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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri

Türkçe Adı Nar ve portakaldan oluşan karışık meyve suyuna eklenen amino asitlerin

antosiyaninlerin ısıl stabilitesi üzerine etkisi

:

İngilizce Adı : Effect of amino acids added to mixed fruit juice conatining pomegranate and

orange juices on the thermal stability of anthocyanins



Özetleri : Özet

Bu çalışmanın amacı; 1:1 (v/v) oranında portakal suyu eklenmiş nar suyunun farklı

sıcaklık (90°, 105° ve 150°C) ve sürelerde (sırasıyla; 30, 20, 10 dak) ısıtılması

süresince, portakal suyundaki askorbik asit nedeniyle yüksek olan antosiyanin

parçalanma hızının çeşitli amino asitlerin (aspartik asit, prolin ve valin)

kopigmentasyon etkisinden faydalanılarak azaltılması potansiyelinin

incelenmesidir.  Bu amaçla, nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve suyu

örneklerinde; kopigmentasyon etkisini belirlemek amacıyla; monomerik

antosiyanin miktarı, hiperkromik ve batokromik değişimler, renk yoğunluğu,

polimerik renk ve polimerik renk oranı değerlerindeki değişimler belirlenmiştir.

Antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin yarılanma ömrünü; 105°C’de; aspartik asit

108 dak, valin 91 dak arttırırken, prolin 24.5 dak azaltmıştır. Genel olarak, ısıtma

sıcaklığı arttıkça antosiyanin stabilitesinde azalma gözlenmiştir. Ancak; aspartik

asit ve valin içeren örnekler 90°C’ye göre 105°C’de daha yüksek antosiyanin

stabilitesi göstermiştir. 90°C’de aspartik asit, valin ve prolin, karışık meyve

suyundaki siyanidin-3-glukozit miktarını 3.4 kata, siyanidin-3,5-diglukozit

stabilitesini 4.7 kata, toplam antosiyanin miktarını ise %108’e kadar artırmıştır.

150°C’de; aspartik asit ve valin, siyanidin-3-glukozit, siyanidin-3,5-diglukozit ve

delfinidin-3,5-diglukozit stabilitesinde %11’e kadar artışa neden olmuştur.

Kontrol grubunun Amaks değerlerinde tüm sıcaklıklar için %55.2–61.2 düzeyinde

azalma saptanmıştır. Amaks değerlerinin azalma hızları için; 90°C’de kontrol

grubuna göre, değişim görülmezken; 105°C’de aspartik asit eklenen örneklerde %

41.7, valin eklenen örneklerde ise, %47.5 oranında daha az azalma görülmüştür.

105°C’de, aspartik asit ve valin içeren örneklerde kopigmentasyonun gerçekleştiği

saptanırken, en iyi kopigmentasyonun ise, valin içeren örneklerde olduğu

gözlenmiştir. Bununla birlikte; 90?’de siyanidin-3,5-diglukozit ile tüm amino

asitler; 105?’de siyanidin-3-glukozit ile valin, siyanidin-3,5-diglukozit ile aspartik

asit ve valin; pelargonidin-3-glukozit ile aspartik asit; ve 150?’de ise, siyanidin-3,5

-diglukozit ile aspartik asit ve valin arasında kopigmentasyon belirlenmiştir.

Isıtma boyunca, kontrol grubu ve amino asit içeren örneklerdeki polimerik renk

oluşumunun kopigmentasyondan kaynaklandığı belirlenmiştir. Elde edilen

sonuçlar, nar ve portakal içeren karışık meyve suyunun pastörizasyonu, nar ve

portakaldan oluşan reçel yapımı ya da nar ve portakal suyundan oluşan karışımın

fırıncılık ürünlerinde kullanılması durumunda; kopigment kaynağı olarak aspartik

asit ve valin kullanımının antosiyanin stabilitesini önemli düzeyde artırabileceğini

göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Nar suyu, portakal suyu, antosiyanin, kopigment, askorbik asit,

aspartik asit, prolin, valin, ısıl stabilite

İngilizce özet (Abstract)

The purpose of this study was to investigate the potential of various amino acids

(aspartic acid, proline and valine), which have copigmentation effects, on the

decrease of high anthocyanin degradation rate in pomegranate juice added to

orange juice (1:1, v/v) due to ascorbic acid content of orange juice during heating

at 90°, 105° and 150°C for 30, 20, 10 min, respectively. For this purpose,

monomeric anthocyanin content, hyperchromic and batochromic changes, color

density, polymeric color and polymeric color ratio values were measured in the

mixed fruit juice samples consisting of pomegranate and orange juices to

determine the copigmentation effects.



At 105°C, aspartic acid increased half-life values for anthocyanin degradation by

108 min, valine by 91 min and proline by 24.5 min. In general, as the heating

temperature increased, decrease in anthocyanin stability was observed. However,

aspartic acid and valine containing samples showed higher anthocyanin stability at

105°C, as compared to 90°C. At 90°C, aspartic acid, valine and proline increased

the contents of cyanidin-3-glucoside (up to 3.4 times) and total anthocyanin (up to

108%) as well as stability of cyanidin-3,5-diglucoside (up to 4.7 times). At 150°C,

aspartic acid and valine led to increases (up to 11%) in the stabilities of cyanidin-3-

glucoside, cyanidin-3,5-diglucoside and delphinidin-3,5-diglucoside.

Decrease (55.2–61.2%) in Amax values of control group was observed at all

temperatures. While no change in Amax values of all amino acid added samples

was observed at 90°C as compared to control groups, 41.7 and 47.5% less

decreases were determined in aspartic acid and valine added samples at 105°C,

respectively. At 105°C, copigmentation was observed in aspartic acid and valine

containing samples, but the best copigmentaion was achieved in valine containing

samples. Moreover, copigmentations were determined at 90°C between cyanidin-

3,5-diglucoside and all amino acids, at 105°C between cyanidin-3-glucoside and

valine, cyanidin-3,5-diglucoside and aspartic acid as well as valine, pelargonidin-3

-glucoside and aspartic acid, and at 150°C between cyanidin-3,5-diglucoside and

aspartic acid as well as valine.

Polymeric color formation during heating was found to arise from copigmentaion

in control group as well as amino acid containing samples. Results obtained from

this study showed that using aspartic acid and valine as a copigment source can

increase anthocyanin stability when the mixed fruit juice containing pomegranate

and orange juices is pasteurized or jam is made from the mixture of pomegranate

and oranges, or the mixed fruit juice is used in the bakery products.

Key Words: Pomegranate juice, orange juice, anthocyanin, copigment, ascorbic

acid, aspartic acid, proline, valine, thermal stability



Bilindiği gibi, tüketici beğenisini etkileyen en önemli faktörlerin başında renk gelmektedir. Nar

suyunun parlak kırmızı rengi antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır. Ancak, antosiyaninler; başta

sıcaklık ve oksijen olmak üzere birçok faktörden olumsuz etkilenmektedirler. Antosiyaninlerin

stabilitesini azaltan en faktörlerden birisi de, ortamdaki askorbik asittir. Nar sularının hidrolize

olabilen tanenlerden kaynaklanan buruk tadını yumuşatmak ve nar sularının içilebilir hale

getirilebilmesi amacıyla, bu değerli meyve suyu diğer meyve suları ile karıştırılmaktadır. Portakal

suyu ile nar sularının karıştırılmasıyla bu hedef mükemmel bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Ancak bu durumda da, portakal sularında bulunan önemli düzeydeki askorbik asit (55 mg/100 mL,

Baldwin vd. 2012), nar sularındaki antosiyaninlerin parçalanmasına neden olmaktadır.

Gerek ortamda bulunan askorbik asit gerek meyve suyu üretimi sırasında uygulanan pastörizasyon

işlemi gerekse de reçel ve fırıncılık ürünlerinin üretiminde uygulanan yüksek sıcaklıklarda

antosiyaninler hızla parçalanmaktadır. Bu nedenle, yüksek sıcaklık uygulamalarına karşı antosiyanin

stabilitesini artırıcı önlemler alınmalıdır. Aksi halde; çok kısa sürede antosiyaninler parçalanacak;

böylece ürünün rengi kısa sürede kahverengiye dönüşürken, antosiyaninlerin tüketici sağlığı üzerine

(antioksidan, anti-karsinojen ve anti-inflamatuvar gibi) gösterdiği olumlu etkiler de ortadan

kalkacaktır. Antosiyanin stabilitesini artırmada en etkili yollardan bir tanesi kopigmentasyondur.

Antosiyaninler ile amino asitler, fenolik asitler, flavonoidler, flavonoller ve flavon alt grupları gibi

organik moleküller arasında oluşan ve “kopigmentasyon” olarak nitelendirilen birleşmeler sonucunda

antosiyanin stabilitesi ve ürünün renk yoğunluğu artmaktadır (Rein 2005).

Önerilen bu çalışmada, nar ve portakal suyu karışımlarına kopigment olarak yüksek besin değerine

sahip maddeler olan amino asitler (aspartik asit, valin, lisin ve prolin) eklenmiştir. Seçilen bu amino

asitlerden; aspartik asit, asidik ve hidrofilik yapı; valin, hidrofobik yapı ve prolin ise, halka yapıya

sahiptir. Farklı yapılarda amino asit seçimi ile hangi amino asit grubunun daha fazla kopigmentasyon

etkisi göstererek antosiyanin stabilitesini arttırdığı belirlenmiştir. Literatürde; polifenol-antosiyanin

kopigmentasyonu üzerine ısıtma işleminin etkisinin incelendiği sınırlı sayıda çalışma bulunmasına

karşın (Gradinaru vd. 2003, Kopjar vd. 2009), amino asit-antosiyanin kopimentasyonu üzerine ısıtma

işleminin etkisinin incelendiği herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile nar ve portakal

suyu karışımında amino asit ile kopigmentasyon sonucu antosiyaninlerin ısıl stabilitesi ilk kez

incelenmiştir.

