1990 yılında üretilen aynı çeşitteki şaraplarda ortalama 5,3 mg/L olarak 

bulunmuştur ( Mattivi 1993). 

 

1993 yılında üretilmiş yüksek düzeyde trans-resveratrol içerdiği belirlenen Bandol 

şaraplarında yapılan bir çalışmada şarap örneklerine sırasıyla pH 5,0 ve pH 6,8’de 

maksimum aktiviteye sahip olan ß-D-glukozidaz ve α- glukozidaz enzimleri eklenmiş 

ve karanlık bir ortamda, 37 °C’de 48 saat süresince bekletilmiştir. HPLC yöntemi ile 

trans-resveratrol 307 nm’de, cis-resveratrol ise 288 nm’de belirlenmiştir. Şaraplarda 

resveratrolün trans formunun miktarı 4,7 mg/L olarak gözlenirken, cis formu 0,90 mg/L 

olarak gözlenmiştir. α-glukozidaz enzimi eklenmiş olan şaraplarda 48 saat inkübasyon 

süresi sonunda trans-resveratrol seviyelerinde hiçbir değişiklik gözlenmezken, ß-D-

glukozidaz enzimi eklenmiş örneklerde 24 saat inkübasyon süresi sonunda hızlı bir 

şekilde hem cis- hem de trans-resveratrol seviyelerinde artış gözlenmiştir (Jeandet vd. 

1994). 

 

Dourtoglou vd. (1999) Yunanistan’da üretilmiş ticari şarapların trans-resveratrol 

içeriklerini direkt enjeksiyonlu HPLC Spher ODS C18 kolona enjekte etmişlerdir. %70 

H2O:%30 MeCN herketli fazında 40 °C’de UV-vis dedektörle analiz etmişlerdir. 

Kırmızı Yunan şaraplarındaki ortalama trans-resveratrol miktarı 0,873 (± 0,018) mg/L 

olarak bulunmuştur.  
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İsviçre’de yapılan bir çalışmada Fransa’nın Burgundy bölgesinden ve İsviçre’den alınan 

şaraplarda fotodiyot array dedektörlü HPLC yöntemi ile trans-resveratrol ve 

resveratrolün diğer stilben türevleri analiz edilmiştir (Adrian vd. 2000). Burgundy 

şaraplarındaki trans-resveratrol miktarı 6,3 mg/L, cis-resveratrol miktarı ise 1,7 mg/L 

değerlerinde elde edilmiştir. Bunun yanında İsviçre’den sağlanan şarapların trans- ve 

cis-resveratrol miktarları sırasıyla 11,9 mg/L ve 3,9 mg/L değerleriyle Burgundy 

bölgesinin şaraplarından belirgin oranda yüksek bulunmuştur. 

 

Kallithraka vd. (2001) Yunanistan’da 1997 yılında üretilmiş ticari kırmızı şarapların 

trans-resveratrol içeriklerini katı faz ekstraksiyonu, evaporasyon işlemlerinin ardından 

fotodiyot array dedektörle 310 nm’de perklorik asit ile tamponlanmış hareketli faz ile 

gradient elüsyon yaparak analiz etmişlerdir, gözlenebilme sınırı 0,002 mg/L olarak 

bulunmuştur. 

 

Rodriguez-Delgado vd. (2002) İspanya Kanarya Adaları’ndan alınan beşi siyah biri 

beyaz üzümden üretilmiş ticari şaraplarda absorbans ve floresans dedektörünün seri 

şeklinde kullanıldığı HPLC yöntemiyle trans-resveratrol miktarını belirlemişlerdir. 

Kırmızı şaraplarda trans-resveratrol miktarı, 1,36 ile 2,70 mg/L arasında değişirken, 

beyaz şarapta trans-resveratrol miktarı 0,14 mg/L olarak bulunmuştur. 

 

Vitrac vd. (2005) oniki adet ticari kırmızı Brezilya şaraplarında bulunan stilbenleri UV-

vis dedektörün kullanıldığı HPLC yöntemiyle analiz etmişlerdir. pH=5,2’de ß-D-

glukozidaz enzimi eklenmiş ve 37 °C’de 1 saat süren inkübasyon sonunda serbest 

resveratrol dört kez etilasetatla su fazından ekstrakte edilmiştir. Etilasetat fazı katyon 

değiştirici reçineden geçirilip H2O: EtOH: heksan: EtOAc hareketli fazında UV-vis 

dedektör ile 306 nm’de analiz edilmiştir. Kırmızı şaraplardaki trans-resveratrol miktarı 

1,77 ile 5,34 mg/L arasında bulunmuştur.  

 

Anlı vd. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada otuzdokuz adet kırmızı Türk 

şarabındaki trans-resveratrol ve fenolik bileşikler analiz edilmiştir. Fotodiyot array 

dedektör ile 369 nm’de asetik asit ile tamponlamış hareketli fazda gradient elüsyon 
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yapılmıştır. Kırmızı Türk şaraplarında trans-resveratrol miktarının 0,39 ile 2,97 mg/L 

arasında değiştiği bulunmuştur. 

 

Gürbüz vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada Türkiye’nin bazı bölgelerinde yetiştirilen 

yedi siyah (Kalecik karası, Çalkarası, Boğazkere, Öküzgözü, Cabernet Sauvignon, 

Cinsault, Merlot) ve dört beyaz üzümden (Emir, Narince, Clairette, Semillion) üretilmiş 

şıra ve şaraplarda trans-resveratrol, kateşin ve epikateşinin derişimlerini analiz 

etmişlerdir. Polifenolik bileşiklerin miktarları şarapta bulunan polifenolikleri ayırarak 

HPLC yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Semillion beyaz üzümü 

dışındaki kırmızı üzüm çeşitlerinin hepsinin şıra ve şarapları beyaz üzüm çeşitlerine 

göre yüksek kateşin, epikateşin ve trans-resveratrol derişimlerine sahip oldukları 

görülmüştür. Emir üzümlerinin şırası en yüksek trans-resveratrol düzeyinde (0,291 

mg/L) çıkmıştır. En düşük trans-resveratrol düzeyi (0,0008 mg/L) Semillion beyaz 

üzümlerinin şıra ve şaraplarında saptanmıştır. Kırmızı şarapların içinde Öküzgözü hem 

şıra hem de şarabında en yüksek miktarda trans-resveratrol içeren çeşittir (şırasında 

0,102 mg/L trans-resveratrol, şarabında 4,403 mg/L trans-resveratrol). 

 

Keskin ve Kunter .(2007) yaptıkları çalışmada erciş üzüm çeşidine ait kallus 

kültürlerinde, ultraviyole (UV) ışını ile uyarılmış kallus dokularında, resveratrol 

üretiminin uyarılması üzerine, UV ışını uygulama süresi, inkübasyon süresi ve kallus 

yaşının etkisini incelemişlerdir. Resveratrol üretiminin belirlenmesi amacıyla, Yüksek 

Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile asetonitril ve su çözücüleri kullanılarak 

gradient elüsyon yapılmıştır, 330 nm’de UV-vis dedektörle analiz edilmiştir. UV ışının 

resveratrol üretimini uyarmak için etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Cvejic vd. (2010) on adet kırmızı, yedi adet beyaz ve bir adet rose Sırp şaraplarındaki 

resveratrol içeriklerini fotodiyot array dedektör ile 306 nm’de HPLC yöntemiyle analiz 

etmişlerdir. Katı faz ekstraksiyonundan sonra C18 kolonu ile asetik asit ile tamponlamış 

hareketli fazda gradient elüsyon yapılmıştır. Ticari Sırp şaraplarındaki trans-resveratrol 

miktarının 0,11 ile 1,69 mg/L arasında değiştiği görülmüştür. 
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4. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

4.1. Şarap Örnekleri 

 

Bu çalışmada materyal olarak Doluca Şarapçılık A.Ş. tarafından 7 farklı üzüm 

çeşidinden üretilen 8 farklı kırmızı şarap örnekleri kullanılmıştır (Çizelge 4.1). 