Bu çalışmanın amacı; kopigment kaynağı olarak eklenecek amino asitlerin;

• Elde edilecek meyve suyu karışımının rengini geliştirme,

• Renk stabilitesini arttırma

üzerine etkisini incelemektir. Seçilen sıcaklıklar aşağıda belirtilen nedenlere göre seçilmiştir.

• 90°C, meyve suyu pastörizasyon sıcaklığına model,

• 105°C, reçel ve marmelat üretimine model,

• 150°C, fırıncılık ürünlerine model olmuştur.

Diğer amaçlar ise:

• Nar ve portakal suyu karışımında, meyve suyu rengini en çok geliştiren ve nar

antosiyaninlerinin stabilitesini en çok artıran amino asidi belirlemek,

• Hicaz nar çeşidinde bulunan başat iki siyanidin cinsi antosiyanin arasında kopigmentasyon

üzerine en önemli katkıyı sağlayan antosiyanini saptamak,

• Amino asitçe zengin meyve  suyu  elde  ederek;   sporcular,  gebeler  gibi  özel  beslenmeye

gerek duyan bireylerin tüketebileceği nitelikte lezzetli meyve suyu elde etmektir.

II. Amaç ve Kapsam



3.1 Materyal

Araştırmada kullanılan “Hicaz” çeşidi nar (Punica granatum) ve “Valencia” çeşidi portakal (Citrus

sinensis) Antalya yöresinden Tarım ve Orman Bakanlığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma

Enstitüsü’nden (Erdemli, Mersin) temin edilmiştir.

3.2 Kimyasallar

Kopigment kaynağı olarak kullanılan aspartik asit, prolin ve valin amino asitleri Sigma-Aldrich

firmasından (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, A.B.D.) temin edilmiştir.

3.3. Nar ve portakalın meyve suyuna işlenmesi

Narlar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde bulunan Meyve Suyu Pilot İşletmesi’nde hava

püskürtmeli yıkama makinasında etkin bir şekilde yıkandıktan sonra, meyve suyuna işlenmiştir. Bu

amaçla, narlar dörde bölünüp, paketli preste (Bucher-Guyer, Niederweningen, İsviçre) preslenerek,

nar ham suyu elde edilmiştir. Buna karşın portakallar laboratuvarımızda etkin bir şekilde yıkandıktan

sonra, ikiye bölünüp, kollu bir ekstraktörde (Cancan Gıda Ltd. Şti., Sakarya) preslenerek, portakal

ham suyu elde edilmiştir. Daha sonra, kaba partiküllerin uzaklaştırılması için elde edilen meyve ham

suları sırasıyla 2 mm ve 710 µm gözenek çapındaki iki elekten geçirilmiştir. Önceden bir otoklavda

(ALP-CLG-40M, ALP Co. Ltd. Tokyo, Japonya) sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurulan

meyve ham suları analizler yapılana kadar –25°C’de derin dondurucuda (MDF-U731M, Panasonic

Healthcare Co., Ltd., Tokyo, Japonya) depolanmıştır. Şekil 3.1’de meyve sularının üretim akış

şeması verilmiştir.

Şekil 3.1 Nar ve portakal suyu üretimi akım şeması (Metin içindeki tüm şekil, çizelge ve ekler ayrı

bir dosya olarak yüklenmiştir.)

3.4. Nar suyuna kopigment ilavesi ve portakal suyunun eklenmesi

Nar ve portakal suları +4°C’de sıcaklık kontrollü bir inkübatörde (MIR 153, Sanyo Co., Ltd., Osaka,

Japonya) 1 gece bekletilerek çözündürülmüş, nar suyu örneklerine laboratuvarda yapılan ön

çalışmalarda belirlenen farklı oranlarda (1:1, 1:2.5, 1:5 ve 1:10) amino asit ilaveleri yapılmıştır.

Kopigmentasyonun gerçekleştiğini gösteren Amaks değerinde en uygun artış, 1:5 oranında

saptanmıştır. Buna bağlı olarak nar sularına kopigment olarak aspartik asit, prolin ve valin amino

asitleri, 1:5 (antosiyanin: kopigment) oranında eklenmiş, daha sonra örnekler 30°C’de 15 dak

boyunca ultrasonik bir banyoda (Elmasonic S 180 (H), Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Almanya)

sonikasyona tabi tutulmuş ve böylece kopigmentlerin tamamen çözündürülmesi sağlanmıştır.

Kopigment eklenmiş nar suları sularına 1:1 (v:v) oranında portakal suları eklenmiştir. Hazırlanan

kopigment ilave edilmiş karışık meyve suları her grupta her amino asit çeşidinden örnek olacak

şekilde gruplara ayrılarak, biri 90ºC’de su banyosunda (WB 14, Memmert GmbH + Co. KG,

Schwabach, Almanya), diğerleri 105º ve 150ºC’de yağ banyosunda (Heto, IBN 18, Lillerod,

Danimarka) ısıtılmıştır. Daha sonra, hazırlanan meyve sularından; ısıtma başlangıcında ve 90ºC’de

30 dak, 105ºC’de 20 dak, 150ºC’de ise, 10 dak aralıklarla 6 kez örnek alınmış ve örnekler buzlu su

banyosunda oda sıcaklığına kadar soğutulmuştur. Aynı zamanda portakal suyu eklemeden de

örnekler alınmış, böylece kopigment yapabilecek bileşiklerin etkisi de ortaya konulmuştur. Meyve

suyu örneklerinden bulanıklık oluşturabilecek maddelerin uzaklaştırılması için +4°C’de 8000 x g’de

5 dak süreyle santrifüj (3K 15, Sigma Laborzentrifugen GmbH, Postfach, Almanya) edilmiştir.

Hazırlanan bu örneklerde, aşağıda detayları verilen kimyasal analizler uygulanmıştır.

3.5. Kimyasal analizler

3.5.1 Hiperkromik ve batokromik etkinin belirlenmesi

Hiperkromik ve batokromik etkinin oluşması kopigmentasyonun oluştuğunu gösteren kriterlerden

biridir. Bu etkileri görebilmek amacıyla amino asit eklenmiş örnek gruplarından 1’er mL alınarak,

ultra saf suyla (özdirenci: 18.2 M?-cm; Millipore Simplicity UV, Molsheim, Fransa) 5 mL hacme,

III. Materyal ve Yöntem



elde edilen seyreltik örnekten de 1 mL alınarak, 10 mL hacme 0.025 M potasyum klorür tampon

çözeltisi (pH 1.0) ile tamamlanmıştır. Daha sonra örnekler 0.45 ?m gözenek çaplı PVDF filtreden

(Sartarious AG) filtre edilip, örneklerin UV-VIS spektrofotometrede (ThermoScientific Evolution

201, Cambridge, İngiltere) maksimum absorbans verdikleri dalga boyunda (?vis-maks=512 nm)

absorbans değerleri (Amaks) belirlenmiştir. Hiperkromik değişim (?Amaks), maksimum absorbans

değerinde meydana gelen değişimi; bathokromik değişim (??vis-maks) ise, maksimum dalga

boyunda meydana gelen değişimi temsil etmektedir (Rein 2005).

3.5.2 Toplam monomerik antosiyanin tayini

Bu amaçla, Giusti ve Wrolstad (2001) tarafından geliştirilen pH diferansiyel metodu kullanılmıştır.

Bu metot, monomerik antosiyaninlerin pH 1.0’da renkli oksonium formunun, pH 4.5’de ise, renksiz

karbinol psödobaz formunun (hemiketal form) baskın olması ilkesine dayanmaktadır.  Bu iki pH

değerinde ölçülen absorbans değerleri arasındaki fark, doğrudan monomerik antosiyanin miktarı ile

orantılı bulunmaktadır. Örnekler, potasyum klorür tampon çözeltisi (pH 1.0) ile seyreltilerek, nar

suyunda bulunan antosiyaninlerin ?vis-maks dalga boyu olan 512 nm’de absorbans değeri 1.0

civarına getirilmiştir. Böylece, analizler birçok spektrofotometrenin linear sınırı olan 1.2 absorbans

değerinin (Özkan vd 2010a) altında yürütülmüştür. Potasyum klorür (pH 1.0) ve sodyum asetat

tampon çözeltisi (pH 4.5) ile seyreltilen (SF=20) örnekler, 15 dak. süreyle denge oluşması için kendi

halinde bırakılmışlardır.Bu süre sonunda elde edilen seyreltik örnekler, 0.45 µm gözenek çapındaki

PVDF (polyvinylidene fluoride) filtreden (Sartarious AG) filtre edildikten sonra, örneklerin

absorbans değerleri, örnek ve şahidin (damıtık su) aynı anda konulabildiği çift huzmeli (double-

beam) spektrofotometre (ThermoSpectronic Helios-?, Cambridge, İngiltere) kullanılarak

belirlenmiştir. Absorbans ölçümleri, damıtık suya karşı, nar antosiyaninlerinin ?vis-maks dalga boyu

olan 512 nm’de ve düşük düzeydeki bulanıklığın belirlenmesi için ise, 700 nm’de 1 cm tabaka

kalınlığındaki tek kullanımlık küvetlerde (Brand Gmbh, Postfach, Wertheim, Almanya) yapılmıştır.

Toplam monomerik antosiyanin miktarı, sebze ve neyvelerde baskın bulunan siyanidin-3-glukozid

cinsinden (Gil et al. 2000) aşağıda verilen 3.1. No'lu eşitliğe göre hesaplanmıştır.

                                                                        (A) (MW) (Sf) 1000

  Monomerik antosiyanin miktarı (mg/L) =  ––––––––––––––––––

(3.1)

                                                                                   (L) (?)

Eşitlikte;

A : Absorbanslar arası fark (belirlenen pH değerlerindeki absorbansların farkı),

MW : Baz alınacak antosiyanidinin molekül ağırlığı (Dalton),

Sf : Seyreltme faktörü,

L : Absorbans ölçüm küvetinin tabaka kalınlığı (cm),

? : Molar absorpsiyon katsayısı (L/(cm mg)).

Narın başat antosiyanini olan siyanidin-3-glukozidin molar absorbans değeri ?=26 900 L cm–1 mol–

1 ve molekül ağırlığı MW=449.2 g mol–1 (Giusti ve Wrolstad 2001) temel alınarak hesaplamalar

yapılmıştır.

3.5.3. Antosiyanin dağılımının HPLC yöntemi ile belirlenmesi

Bu amaçla, Lee and Wrolstad (2004) tarafından ortaya konulan yöntem izlenmiştir. Bu yöntemle elde

edilen ekstrakttan; şeker ve organik asit gibi unsurların uzaklaştırılması amacıyla saflaştırma işlemi

uygulanmıştır. Bu amaçla, Skrede et al. (2000) tarafından önerilen yöntem kullanılmıştır.

Antosiyaninleri içeren çözelti 0.45 µm gözenek çaplı PVDF filtreden filtre edilerek, “yüksek

performanslı sıvı kromatografi” cihazının (HPLC, Agilent 1200 serisi, Waldbronn, Almanya) oto-

örnekleme (auto-sampler) ünitesinde kullanılan amber renkli 2 mL'lik cam şişelere (vial) alınmış ve

bekletilmeden HPLC'ye enjekte edilmiştir. Kullanılan HPLC sistemi; ikili (binary) pompa, foto

diyoderey dedektörü (PDA, photo dioderay dedector), +4°C'ye inebilen soğutma sistemine sahip oto-



örnekleyici (auto-sampler), gaz giderici (degasser) ve kolon fırınından (thermostatted column

compartment) oluşmaktadır. Elde edilen kromatogramlar "ChemStation rev.B.02.01" yazılım

programı ile değerlendirilmiştir.

Kromatografi koşulları

• Kolon : Ters faz (reverse phase) C18 kolonu (250 x 4.6 mm, 5 µm) (Phenomenex Inc., Los

Angeles, CA, A.B.D.)

• Koruyucu kolon: C18 koruyucu kolonu (4 x 3 mm, 5 µm) (Phenomenex Inc., A.B.D.)

• Akış hızı : 1 mL/dak.

• Elüsyon süresi : 30 dak.

• Enjeksiyon hacmi : 50 ?L

• Dalga boyu : 520 nm

• Hareketli faz (mobile phase) : Asetonitril (%100) (A) ile O-fosforik asit-asetik

asit:asetonitril:su (1:10:5:84; v/v/v/v) (B) karışımı. Gradiyent akış söz konusu olup, Skrede et al.

(2000) tarafından önerilen elüsyon profili tarafımızdan modifiye edilerek uygulanmıştır (Çizelge

3.1).

HPLC ile toplam antosiyanin miktarının belirlenmesi, materyaldeki piklerin alanları hesaplandıktan

sonra, başat pike ait standart eğri esas alınmak suretiyle yapılması önerilmektedir (Yemiş et al.

2010). Bu öneri dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır.

3.5.4. Antosiyanin parçalanma ölçütleri değerlerinin belirlenmesi

Antosiyaninlerin parçalanma ölçütleri denildiğinde, “renk yoğunluğu,” “polimerik renk” ve

“polimerik renk oranı” değerleri anlaşılmaktadır.  Bu üç değer de, Giusti ve Wrolstad (2001)

tarafından önerilen yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Bu analiz için örnekler diğer analizde

kullanılan seyreltme faktörü (20) kullanılarak ultra saf suyla seyreltilmiş ve bu sayede ortam

pH’sının değişmeden kalması sağlanmıştır. Seyreltilen meyve suyu örnekleri PVDF filtreden

geçirilerek (0.45 µm gözenek çaplı) (Sartarious AG) filtre edilmiştir. Seyreltilmiş örneklerden 2.8

mL alınarak iki adet tek kullanımlık spektrofotometre küvetine (Brand Gmbh) konulmuştur. Daha

sonra bu küvetlerin bir tanesine 0.2 mL bisülfit (%20, w/v, K2S2O5) diğerine ise 0.2 mL ultra saf su

eklenmiş ve 15 dak süresince dengeye gelmeleri için kendi hallerine bırakılmışlardır. Bisülfit

çözeltisi eklenmiş örnekteki monomerik antosiyaninler sülfonik asit kompleksi (renksiz)

oluştururken, polimerik antosiyanin-tanen kompleksleri ile melanoidin pigmentleri parçalanmadan

kalmışlardır. Bu pigmentlerin konsantrasyonu arttıkça, 420 nm'de saptanan absorbans değerleri artış

göstermiştir. Her iki küvet içeriği, 15 dak kendi hallerinde bekletildikten sonra absorbans değerleri

ultra saf suya karşı 420, 512 nm (?vis-maks) ve 700 nm’de ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar

kullanılarak renk yoğunluğu, polimerik renk, ve polimerik renk oranı değerleri hesaplanmıştır.

Renk yoğunluğu: Renk yoğunluğu değeri, 3.2 No’lu eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. Bu değer,

bisülfit yerine damıtık su eklenen örneğin, 512 nm ve 420 nm dalga boylarında ölçülen

absorbanslarının toplamını göstermektedir.

Renk yoğunluğu = [(A?512 nm – A700 nm)  +  (A420 nm – A700 nm)] x Sf

(3.2)

Eşitlikte;

Sf : Seyreltme faktörü

Polimerik renk: Polimerik renk değeri, 3.3 No'lu eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır. Bu değer, bisülfit

eklenen örnekteki, 512 nm ve 420 nm dalga boylarında ölçülen absorbansların toplamını ifade

etmektedir.

            Polimerik renk = [(A512 nm – A700 nm)  +  (A420 nm – A700 nm)] x Sf

(3.3)



Polimerik renk oranı: Polimerik renk oranı; polimerik renk ile renk yoğunluğu arasındaki oran olarak

tanımlanmaktadır. Bu oranın artması, polimerik rengin artmasını, yani antosiyaninlerin

parçalandığını (polimerik antosiyanin-tanen kompleksleri) veya esmer renkli pigmentlerin

(melanoidin pigmentleri) oluştuğunu göstermektedir. Bu değer, 3.4 No'lu eşitlik kullanılarak

hesaplanmıştır.

           Polimerik renk oranı (%) = (Polimerik renk/Renk yoğunluğu) x 100

(3.4)

3.5.5. Serbest amino asit miktarının HPLC yöntemi ile belirlenmesi

Meyve suyu örneklerinde serbest aminoasit miktarının belirlenmesinde, 3 aşamadan (ekstraksiyon,

tanımlama ve hesaplama) oluşan HPLC yöntemi kullanılmıştır.

Ekstraksiyon: Bu amaçla; Hermosin vd. (2003) tarafından uygulanan yöntem, tarafımızca modifiye

edilerek kullanılmıştır. Konsantre haldeki 0.5 mL örnek borat tamponuyla (Sodyum tetraborat-HCl,

pH 9.00) 5 mL’ye tamamlanmıştır. Hazırlanan karışıma 10 ?L dietil etoksimetilenmalonat (DEMM)

eklenerek 50°C’de 50 dak. süreyle türevlendirme işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem sonunda

hazırlanan örnek 0.45 ?m gözenek çaplı PVDF filtreden (Sartarious AG) filtre edilerek HPLC’in oto-

örnekleme ünitesinde kullanılan amber renkli 2 mL’lik viallere alınmış ve 4°C’de 2 gün

bekletildikten sonra HPLC’ye enjekte edilmiştir.

Serbest amino asit tayini yapılan örneklerde amino asitlerin tanımlanması ve miktarının

hesaplanmasında “Antosiyanin dağılımının HPLC yöntemi ile belirlenmesi” bölümünde ayrıntıları

verilen HPLC (Agilent 1200 serisi) cihazından yararlanılmıştır.

Kromatografi koşulları;

• Kolon: Ters faz C18 kolonu (250 x 4.6mm, 5 ?m) (Water Co., X-Bridge Columns, Wexford,

İrlanda)

• Koruyucu kolon: C18 koruyucu kolon (20 x 4.6 mm, 5 ?m) (Water Co., X-Bridge Columns)

• Akış hızı: 0.9 mL dak.–1

• Elüsyon süresi: 50 dak.

• Enjeksiyon hacmi: 50 ?L

• Dalga boyu: 280 nm

• Mobil faz: Asetonitril (A): Asetat tamponu (25 mM, pH 5.8) (B), (6:94, v/v) karışımı.