 

Çizelge 4.1 Kullanılan şaraplar 
 

Üzüm Cinsi Bölge Hasat Yılı Üretici Firma 

Cabernet Sauvignon Denizli 2008 Doluca Şarapçılık 

Shiraz Denizli 2008 Doluca Şarapçılık 

Boğazkere  Denizli 2008 Doluca Şarapçılık 

Öküzgözü Denizli 2008 Doluca Şarapçılık 

Öküzgözü Malatya 2008 Doluca Şarapçılık 

Kalecik Karası Ankara 2008 Doluca Şarapçılık 

Cinsault Trakya 2008 Doluca Şarapçılık 

Alicante İzmir 2008 Doluca Şarapçılık 
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Çizelge 4.2 Cabernet Sauvignon üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 
 

 
 
Çizelge 4.3 Alicante üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 
 

 

Renk Yoğun mavi gri puslu siyah 

Sinonimler Petit Cabernet, Vidure 

Orijin Fransa- Bordo 

Tane Özellikleri Küçük taneli, sert kabuklu 

Şarap Karakteristiği Yoğun, koyu renkli, yüksek tanenli 

Renk Siyah-mavi 

Sinonimler Garnacha Tintorera 

Orijin Fransanın güneyi, İspanya 

Şarap Karakteristiği Yumuşak, koyu kırmızı renkli 
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Çizelge 4.4 Cinsault üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 
 

 
 
Çizelge 4.5 Shiraz üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 
 

Renk Siyah-mavi  

Sinonimler Ottavianello, Cinsaut 

Orijin Fransa 

Şarap Karakteristiği Hafif içimli, yumuşak, aromatik 

Renk Siyah 

Sinonimler Syrah, Hermitage 

Orijin İran 

Tane Özellikleri Küçük, etli, sulu 

Şarap Karakteristiği Yüksek tanenli, asitliği fazla, koyu renkli, dolgun 



35 

 

 

Çizelge 4.6 Kalecik Karası üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri  
 

 
 

 
 
Çizelge 4.7 Boğazkere üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 
 

Renk Siyah-mavi 

Orijin Ankara-Kalecik 

Tane Özellikleri Yuvarlak, kalın kabuklu, etli, sulu 

Şarap Karakteristiği 
Koyu kırmızı renkli, kolay içimli, akıcı, kırmızı 

yabani meyvemsi 

Renk Koyu siyah 

Orijin Diyarbakır 

Tane Özellikleri Yuvarlak, çok kalın kabuklu, etli kısmı yeşil-sarı 

Şarap Karakteristiği Yüksek tanenli, buruk, içimi zor 
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Çizelge 4.8 Öküzgözü üzümünün görünümü ve ampelografik özellikleri 
 

 

 

 
4.2 Trans-resveratrol Standardı ve Çözeltiler 

 

Trans-resveratrol (Katalog No: R5010) standardı, Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

A.B.D.)’den alınmış ve kalibrasyon için kullanılmıştır.  

 

Trans-resveratrol 0,0025 g tartılıp 100 mL kloroformda çözülmüştür. Kalibrasyon 

çözeltileri bu stok çözeltiden seyreltilerek 0,2 mg/L ile 5 mg/L aralığında yedi noktada 

hazırlanmıştır. Hazırlanan kalibrasyon çözeltileri utrasonik su banyosunda (Labart SHT-

5) 15 dakika bekletildikten sonra kullanılmıştır. Standart ekleme yöntemi için ise trans-

resveratrol 0,0050 g tartılıp 100 mL etanolde çözülmüştür. Hazırlanan bu stok 

çözeltiden 1, 2, 3, 4, 5 mg/L arttıracak şekilde şarap örneklerine eklenmiştir. 

 

Kullanılan çözücüler çizelge 4.9’da gösterilmektedir. 

 

 

Renk Gri-mavi 

Orijin Elazığ 

Tane Özellikleri Yuvarlak, çok iri, kalın kabuklu, etli 

Şarap Karakteristiği 
Kırmızı- menekşe renkli, hoş içimli, 

meyvemsi 
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Çizelge 4.9 Kullanılan çözücüler 
 
Çözücü Saflık Firma 

Asetonitril > %99.9 HPLC saflıkta Merck 

Kloroform %99.0- %99.4 Extra pure Merck 

Etanol Min. %99.8 Absolut Riedel-de Haën 

 
 
Çözücüler 0,45 μm Supelco Nylon 66 Membran (A.B.D.)’dan süzülerek kullanılmıştır.  