Gradiyent akış söz konusu olup, Hermosin vd. (2003) tarafından önerilen elüsyon profili tarafımızdan

modifiye edilerek uygulanmıştır (Çizelge 3.2).

• Kolon sıcaklığı: 16°C

4. Kinetik parametrelerin belirlenmesi

Bu çalışmada, nar-portakal suyu karışımlarına eklenen kopigmentlerin (amino asitlerin) farklı

sıcaklıklarda ısıtılması sonucunda nar suyu antosiyaninlerinin parçalanması ve buna bağlı olarak

oluşan polimerik renk oluşumunun kinetikleri incelenmiştir. Bunun için, sıfırıncı ve birinci dereceden

kinetik modelleri gösteren aşağıda verilen 3.5 ve 3.6 No’lu eşitlikler kullanılmıştır.

Kinetik parametrelerin hesaplanmasında, Özkan vd. (2010b) tarafından önerilen hesaplama

yöntemleri kullanılmıştır.

Sıfırıncı derece için:

               C =  ± k0 t  +  C0 (parçalanma veya oluşum)

(3.5)

Birinci derece için:

             lnC = ± k1 t  +  lnC1 (parçalanma veya oluşum)

(3.6)

Eşitliklerde;



Co : Bileşenin başlangıçtaki konsantrasyonu (mg/100 g veya %),

C : Bileşenin t süre ısıtma sonundaki konsantrasyonu (mg/100 g veya %),

k : Reaksiyonun hız sabiti (dak–1),

t : Süre (dak).

Reaksiyon hız sabitinin (k) belirlenmesi:  Yapılan analizlere ilişkin ısıtma süreleri aritmetik ölçekli

bir grafik kağıdının “x” eksenine, ölçülen konsantrasyon değerleri ise “y” eksenine yerleştirilmiştir.

Benzer bir biçimde, ısıtma süreleri yarı-logarimik bir grafik kağıdının aritmetik ölçekli “x” eksenine,

buna karşın konsantrasyon değerleri ise, yarı-lograitmik eksene herhangi bir transformasyon işlemi

yapılmadan yerleştirilmiştir. Elde edilen bu eğrilere doğrusal regresyon analizi uygulanmış ve elde

edilen doğrusal eğrilere ilişkin eşitlikler hesaplanmıştır. Eşitliklerden elde edilen eğim değerleri

kullanılarak, 3.7 ve 3.8 No’lu eşitliklerden reaksiyon hız sabitleri (k) hesaplanmıştır.

ko = (eğim)      (Sıfırıncı derece)                                                                                                (3.7)

k1  = (eğim) x 2.303      (Birinci derece)                                                                                    (3.8)

k değerleri, her bir ısıtma sıcaklığı ve her bir aminoasit için ayrı ayrı hesaplanmış ve kontrol grubuna

göre k değerlerinin ne kadar değiştiği “%” (% etki değeri) olarak hesaplanmıştır.

Yarılanma süresinin (t1/2) belirlenmesi: Bir substratın ısıtma sonunda konsantrasyonunun başlangıç

konsantrasyonunun yarısına düşmesi için gereken süre “yarılanma süresi, t1/2” olarak

tanımlanmaktadır. t1/2 değeri, antosiyaninlerin birinci dereceden parçalanması için hesaplanmıştır.

Polimerik renk oluşumu, bir oluşum reaksiyonu olduğu için, bu reaksiyon için t1/2 değeri

hesaplanmamıştır.   Hesaplamada aşağıda verilen 3.9 No’lu eşitlik kullanılmıştır.

                      ?ln (1/2)

             t1/2 = ––––––––                                                                                                            (3.9)

                            k

5. İstatistik değerlendirme

Meyve suyu karışımlarına eklenen kopigmentlerin, farklı sıcaklık ve süreler boyunca belirlenen tüm

veriler üzerine etkisi; iki tekerrürlü faktöriyel düzende varyans analiz tekniği kullanılarak

değerlendirilmiştir. Varyans analizi sonucuna göre, gerekli olduğu durumda Duncan çoklu

karşılaştırma testi kullanılarak faktörlerin hangi seviyeleri arasındaki farklılığın önemli olduğu

belirlenmiştir. İstatistik analizler için "Pasw Statistics 18 (ver. 18.0.0, 2009)" paket programı

kullanılmıştır.



4.1 Amino Asit İlavesi Yapılmamış Karışık Meyve Sularının Antosiyanin Dağılımı

Nar ve portakal sularından oluşan karışık meyve sularında; antosiyanin dağılımını gösteren örnek bir

kromatogram Şekil 4.1’te verilmiştir. Kromatogramda görüldüğü gibi, örneklerde, siyanidin-3-

glukozit (121.5 mg/L), siyanidin-3,5-diglukozit (26.1 mg/L), delfinidin-3,5-diglukozit (12.9 mg/L),

delfinidin-3-glukozit (9.53 mg/L), pelargonidin-3-glukozit (5.99 mg/L) ve pelargonidin-3,5-

diglukozit (1.47 mg/L) tespit edilmiştir (Şekil 4.7?4.13).

Şekil 4.1 Nar ve portakal suyundan oluşan örneğin antosiyanin dağılımı (Metin içindeki tüm şekil,

çizelge ve ekler ayrı bir dosya olarak yüklenmiştir.)

Isıtma sırasında tüm antosiyanin miktarlarında önemli düzeyde azalma belirlenmiştir.

Antosiyaninlerin 3,5-diglukozit formları 3-glukozit formlarına göre daha yüksek stabilite

göstermiştir. Örneğin; 90?’de 6 h sonunda; siyanidin-3,5-diglukozit siyanidin-3-glukozite göre %12;

delfinidin-3,5-diglukozit delfinidin-3-glukozite göre %5 ve pelargonidin-3,5-diglukozit pelargonidin-

3-glukozite göre %55 daha yüksek stabilite göstermiştir. Benzer sonuçlar, 105 ve 150?’de de

belirlenmiştir. Bu sonuçlar; antosiyaninlerin içerdikleri şeker sayısı arttıkça, ısıtmaya karşı

stabilitelerinin de arttığını ortaya koymuştur.

4.2 Amino Asit İlavesi Yapılmamış Karışık Meyve Sularının Amino Asit İçeriğindeki Değişimler

Isıtma öncesinde, nar suyunda; 14.3 mg/L aspartik asit, 1.7 mg/L valin ve 51.2 mg/L prolin

belirlenmiştir (Şekil 4.2-4.4). Özellikle 90 ve 105?’de ısıtma süresince; bu amino asitlerin miktarında

artış meydana gelmiştir. Bu durum; nar suyunda bağlı halde bulunan bazı amino asitlerin ısının

etkisiyle serbest hale geçtiğini göstermiştir. 90?’de 6 h sonunda; aspartik asit miktarı %57, valin

miktarı %47 ve prolin miktarı %33 artmıştır. Benzer şekilde; 105?’de 2 h sonunda, aspartik asit

miktarı %22, valin miktarı %18 ve prolin miktarı %10 artmıştır. Ancak; 150?’de 1 h sonunda, valin

miktarının %35 artmasına rağmen, aspartik asit miktarı %3 ve prolin miktarı %11 azalmıştır.

Öyleyse; 150?’de 1 h sonunda bağlı haldeki valin hala serbest hale geçerken; zaten serbest hale

geçmiş olan aspartik asit ve prolin ya asidik ortamda ısının etkisiyle parçalanmış ya meyve suyunda

bulunan şeker ve organik asit gibi karboksil grubu içeren yapılara ya da nar suyunda bulunan tanen

ve antosiyaninlere bağlanmış olabilirler.

Önerilen projenin temel amacı; nar antosiyaninleri üzerine meyve suyunda bulunan amino asitlerin

etkisini incelemek olduğu için; karışık meyve sularındaki amino asitlerle antosiyaninler arasındaki

ilişki

incelenmiştir. 90?’de ısıtma boyunca her 3 amino asidin miktarındaki değişim ile siyanidin-3-

glukozit (r = 0.815?0.896), siyanidin-3,5-diglukozit (r = 0.903?0.959), delfinidin-3-glukozit (r =

0.945?0.994), delfinidin-3,5-diglukozit (r = 0.942?0.983), pelargonidin-3-glukozit (r = 0.851?0.916)

ve pelargonidin-3,5-diglukozit (r = 0.921?0.944) arasında çok güçlü negatif korelasyonlar

belirlenmiştir. Elde edilen bu korelasyon katsayıları; 90?’de amino asit miktarlarındaki artışın

doğrudan  antosiyanin  miktarları  ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar; narda bulunan

antosiyaninlerin tamamına bağlı halde bulunan aspartik asit, valin ve prolinin 90?’de ısıtma

sonucunda antosiyaninlerden kopup, bu kopma sonucunda amino asit miktarı artarken, korumasız

hale gelen antosiyaninlerin parçalanmış olabileceğini ortaya koymaktadır.

Şekil 4.2 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince aspartik asit miktarındaki değişim

Şekil 4.3 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince valin miktarındaki değişim

Şekil 4.4 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince prolin miktarındaki değişim

90?’den farklı olarak 105?’de amino asitler ve antosiyaninler arasında neredeyse hiçbir ilişki
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bulunamamıştır. Sadece, pelargonidin-3,5-diglukozit miktarı ile prolin miktarı arasında çok güçlü

pozitif korelasyon (r = 0.827) olduğu belirlenmiştir. O halde, 105?’de prolin miktarında meydana

gelen artış, pelargonidin-3,5-diglukozite bağlı olan prolinin kopması sonucu meydana gelmiş olabilir.