 

4.3 Cihaz 

 

Şarap örneklerinin içerdikleri trans-resveratrol derişimlerinin nicel analizleri için 

Shimadzu (Tokyo, Japonya) Prominence LC-20A HPLC cihazı, UV-vis dedektör (SPD-

20A) ile kullanılmıştır. Sistem LC-20AT Liquid Chromatography (LC) pompası, 

degazer (DGU-20A5) ve kolon fırını (CTO-20) ünitelerini içermektedir (şekil 4.1). 

Kolon İnertSil ODS-3 5μm (4,6 x 250 mm)’dir. Enjeksiyonda Rheodayne 7725i 20 

μL’lik enjektör kullanılmıştır. Manuel enjeksiyonlarda Hamilton 705SNR 50 μL cam 

şırınga kullanılmıştır.  

 
 
   Şekil 4.1 HPLC cihazının şematik görünümü 
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Analizlerde kullanılan HPLC cihazının görünümü şekil 4.2’de verilmiştir. 
 

 
 

Şekil 4.2 Kullanılan HPLC cihazı 

 
 
4.4 Kromatografik Koşullar 

 

Bu çalışmada trans-resveratrol derişimleri manuel enjeksiyonlu HPLC cihazı 

kullanılarak ve standart çözeltilerden yararlanılarak bulunmuştur. İstatistiksel 

değerlendirme ile elde edilen trans-resveratrol derişimleri karşılaştırılmıştır. 

 

UV-vis spektrofotometresi kullanılarak standart trans-resveratrol çözeltisinin 

maksimum absorbans yaptığı dalga boyu ölçülmüştür, 310 nm olarak belirlenmiştir. 
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50 mL şarap örneğine 10 mL CHCl3 eklenerek, 2500 rpm karıştırma hızında 2,5 saat 

çalkalanmıştır. Ayrılan CHCl3 fazı ve standart kalibrasyon çözeltileri kolona doğrudan 

enjekte edilmiştir.  

 

Gerikazanım çalışması için 50 mL şarap örneğine EtOH’de hazırlanan stok çözeltiden 

(50 mg/L) 1,2,3,4 ve 5 mL eklenerek 10 mL CHCl3 ile ekstrakte edilmiştir, 2500 rpm 

karıştırma hızında 2,5 saat çalkalanmıştır. Ayrılan CHCl3 fazı kolona doğrudan enjekte 

edilmiştir.  

 

Standart ekleme yöntemi için ise 50 mL şarap örneğine 10 mL CHCl3 eklenerek, 2500 

rpm karıştırma hızında 2,5 saat çalkalanmıştır. Ayrılan CHCl3 fazına EtOH’de 

hazırlanan stok çözeltiden (50 mg/L) trans-resveratrol derişimini 1,2,3,4 ve 5 ppm 

arttıracak şekilde ilave edilmiştir. 

 

Trans-resveratrolün elüsyonunda mobil faz olarak asetonitril (pompa A) ve etanol 

(pompa B) %60: %40 koşullarında 0,25 mL/dk akış hızında kullanılmıştır. Analizler 

310 nm dalga boyunda gerçekleştirilmiştir. Kolon fırın sıcaklığı 40 °C olarak 

ayarlanmıştır.  

 

4.5 Trans-resveratrol Tayini 

 

Trans -resveratrolün alıkonma zamanı, bir seri standart çözelti ile yukarıda belirtilen 

kromatografik şartlarda yapılan deneylerle belirlenmeye çalışılmış ve uygulanan analiz 

koşullarında trans-resveratrol için alıkonma zamanı 11,2 dakika olarak tespit edilmiştir. 

Sıcak havalarda kolon sıcaklığının ayarlanan değerden yüksek sıcaklığa çıkması ve 

analiz sırasında değişkenlik göstermesi sebebiyle alıkonma zamanı az da olsa değişiklik 

göstermiştir. Daha sonra her bir şarap numunesi için üç tekrar deneyi yapılmış ve 

ortalama pik alanına karşı gelen trans-resveratrol derişimi, kalibrasyon grafiği 

yardımıyla litrede miligram (ppm) cinsinden tayin edilmiştir. 
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Şekil 5.3 Standart trans-resveratrol ve CHCl3 kromatogramlarının karşılaştırılması 
 
 
Şarap örneklerinin trans-resveratrol derişimlerinin hesaplanmasında çizelge 5.1’de 

verilen standart çözelti kromatogramları kullanılarak elde edilen kalibrasyon eğrisi 

(şekil 5.4) kullanılmıştır. 

 
 
  Şekil 5.4 Standart trans-resveratrol’a ait kalibrasyon grafiği 
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8 adet kırmızı şaraba ait kromatogramlar şekil 5.5-5.12’de verilmiştir. 

 

 
  Şekil 5.5 Kalecik Karası Ankara şarabına ait kromatogram 

 

 
   Şekil 5.6 Alicante İzmir şarabına ait kromatogram 
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   Şekil 5.7 Cinsault Trakya şarabına ait kromatogram 

 

 
   Şekil 5.8 Öküzgözü Malatya şarabına ait kromatogram 

 
   Şekil 5.9 Öküzgözü Denizli şarabına ait kromatogram 
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   Şekil 5.10 Boğazkere Denizli şarabına ait kromatogram 

 
   Şekil 5.11 Shiraz Denizli şarabına ait kromatogram 

 
  Şekil 5.12 Cabernet Sauvignon Denizli şarabına ait kromatogram 
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Çizelge 5.1 Kalibrasyon grafiğinden elde edilen trans-resveratrol derişimleri (ppm) 
 

No Üzüm Cinsi 
Trans-resveratrol Derişimi, ppm 

(R2=0.9995) 

1 Kalecik Karası Ankara 1,46 (± 0,05) 

2 Alicante İzmir 2,08 (± 0,07) 

3 Cinsault Trakya 6,53 (± 0,40) 

4 Öküzgözü Malatya 2,56 (± 0,12) 

5 Öküzgözü Denizli 2,52 (± 0,25) 

6 Boğazkere Denizli 1,68 (± 0,12) 

7 Shiraz Denizli 3,68 (± 0,52) 

8 Cabernet Sauvignon Denizli 2,85 (± 0,17) 

 
 
Standart ekleme yönteminde elde edilen grafikler şekil 5.13-5.20’de verilmiştir. 

 

 
  Şekil 5.13 Standart ekleme yöntemi ile KK-A kromatogramı 
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  Şekil 5.14 Standart ekleme yöntemi ile A-İ kromatogramı 

 
  Şekil 5.15 Standart ekleme yöntemi ile C-Tr kromatogramı 
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  Şekil 5.16 Standart ekleme yöntemi ile Ö-M kromatogramı 

 
  Şekil 5.17 Standart ekleme yöntemi ile Ö-D kromatogramı 
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  Şekil 5.18 Standart ekleme yöntemi ile B-D kromatogramı 

 

 
  Şekil 5.19 Standart ekleme yöntemi ile Ş-D kromatogramı 
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  Şekil 5.20 Standart ekleme yöntemi ile CS-D kromatogramı 

 
 
Çizelge 5.2 Standart ekleme yöntemi ile elde edilen trans-resveratrol derişimleri (ppm) 
 

No Üzüm Cinsi 
Standart Ekleme Yöntemi ile Bulunan 

Trans-resveratrol Derişimi, ppm 

1 Kalecik Karası Ankara 1,40 (± 0,09) 

2 Alicante İzmir 2,03 (± 0,25) 

3 Cinsault Trakya 6,38 (± 0,47) 

4 Öküzgözü Malatya 2,66 (± 0,32) 

5 Öküzgözü Denizli 2,52 (± 0,26) 

6 Boğazkere Denizli 1,66 (± 0,29) 

7 Şiraz Denizli 3,75 (± 0,54) 

8 Cabernet Sauvignon Denizli 2,83 (± 0,15) 

 

8 adet kırmızı şaraba ait gerikazanım çalışması çizelge 5.4-5.11’de verilmiştir. 
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Çizelge 5.4 Kalecik Karası Ankara şarabına ait gerikazanım çalışması 
 

Kalecik Karası Ankara = 1,46 ppm  

İlave edilen standart  çözelti, ppm Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