150?’de ise; nar antosiyaninlerinin tamamıyla valin arasında orta düzeyli negatif bir korelasyon (r =

0.645?0.689) tespit edilirken; prolin ile çok güçlü pozitif korelasyonlar (r = 0.973?0.985) tespit

edilmiştir. Bu korelasyon katsayıları; antosiyaninlere bağlı halde bulunan valinin serbest hale

geçmesi sonucu valin miktarının artıp, antosiyaninlerin hızlı bir parçalanma sürecine girmiş

olabileceklerini göstermektedir. Prolin miktarındaki azalışa bağlı olarak, antosiyanin miktarındaki

azalışın ise 2 farklı nedeni olabilir. Bunlardan birincisi; ısıya karşı prolinin valinden daha dayanıksız

olması nedeniyle; antosiyaninler gibi prolinin de ısı etkisiyle parçalanması olabilir. Diğeri ise; prolin

ve antosiyaninler arasında bağlanma reaksiyonlarının gerçekleşme ihtimalidir. 150?’de aspartik asit,

valin ve prolinin sadece parçalanma oranları dikkate alındığında; nar ve portakal suyundan oluşan

karışık meyve suyu ortamında, ısıtma işlemine karşı en dayanıklı amino asidin valin olduğu ve bunu

sırasıyla aspartik asit ve prolinin takip ettiği söylenebilir. Ancak; bir antosiyanine amino asit gibi bir

kopigmentin bağlandığını ve kopigmentasyon oluştuğunu gösteren bir indikatör olan hiperkromik

etki ile karışık meyve suyundaki prolin miktarındaki değişim arasındaki ilişki incelenmiş ve çok

güçlü pozitif bir korelasyon (r = 0.970) belirlenmiştir. Bu durum, prolinin antosiyaninlere

bağlandığını ve antosiyaninlere bağlanma sonucu kopigmentasyon oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve suyuna eklenen aspartik asit ve prolin miktarları 3

farklı sıcaklıkta ısıtma süresince genel olarak artış göstermiştir. Buna karşın, valin miktarında 105 ve

150?’de azalış tespit edilmiştir. 90?’de aspartik asit %82, valin %18 ve prolin %37 oranında

artmıştır. 105?’de aspartik asit ve prolin miktarı sırasıyla %69 ve %4 artmış; valin miktarı ise %8

azalmıştır. 150?’de ise; aspartik asit %55 oranında artmış; prolin miktarı sabit kalmış ancak valin

miktarı %32 azalmıştır. Bu amino asitlerin miktarlarında meydana gelen değişimin antosiyaninlerle

ilişkisi “4.6. Farklı Sıcaklıklarda Isıtmanın Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve

Sularındaki Her Bir Antosiyanin Üzerine Etkisi” başlıklı bölümde detaylı olarak incelenmiştir.

4.3 Karışık Meyve Sularının Isıtılmaları Süresince Monomerik Antosiyanin İçeriğindeki Değişimler

Farklı sıcaklık ve sürelerde ısıtılan, çeşitli kopigment kaynakları içeren meyve sularının toplam

monomerik antosiyanin miktarındaki değişim EK 1’de verilmiştir. Çizelge 4.1’de ısıtma işlemi

öncesinde örneklerin toplam monomerik antosiyanin miktarları gösterilmektedir. Kopigment olarak

amino asitlerin ve portakal suyunun eklenmediği sadece nar suyu bulunan kontrol grubunda ısıtma

işlemi öncesi monomerik antosiyanin miktarı 246.5 mg/L olarak belirlenmiştir. Buna karşın portakal

suyunun eklendiği fakat amino asit eklenmeyen kontrol grubunun yine ısıtma öncesi antosiyanin

miktarı 123.5 mg/L olarak belirlenmiştir. Bu azalma, portakal suyunun eklenmesiyle nar suyunun

seyrelmesi ve dolayısı ile de antosiyanin miktarının azalmasından kaynaklanmıştır.

Çizelge 4.1 Meyve sularının ısıtma işlemi öncesi toplam monomerik antosiyanin miktarları

Isıtma öncesinde eklenen amino asitlerin; portakal suyundaki AA’in antosiyaninler üzerine

parçalayıcı etkisini önleyemediği belirlenmiştir (p>0.05). Ancak; farklı sıcaklıklarda ısıtma süresince

antosiyanin stabilitesi üzerine amino asitlerin etkisini ortaya koyabilmek için; ısıtma süresince

örneklerin içerdiği antosiyanin miktarındaki değişim her sıcaklık ve amino asit çeşidi için grafiğe

aktarılmış, hem aritmetik hem de yarı logaritmik ölçekli grafikte, örneklerin antosiyanin içeriğine

ilişkin veriler “y” eksenine, ısıtma süreleri ise, “x” eksenine yerleştirilerek doğrusal eğriler elde

edilmiştir. Elde edilen doğrusal eğrilere ait R2 değerleri yarı logaritmik eğride daha yüksek olduğu

için antosiyaninlerin parçalanma kinetiğinin birinci dereceden reaksiyon kinetiğine uygun olarak

gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Sadilova vd. (2009) de; AA ve çeşitli tatlandırıcı

eklenmiş siyah havuç, mürver meyvesi ve çilek örneklerinin antosiyanin stabilitesi üzerine sıcaklığın

etkisini inceledikleri çalışmada; antosiyaninlerin birinci dereceden reaksiyon kinetiğine uygun olarak

parçalandığını ortaya koymuşlardır. Antosiyanin içeriği ve bileşimi farklı olan örneklerle, farklı

sıcaklıklarda benzer sonuçlar elde edilmiştir (Cemeroğlu vd. 1994, Türkyılmaz vd. 2012, Chung vd.



2017). Çizelge 4.2'de nar ve portakal suyu karışımlarının 90°, 105° ve 150°C sıcaklıklara farklı

sürelerde ısıtılması sonucu antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin kinetik parametreler verilmiştir.

Amino asitlerin antosiyaninlerin stabilitesi üzerine etkileri t1/2 değerlerinin karşılaştırılmasıyla

kolayca anlaşılmaktadır. Farklı sıcaklık (90°, 105°, 150°C) uygulamalarıyla kontrol grubu için t1/2

değerleri, sırasıyla 110.2, 64.9 ve 26.4 dak olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi, sıcaklığın

artmasıyla kontrol grubunda antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin t1/2 değerleri azalmaktadır.

Meschter (1953) çileklerdeki antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin t1/2 değerini 20°C’de 1300 h

olarak bulmuş, buna karşın sıcaklığın 38°C’ye yükselmesi durumunda bu değerin 240 h’e düştüğünü

göstermiştir. +4°C’de ise, çileklerdeki antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin t1/2 değerlerinin

6000–8000 h’e (250–320 gün) kadar yükseldiğini bildirmiştir. Bu durum; çalışmamızda prolin içeren

örnekte sıcaklık artışına bağlı olarak aynı şekilde gözlenirken, aspartik asit ve valin içeren örneklerde

farklı şekilde gerçekleşmiştir. Aspartik asit ve valin içeren örneklerde; 105°C sıcaklıktaki (sırasıyla,

t1/2 değerleri 173.0 ve 155.0 dak’dır.)  t1/2 değerinin 90°C (sırasıyla, t1/2 değerleri 108.3 ve 105.6

dak’dır.) sıcaklıktaki değerlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, bu değer 150°C’de

(sırasıyla, t1/2 değerleri 11.6 ve 13.1 dak’dır.) tekrar azalma göstermiştir (Çizelge 4.2). Bu sonuçlar;

nar ve partakaldan karışık reçel yapılması ve reçelin 105°C’de üretilmesi durumunda, kopigment

kaynağı olarak aspartik asit ve valinin kullanılmasının antosiyanin stabilitesi açısından önemli fayda

sağlayacağını göstermektedir.

Çizelge 4.2 Farklı sıcaklıklarda ısıtma süresince nar ve portakal suyu karışımlarında bulunan

antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin kinetik parametreler

Aspartik asit ve valin eklenen örneklerde; 105oC’de daha yüksek antosiyanin stabilitesi

sağlanmasının nedeninin, bu sıcaklıkta daha ısıtmanın başlarında uygun “antosiyanin:kopigment”

oranının yakalanmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bilindiği gibi, antosiyanin

stabilitesini ve renk yoğunluğunu artıran kopigmentasyon üzerine etkili en önemli faktörlerden birisi

de, “antosiyanin:kopigment” oranıdır. En uygun oranın bulunması halinde, yüksek düzeyde

kopigmentasyon gerçekleşebilmektedir. Nar sularında; delfinidin, pelargonidin ve siyanidinin-3-

glukozit ve 3,5-diglukozit formları bulunmaktadır. Isıtma nedeniyle; parçalanma sırasında ilk olarak

diglukozit yapıdan bir şeker molekülünün ayrılması gerçekleşmektedir. Bu ayrılma sonucunda; 3-

glukozit yapısındaki antosiyanin miktarı artmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları gibi, yapılan

çalışmalar da, 3,5-diglukozidik yapıların 3-glukozidik yapılara göre daha stabil olduğunu göstermiştir

(Turfan vd. 2011, Türkyılmaz vd. 2012). Aynı ısıtma süresinde; yüksek sıcaklıklarda düşük

sıcaklıklara göre daha yüksek miktarda 3,5-diglukozidik yapı 3-glukozidik yapıya dönüşecektir.

Kopigmentasyona 3,5-diglukozidik yapıya göre daha yatkın olan 3-glukozidik yapıdaki antosiyanin

miktarının 90oC’ye göre 105oC’de daha hızlı artması nedeniyle (Şekil 4.5); daha ısıtma

başlangıcında, nar suyunda bulunan ve yeni oluşan 3-glukozidik antosiyanin konsantrasyonu aspartik

asit ve valin ile kopigmentasyon oluşturmaya hazır hale gelecektir. Kuşkusuz, 150oC’de 105oC’ye

göre daha hızlı 3-glukozidik yapıda antosiyanin oluşacaktır. Ancak; 150oC’de aynı zamanda diğer iki

ısıtma sıcaklığından (90o ve 105oC) çok daha yüksek bir hızla 3-glukozidik yapıdaki antosiyaninler

parçalanacaktır (Şekil 4.5). Dolayısıyla; 3-glukozidik yapıdaki antosiyanin miktarının artışına fırsat

vermeyen bir ortam söz konusu olacaktır. Sonuç olarak, uygun “antosiyanin:kopigment” oranının

yakalanması güçleşecektir. Bu nedenlerle; 105oC’de aspartik asit ve valin içeren örneklerin daha

yüksek stabilite gösterdiği düşünülmektedir. Zaten, kopigmentasyonun önemli bir göstergesi olan

Amaks değerlerindeki değişim de (“4.4 Farklı Sıcaklıklarda Isıtma Süresince Nar ve Portakal

Sularından Oluşan Karışık Meyve Sularında Antosiyanin Kopigmentasyonu ve Kopigmentasyon

Etkisindeki Değişim” bölümünde detaylı olarak tartışılmıştır.) bu çıkarımı doğrulamaktadır. Prolinin

bu amino asitlerden farklı davranışta bulunmasının nedeninin de aşağıda daha detaylı olarak

anlatılacak olan prolin-fenolik ilişkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 4.5 Isıtma başlangıcında ve farklı sıcaklıklarda 1 h ısıtma sonunda meyve sularının siyanidin-3-

glukozit ve siyanidin-3,5-diglukozit miktarlarındaki değişim



Farklı amino asit eklenen nar ve portakal suyu karşımlarının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince,

kopigmentlerin ve ısıtma sürelerinin antosiyaninler üzerine etkisini daha iyi gösterebilmek amacıyla,

antosiyaninlerin t1/2 değerleri bir histogramda (Şekil 4.6) gösterilmiştir. Meyve sularının 105ºC’de

ısıtılması süresince antosiyanin stabilitesi; aspartik asit ilavesiyle %167, valin ilavesiyle ise, %139

oranında artmıştır. Chung vd. (2017)’de yaptıkları çalışmada, çalışmamızdakine benzer şekilde L-

triptofan ilave ettikleri mor havuç antosiyaninlerinin ortalama t1/2 değerinin, 2.3 günden 6.2 güne

yükselerek %169 oranında artış sağladığını göstermişlerdir. Prolin ilavesi bu sıcaklıkta antosiyanin

stabilitesinde %38 oranında bir azalmaya sebep olmuştur. Diğer bütün sıcaklık derecelerinde

antosiyanin stabilitesi (t1/2 değeri) kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur (Çizelge 4.2).

Prolin; antosiyanin stabilitesinde 90°C’de %3, 105°C’de %38 ve 150°C’de ise %66 oranında

azalmaya sebep olmuştur.

Monomerik antosiyanin miktarındaki ve stabilitesindeki bu azalış her zaman kopigmentasyonun

oluşmadığı ve ürünün renginin bozulduğu anlamına gelmemektedir. Li vd. (2017), Güney Çin'de

yetişen tropikal bir meyve olan liçi meyvesinin meyve kabuğu ekstraktı (antosiyanin kaynağı) ile

gluten proteinin yapısında bulunan gliadinin (protein kaynağı) etkileşimini inceledikleri

çalışmalarında, antosiyaninler ve proteinler arasında antosiyanin-protein kompleksinin oluştuğunu

gözlemlemişlerdir. Bu kompleks oluşumu sonucunda da; monomerik antosiyanin miktarı azalmıştır.

Bu örnekte de görüldüğü gibi, monomerik antosiyanin miktarındaki azalış antosiyaninlerin

parçalanması dışında kopigmentasyondan da kaynaklanabilir. Prolinin neden olduğu antosiyanin

stabilitesindeki azalışın kopigmentasyon kaynaklı olup olmadığı “4.4 Farklı Sıcaklıklarda Isıtma

Süresince Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve Sularında Antosiyanin

Kopigmentasyonu ve Kopigmentasyon Etkisindeki Değişim” başlığı altında tartışılmıştır.

Şekil 4.6 Nar ve portakal suyu karışımlarında antosiyanin stabilitesi üzerine  farklı amino asitlerin ve

ısıtma sıcaklıklarının etkisi

4.4 Farklı Sıcaklıklarda Isıtma Süresince Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve

Sularında Antosiyanin Kopigmentasyonu ve Kopigmentasyon Etkisindeki Değişim

Aspartik asit, prolin ve valin eklenen karışık meyve sularında; amino asit-antosiyanin

kopigmentasyonu üzerine ısıtmanın ve ısıtma süresinin etkisini gösterebilmek amacıyla, karışık

meyve suyunda maksimum dalga boyu (?maks batokromik kayma) ve ?maks’daki absorbans

değerleri (Amaks, hiperkromik etki) ısıtma boyunca incelenmiş ve elde edilen veriler EK 2’de

verilmiştir. Kopigmentler eklendikten sonra ısıtma öncesi ve sonrası ?maks değerleri de, Çizelge

4.3’te verilmiştir. Kontrol grubunun ?maks değeri 512 nm olarak saptanmıştır (Çizelge 4.3). Kontrol

grubu ile kıyaslandığında; ısıtma öncesinde eklenen amino asitlerin ?maks değerinde ihmal edilebilir

bir değişime sebep oldukları tespit edilmiştir (p>0.05). Isıtma sonunda ise; 90ºC’de ısıtılan

örneklerin ?maks değerleri için kaydadeğer bir farklılık görülmezken (p>0.05); 105ºC’de kontrol

grubuna göre prolin eklenmiş örneklerde ?maks değeri 5 nm azalmış, buna karşın aspartik asit ve

valin eklenmiş olan örneklerde ise, istatistiki olarak önemli bir fark saptanmamıştır (p>0.05).

Prolinin ?maks değerinde neden olduğu bu azalmanın, prolinin nar suyunda yüksek miktarda bulunan

fenolik maddelerle interaksiyona girmesinden dolayı (Bennick, 2002; Charlton vd. 2002) olduğu;

bunun sonucunda da kopigmentasyon reaksiyonuna katılmadığından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Zaten, prolin nar sularındaki fenoliklerle reaksiyona girip, nar sularında bulanıklık ve tortu

oluşumuna en çok katılan amino asittir. Benzer şekilde, çalışmamızda, prolin içeren örneklerde de

daha fazla tortu oluşumu gözlenmiştir. Prolinin kendisi doğrudan kopigmentasyona katılmadığı gibi,

nar suyunda doğal olarak bulunan ve kopigmentasyon etkisine sahip olan fenolikleri de bağlaması

nedeniyle, bu maddelerin de antosiyaninlerle kopigmentasyon yapmasına engel olduğu ve böylece

prolin eklenmiş örneklerde kontrol örneğinden daha fazla miktarda ?maks değerlerinde azalmalara

sebep olduğu düşünülmektedir. 150ºC’de tüm örneklerin ?maks değerleri arasında önemli farklılıklar

belirlenmiştir (p<0.05). 150 ºC’de ısıtma sonundaki ?maks değerleri kontrol grubundan aspartik

asitte 17 nm, valinde 21 nm, prolinde ise, 36 nm daha düşüktür. Yüksek sıcaklıklarda amino asitlerin

zayıf bağlarla bağlandığı antosiyaninlerden ayrıldığı ve serbest kalan antosiyaninlerin de kolayca



parçalandığı veya polimerizasyona neden olduğu düşünülmektedir.

Çizelge 4.3 Meyve suyu örneklerinin farklı sıcaklıklarda ısıtılmaları süresince ?maks1 (nm) değerleri

Kopigmentler eklendikten sonra ısıtma öncesi ve sonrası Amaks değerleri, Çizelge 4.4’de verilmiştir.

Çizelge 4.4’teki veriler incelendiğinde, ısıtmadan önce kontrol grubuna göre aspartik asit içeren

örneğin Amaks değerinde azalış, prolin ve valin içeren örneklerde ise, artış saptanmasına karşın, bu

iki durumda da değişimler kopigmentasyon açısından önemli bulunmamıştır (p>0.05). 90°C ısıtma

işlemi sonucunda kontrol grubuna göre tüm örneklerin Amaks değeri azalmıştır (p<0.05). Bu sonuç

90°C’de kopigment kaynaklarının hiçbirinin kopigmentasyon reaksiyonunu gerçekleştirmediğini

göstermektedir. “4.3 Karışık Meyve Sularının Isıtma Süresince Monomerik Antosiyanin İçeriğindeki

Değişim” bölümünde bunun nedeni de detaylı bir şekilde tartışılmıştı.