1 2,39 2,46 % 97,15 

2 3,86 3,46 % 111,56 

3 4,92 4,46 % 101,57 

4 5,73 5,46 % 99,27 

5 7,38 6,46 % 108,05 

 % 103,52 (± 6,07) 

 
 
Çizelge 5.5 Alicante İzmir şarabına ait gerikazanım çalışması 
 

Alicante İzmir = 2, 08 ppm  

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

1 3,05 3,08 % 99,13 

2 3,97 4,08 % 97,22 

3 5,46 5,08 % 107,38 

4 5,98 6,08 % 98,36 

5 7,34 7,08 % 103,67 

 % 101,15 (± 4,26) 
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Çizelge 5.6 Cinsault Trakya şarabına ait gerikazanım çalışması 
 
Senso Cinsault Trakya  = 6,53 ppm 

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

3 9,87 9,53 % 98,32 

6 11,89 12,53 % 94,89 

9 15,45 15,53 % 99,48 

12 18,51 18,53 % 99,89 

15 21,72 21,53 % 100,88 

 % 98,69 (± 2,32) 

 
 
Çizelge 5.7 Öküzgözü Malatya şarabına ait gerikazanım çalışması 
 
Öküzgözü Malatya = 2,56 ppm 

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

3 5,54 5,56 % 99,64 

6 8,48 8,56 % 99,06 

9 11,33 11,56 % 98,01 

12 14,00 14,56 % 96,15 

15 17,30 17,56 % 98,52 

 % 98,28 (± 1,33) 
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Çizelge 5.8 Öküzgözü Denizli şarabına ait gerikazanım çalışması 
 

Öküzgözü Denizli = 2,52 ppm 

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

3 5,51 5,52 % 99,82 

6 8,45 8,52 % 99,18 

9 11,91 11,52 % 103,38 

12 14,48 14,52 % 99,72 

15 17,56 17,52 % 100,23 

 % 100,47 (± 1,67) 

 
 
Çizelge 5.9 Boğazkere Denizli şarabına ait gerikazanım çalışması 
 

Boğazkere Denizli = 1,68 ppm 

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

3 4,62 4,68 % 98,72 

6 7,14 7,68 % 93,03 

9 11,16 10,68 % 104,49 

12 13,92 13,68 % 101,79 

15 16,75 16,68 % 100,40 

 % 99,69 (± 4,28) 
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Çizelge 5.10 Shiraz Denizli şarabına ait gerikazanım çalışması 
 
Shiraz Denizli = 3,68 ppm  

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

3 6,48 6,68 % 96,96 

6 9,42 9,68 % 97,35 

9 12,64 12,68 % 99,72 

12 15,82 15,68 % 100,89 

15 19,79 18,68 % 105,94 

 % 100,17 (± 3,62) 

 
 
Çizelge 5.11 Cabernet Sauvignon Denizli şarabına ait gerikazanım çalışması 
 
Cabernet Sauvignon Denizli = 2,85 ppm  

İlave edilen standart  çözelti, 

ppm 
Deneysel Hesaplanan % Gerikazanım 

1 3,86 3,85 % 100,26 

2 4,83 4,85 % 99,59 

3 5,82 5,85 % 99,43 

4 7,18 6,85 % 104,82 

5 8,27 7,85 % 105,35 

 % 101,89 (± 2,94) 
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Çizelge 5.12 Direkt enjeksiyon ve standart ekleme yöntemi ile bulunan trans-resveratrol 
           derişimlerinin karşılaştırılması 
 

No Üzüm Cinsi 
Direkt  

Enjeksiyon, ppm 

Standart 

Ekleme, ppm 

1 Kalecik Karası Ankara 1,46 1,40 

2 Alicante İzmir 2,08 2,03 

3 Senso Cinsault Trakya 6,53 6,38 

4 Öküzgözü Malatya 2,56 2,66 

5 Öküzgözü Denizli 2,52 2,52 

6 Boğazkere Denizli 1,68 1,66 

7 Şiraz Denizli 3,68 3,75 

8 Cabernet Sauvignon Denizli 2,85 2,83 

 
 
İki deneysel ortalamanın karşılaştırılmasında veri çifti t-testi uygulanmıştır: 
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Çizelge 5.13 Veri çifti t-testi’nin uygulanması (%95 güven seviyesinde) 
 