105°C’de yapılan ısıtma işlemi sonunda, kontrol örneğinin Amaks değeri 0.183 nm olarak tespit

edilmiştir (Çizelge 4.4). Kontrol grubuna göre aspartik asit %62, valin %61 oranında artış

gösterirken; prolin %32 oranında azalış göstermiştir (Çizelge 4.4). Navruz vd. (2016) yaptıkları bir

çalışmada, kopigment kaynağı olarak nar kabuğu eklenen vişne suyu konsantrelerinde, vişne

antosiyaninleri ile nar kabuğu fenolik bileşenlerinin kopigmentasyon reaksiyonları sonucu renk

yoğunluğu ve stabilitesinde artış ile hiperkromik etkide %3’lük bir artış saptamışlardır.

Çalışmamızda da benzer şekilde aspartik asit ve valinin 105°C sıcaklıkta ısıtma işlemi sonunda

yüksek oranda hiperkromik etki gösterdikleri görülmüş; bunun da kopigmentasyon reaksiyonu

sonucu oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

Çizelge 4.4 Meyve suyu örneklerinin farklı sıcaklıklarda ısıtmaları süresince Amaks1 (nm) değerleri

Çizelge 4.4’te görüldüğü üzere, 150°C sıcaklıkta ısıtma işlemi sonunda kontrol örneğine göre tüm

kopigment kaynaklarının Amaks değerlerinde istatistiki açıdan benzer azalmalar görülmüştür. Amaks

değerlerindeki bu azalma kopigment kaynaklarının etkisini kaybettiğini göstermektedir. Chung vd.

(2015) ile Zhou vd. (2014) gibi birçok araştırıcı antosiyanin-amino asit kompleksinin oluşumunu

kovalent olmayan bir bağ olan özellikle H bağı ve van der Waals bağları ile oluştuğunu

bildirmişlerdir. Bu bağlar ?14.98 ile ?15.10 kJ/mol arasında değişen düşük bir bağlanma enerjisi

(Chung vd. 2017) ile gerçekleştiği için yüksek sıcaklıklarda kolayca parçalanabilmektedir. Bağların

kopmasıyla zaten stabilitesi düşük olan antosiyaninler renksiz bileşiklere parçalanmaktadır. Ayrıca

Marti vd. (2001); AA ekledikleri nar suyu antosiyaninlerinin yüksek sıcaklıkta daha hızlı

parçalandığını, buna karşın düşük sıcaklıkta antosiyaninlerin daha stabil olduğunu çalışmalarında

göstermişlerdir. Bu da karışık meyve suyundaki portakal suyunun bünyesinde bulunan AA’nın ve

degradasyon ürünlerinin yüksek sıcaklıklarda antosiyaninlere daha fazla etki ettiğini göstermektedir.

Üç farklı sıcaklıkta (90°, 105° ve 150°C) ısıtma işlemi boyunca; karışık meyve sularının Amaks

değerlerinde azalma olduğu tespit edilmiştir (EK 3). Farklı sıcaklıklarda ısıtma işlemi boyunca

karışık meyve sularının Amaks değerlerindeki azalış, monomerik antosiyaninlerden farklı olarak

sıfırıncı dereceden reaksiyon kinetiğine uygun olarak gerçekleşmiştir. Meyve sularının ısıtma

işlemleri süresince Amaks değerlerine ilişkin kinetik parametreler Çizelge 4.5’te verilmiştir. Meyve

sularında ısıtma işlemi boyunca Amaks’a ait k değerlerinde 90°C’de önemli bir değişim

gözlenmemiş, buna karşın 105°C’de kontrol grubuna göre aspartik asit eklenmiş örneklerde %41.7,

valin eklenmiş örneklerde ise, %47.5 oranında azalma gözlenmiştir (Çizelge 4.5). Yani aspartik asit

ve valin eklenmiş örnekler bu sıcaklıkta Amaks değerinin stabilitesini artırarak renk yoğunluğunu

korumuşlardır. Antosiyaninlerin amino asitlerle kopigmentasyonun özellikle H bağı ile oluştuğu

(Zhou vd. 2014, Chung vd. 2015, Li vd. 2017) düşünülürse, kopigment maddelerin yapısında

bulunan serbest hidroksil grubu sayısının azalması, kopigmentasyon etkisini de azaltacaktır (Baranac

vd. 1997). Aspartik asidin bünyesinde bulunan hidroksil grubu nedeniyle; bu amino asidin

antosiyanin stabilitesini artırmada yüksek etki gösterdiği düşünülmektedir. Prolin ise, bu sıcaklıkta

diğer kopigment kaynaklarına göre tam tersi etki göstermiştir (%30.1 artış) (Çizelge 4.5). Bu

sonuçlar 105°C’de aspartik asit ve valinin hiperkromik etki göstererek kopigmentasyon reaksiyonunu



gerçekleştirdiklerini kanıtlamaktadır.

150°C’de Amaks değerlerindeki azalma hızları, tüm amino asitler için artış göstermiştir (Çizelge

4.5). Bu sıcaklık derecesinde batokromik kayma görülmediği gibi hiperkromik etki de

görülmediğinden bu sıcaklıkta kopigmentasyonun gerçekleşmediği sonucuna varılmışır.

4.5 Karışık Meyve Sularında Renk Yoğunluğu, Polimerik Renk ve Polimerik Renk Oranındaki

Değişimler

Karışık meyve sularının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince antosiyanin parçalanma

ölçütlerindeki (renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk oranı) değişimi gösteren veriler,

sırasıyla Çizelge 4.6, 4.7 ve 4.8’de ve bu değerlerin Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları ise,

EK 4, 5 ve 6’da verilmiştir. Isıtma işlemi öncesi kontrol grubunda; renk yoğunluğu 2.33 olarak

gözlemlenmiş, bu değer kopigment kaynakları eklendikten sonra valin (%2.15 oranında artış)

eklenmiş meyve suları hariç diğer kopigmentlerde azalma gözlenmiştir (p>0.05) (Çizelge 4.6).

Çizelge 4.5 Meyve suyu örneklerinin ısıtma süresince Amaks değerlerindeki azalmaya ilişkin kinetik

parametreler

90°C’de ısıtma sonrası renk yoğunluğu değerleri tüm kopigment kaynaklarında azalma gösterirken,

105°C’de ısıtma sonrası prolin hariç tüm kopigmentler renk yoğunluğu değerine olumlu etki

göstermiş ve bu değerin artmasını sağlamışlardır (Çizelge 4.7). Valin bu sıcaklıkta ısıtma sonrası

renk yoğunluğunu %7.5 oranında artırırken, aspartik asit de %3.7 oranında artırmıştır. 105°C’de renk

yoğunluğu değeri üzerine en etkili kopigment valin ve aspartik asit olduğundan bu sıcaklık değerinde

renk yoğunluğu korunmak isteniyorsa valin veya aspartik asit kullanılması önerilmektedir. Ayrıca

monomerik antosiyaninlere kopigmentlerin bağlanması ile oluşan polimerik yapının, monomerik

antosiyaninlerin bulunduğu ilk durumdan daha fazla renk yoğunluğu değeri göstermesi

kopigmentasyon etkisini doğrulamaktadır (Versari vd. 2007). Sonuçta; “4.3 Karışık Meyve Sularının

Isıtma Süresince Monomerik Antosiyanin İçeriğindeki Değişim” ve “4.4 Farklı Sıcaklıklarda Isıtma

Süresince Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve Sularında Antosiyanin

Kopigmentasyonu ve Kopigmentasyon Etkisindeki Değişim” bölümlerinde 105°C’de valin ve

aspartik asidin en iyi kopigment etki gösterdiğine ulaşıldığı gibi bu durumu, renk yoğunluğuna en

fazla etki etmeleri de desteklemektedir.

Polimerik renk değeri ısıtma öncesi tüm kopigment kaynakları için azalmış, bu değerlerin farklılığı

istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Aspartik asit, ısıtma öncesi için polimerik renk

değerini en çok azaltan kopigment kaynağı olmuştur (%11.5). Polimerik renk değeri farklı sıcaklık ve

sürede uygulanan ısıtma süresince genel olarak artmıştır (Çizelge 4.6, 4.7 ve 4.8). Isıtma süresince

polimerik renk değerindeki bu artışın; antosiyaninlerin polimerizasyonu, kopigmentasyon ya da

antosiyaninlerin parçalanmasından kaynaklanabileceği bildirilmiştir (Kopjar vd. 2011). Polimerik

renk oranı ısıtma öncesi kontrol grubuna göre bütün kopigment kaynakları için azalma gösterirken en

fazla azalmayı aspartik asit göstermiştir (%9.47) (p<0.05). Polimerik renk oranı farklı sıcaklık ve

sürede uygulanan ısıtma süresince artmıştır.

Çizelge 4.6 90°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında antosiyanin

parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler

Isıtma süresince karışık meyve sularının monomerik antosiyanin içeriği azalma gösterirken,

polimerik renk oranları artmıştır. Antosiyanin parçalanmasının polimerik renk üzerinde nasıl bir etki

bıraktığını görebilmek amacıyla toplam monomerik antosiyanin konsantrasyonu ile polimerik renk

oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Isıtma süresince belirlenen toplam monomerik antosiyanin

konsantrasyonları aritmetik ölçekli grafik kağıdının “x” eksenine, polimerik renk oranları (%) ise “y”



eksenine yerleştirilmesi sonucunda, doğrusal grafikler elde edilmiştir. Bu grafiklerden elde edilen

yüksek negatif korelasyonlar, meyve sularının monomerik antosiyanin içeriğindeki düşüş ve

polimerik renkteki artışın güçlü bir şekilde birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. [90°C (r =

0.653–0.917), 105°C (r = 0.843–0.976) ve 150°C (r = 0.841–0.988)]. Bu durum, amino asitlerle

zenginleştirilmiş örneklerdeki polimerik renk oranının genel olarak monomerik antosiyanin

miktarındaki azalmaya bağlı olduğunu göstermektedir. Bu azalma, monomerik antosiyaninlerin

parçalanması nedeniyle olabileceği gibi, monomerik antosiyaninlere kopigmentlerin bağlanması

sonucu oluşan polimerizasyondan da kaynaklanabilir. Amaks ve ?maks değerlerindeki değişimin de

işaret ettiği gibi örneklerdeki polimerik renk oranının artışı genel olarak kopigmentasyondan

kaynaklanmaktadır.