 KK-A A-İ C-Tr Ö-M Ö-D B-D Ş-D CS-D 

Direkt Enjeksiyon 

t-resveratrol, ppm 
1,46 2,08 6,53 2,56 2,52 1,68 3,68 2,85 

Standart Ekleme 

t-resveratrol, ppm 
1,40 2,03 6,38 2,66 2,52 1,66 3,75 2,83 

Fark (di) 0,06 0,05 0,15 -0,10 0 0,02 0,07 0,02 

sd 0,07763 

td 0,59 

tk  2,36 (%95 güven seviyesinde, serbestlik derecesi=7) 

td < tk olduğundan %95 güven seviyesinde iki yöntem arasında anlamlı bir fark 

yoktur.  

 
 
Çizelge 5.14 Bazı validasyon parametreleri 
 
Eğim, m 225130,6589 

Kesim noktası, b -4875,9064 

Regresyon standart sapması, sr 9,99×103 

Eğimin standart sapması, sm 2,23×103 

Kesimin standart sapması, sb 6,27×103 

Gözlenebilme sınırı, LOD 0,0835 

Alt tayin sınırı, LOQ 0,2783 

R2 değeri 0,9995 

 
 
Literatürde yer alan çalışmalarda trans-resveratrol düzeyleri Fransız kırmızı 

şaraplarında 0,4 ile 2 mg/L (Jeandet vd. 1993), İspanya şaraplarında 0,6 ile 8 mg/L 

aralığında (Lamuela-Raventos vd. 1995), Kanada şaraplarında 3,16 mg/L, Kaliforniya 

ve Avustralya şaraplarında 1,47 mg/L, Güney Amerika şaraplarında 1,21 mg/L ve 

İtalyan şaraplarında 1,76 mg/L olarak belirlenmiştir (Goldberg vd. 1995). Japon 



56 

 

 

şaraplarının oldukça düşük trans-resveratrol düzeyine (0,08 ile 0,244 mg/L) sahip 

oldukları görülmüştür (Okuda ve Yokotsuka 1996). Bu araştırmada incelemeye alınan 

kırmızı şaraplarda bulunan trans-resveratrol miktarları 1,40 ile 6,53 mg/L aralığındadır. 

Bu değerler ile diğer ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçları benzerdir. 

 

Şekil 5.21 Direkt enjeksiyon ve standart ekleme yöntemi ile bulunan trans-resveratrol 
        derişimleri 
 

Şarap örneklerindeki sonuçlar incelendiğinde istatiksel olarak şarapların içinde en 

yüksek trans-resveratrol miktarı 6,53 mg/L değeri ile Trakya Bölgesi’nde yetiştirilen 

üzümlerden yapılan Cinsault şarabında, en düşük trans-resveratrol miktarı ise 1,40 

mg/L değeri ile İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen Kalecik karası üzümlerinden elde 

edilen şarapta bulunmuştur. 

 

Literatürde yer alan çalışmalarda şarap örneklerinin hazırlanmasında; direkt enjeksiyon, 

katı faz ekstraksiyonu, sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve maserasyon sonrası katı matriksten 

ekstraksiyon yöntemleri kullanılmıştır (Gocan 2009). 

 

İncelenen literatürlerde trans-resveratrol tampon kullanılan hareketli fazla isokratik 

elüsyon yapılarak (McMurtrey vd. 1993, Sauto vd. 2001, Careri vd. 2003) ve gradient 

elüsyon (Kallithraka vd. 2001, Buiarelli vd. 2006, Nikfardjam vd. 2006).  
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Bu çalışmada trans-resveratrolün daha kolay ve efektif tayininin yapılabilmesi için sıvı-

sıvı ekstraksiyonunun ardından direkt enjeksiyon yöntemi ile isokratik elüsyon 

yapılmıştır. Gözlenebilme sınırı 0,0835 mg/L olarak bulunmuştur. 

 

Ayrıca araştırma bulguları trans-resveratrol konsantrasyonunun üzüm çeşidi, bağda 

uygulanan kültürel/bitki koruma işlemleri ve iklim faktörlerine bağlı olarak 

değişebileceğini göstermiştir (Adıgüzel Çaylak 2007). 
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