Çizelge 4.7 105°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında

antosiyanin parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler

4.6 Farklı Sıcaklıklarda Isıtmanın Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve Sularındaki Her

Bir Antosiyanin Üzerine Etkisi

“4.4 Farklı Sıcaklıklarda Isıtma Süresince Nar ve Portakal Sularından Oluşan Karışık Meyve

Sularında Antosiyanin Kopigmentasyonu ve Kopigmentasyon Etkisindeki Değişim” başlıklı bölümde

toplam monomerik antosiyanin miktarı üzerine amino asitlerin kopigmentasyon etkileri incelenmişti.

Bu bölümde ise; her bir antosiyanin üzerine amino asitlerin etkisi incelenecektir. Böylece; sadece

toplam monomerik antosiyanin miktarı ile değerlendirildiğinde, bazı sıcaklıklarda bazı amino

asitlerin kopigmentasyon etkisi hiç yokmuş gibi oluşan yanlış yargının da önüne geçilmiş olacaktır.

Çünkü, bireysel olarak antosiyaninler amino asitlerle kopigmentasyon oluştursa da; düşük düzeydeki

kopigmentasyon ya da düşük miktardaki antosiyaninlerle oluşan yüksek düzeydeki kopigmentasyon

toplam renk üzerine etkisini göstermemiş olabilir. Bu sonuçların; farklı antosiyaninleri içeren farklı

ürünlerde amino asitlerin nasıl bir kopigmentasyon etkisi oluşturabileceği ile ilgili önemli bilgiler

sunacağı düşünülmektedir. Bu nedenle; bireysel antosiyaninlerle amino asitlerin miktarlarındaki

değişim arasındaki korelasyon detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Çizelge 4.8 150°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında

antosiyanin parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler

Isıtmadan önce kontrol grubunda; siyanidin-3-glukozit miktarı, 121.5 mg/L olarak belirlenmiştir.

Aspartik asit (%79), valin (%82) ve prolin (%80) ilavesi siyanidin-3-glukozit miktarında önemli

miktarda azalmaya neden olmuştur (Şekil 4.7). Ancak, ısıtma devam ettikçe kontrol grubunda

siyanidin-3-glukozit miktarı düzenli olarak (R2=0.777?0.970) azalırken, 90?’de (3 h) aspartik asit;

105? (2 h) ve 150?’de (0.5 h) ise tüm amino asitler antosiyanin miktarında artışa neden olmuştur

(Şekil 4.4). Bu durum, nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve suyuna amino asitlerin

eklenmesi sonucunda antosiyanin-amino asit kompleksinin oluşması nedeniyle, antosiyanin

miktarında başlangıçta azalma görüldüğünü, ısıtmanın ilerleyen sürelerinde antosiyanin-amino asit

kompleksi arasındaki bağın sıcaklık etkisiyle kopması sonucunda tekrar antosiyanin miktarının artış

gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, amino asit miktarı ile siyanidin-3-glukozit miktarı

arasındaki güçlü korelasyonlar da bu çıkarımı desteklemektedir. Örneğin; 90?’de ısıtma süresince

siyanidin-3-glukozit miktarı ile aspartik asit miktarı arasında orta düzeyde pozitif (r = 0.732) bir

korelasyon belirlenmiştir. Benzer şekilde; 105? ve 150?’de ısıtma süresince siyanidin-3-glukozit

miktarı ile aspartik asit (r = 0.736), valin (r = 0.934?0.812) ve prolin (r = 0.738?0.995) miktarları

arasında da güçlü korelasyonlar tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ısıtma süresince siyanidin-3-glukozit

miktarındaki değişimin doğrudan amino asitlerle siyanidin-3-glukozit arasındaki kompleks

oluşumundan kaynaklandığını göstermektedir. Bununla birlikte; siyanidin-3-glukozit ile valin (r =

0.573) ve prolin (r = 0.372) miktarı arasında zayıf bir korelasyon bulunmasına rağmen, 90?’de 6 h

ısıtma sonunda, aspartik asit (3.4 kat) gibi valin (3.0 kat) ve prolin (3.4 kat) de örneklerin kontrol

grubundan çok daha yüksek miktarda antosiyanin içermesine neden olmuştur. Dolayısıyla; tüm

amino asitler 90?’de siyanidin-3-glukozit stabilitesini 3.4 kata kadar artırmıştır. Hatta, aspartik asitten



(3 h) farklı olarak; prolin ve valin, 90?’de 6 h ısıtma sonunda siyanidin-3-glukozit miktarında artışa

neden olmuştur. Diğer bir ifadeyle; siyanidin-3-glukozit-aspartik asit kompleksi arasındaki bağın 3 h

sonunda kopmasına rağmen, siyanidin-3-glukozit-valin ve siyanidin-3-glukozit-prolin arasındaki

bağın, 90?’de ancak 6 h sonunda parçalanabildiği görülmektedir. Öyleyse, prolin ve valinin siyanidin

-3-glukozit ile aspartik asitten daha güçlü bir bağ yaptığı düşünülebilir.

Bilindiği gibi, ortamda kopigmentasyon gerçekleştiğinde iki farklı etki ortaya çıkmaktadır. Bunlardan

birisi; monomerik antosiyaninlerin stabilitesinin arttırılması; diğeri ise renk yoğunluğunun artmasıdır.

Yukarıdaki açıklamalarla; 90?’de tüm amino asitlerin siyanidin-3-glukozit ile bağ oluşturarak bu

antosiyaninin stabilitesini artırdığı ortaya konulmuştur. Oluşan bağın; renk üzerine etkisini incelemek

için kopigmentasyonun indikatörlerinden biri olan hiperkromik etki ve renk yoğunluğu değerleri ile

siyanidin-3-glukozit miktarı arasındaki ilişki de incelenmiştir. Elde edilen korelasyon katsayıları (r =

0.126?0.485); amino asitlerle-siyanidin-3-glukozit arasındaki bağın  90?’de  hiperkromik  etki  ya  da

renk yoğunluğu üzerine önemli düzeyde etki etmediğini göstermiştir. Ancak; 105?’de valin içeren

örneğin siyanidin-3-glukozit miktarı ile hiperkromik etki arasında güçlü bir korelayon (r = 0.851)

tespit edilmiştir. Ayrıca; bu örnekte siyanidin-3-glukozit miktarı ile polimerik renk arasındaki çok

kuvvetli ilişki de valin ile siyanidin-3-glukozit arasındaki bağın polimerizasyona neden olduğunu ve

bu polimerizasyonun renk yoğunluğunu artırdığını; dolayısıyla valin ve siyanidin-3-glukozitin

kopigmentasyon reaksiyonu gerçekleştirdiklerini göstermiştir. Zaten, bu sıcaklıkta ısıtma sonunda,

kontrol grubuna kıyasla, aspartik asit %4 ve valin %7 daha yüksek renk yoğunluğuna neden

olmuştur. 150?’de ise; aspartik asit (r = 0.826) ve valin (r = 0.641) içeren örneklerde siyanidin-3-

glukozit miktarı ve renk yoğunluğu arasında güçlü ve orta düzeyli korelasyonlar tespit edilmiştir. Bu

durum da; 150?’de aspartik asit ve valinin siyanidin-3-glukozit stabilitesi yanında renk yoğunluğu

üzerine de olumlu etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Gıda endüstrisinde yeni ürün ve teknoloji gelişiminin hızla devam ettiği bilinen bir gerçektir. Bu

nedenle çalışmaların geniş kapsamlı yapılması geleceğe de ışık tutabilecektir. Bu bilinçle,

çalışmamızdaki ısıtma işlemi geniş aralıklarda planlanmıştır. Bilindiği gibi, günümüzde önemli

orandaki bir tüketici grubu vegan ve vejeteryan beslenme şeklini benimsemektedir. Bu beslenme

şekli nedeniyle, meyve-sebze kaynaklı üretilen ürün sayısı ve çeşitliliği artmaktadır. Örneğin, vegan-

vejeteryan tüketici grubu süt ile üretilen dondurma tüketimini reddettikleri için sorbeye

yönelmektedirler. Bilindiği gibi, sorbe; meyve/meyve suyu, şeker, limon suyu ve su ilavesiyle

üretilen bir üründür. Bu ürünün ilk hazırlanma aşamasında meyve/meyve suyu, şeker ve su ile

kaynatılmaktadır. Daha sonra soğutulup, içine limon suyu eklenip  dondurulmaktadır.  Dolayısıyla,

portakal-nar  karışımı

ile bir sorbe elde edilmesi durumunda da, önerilen projenin sonuçlarından yararlanılabilecektir.

Gelecekte üretilecek yeni ürünler için bu sonuçların kullanılma ihtimali dikkate alınarak

değerlendirme yapıldığında; örneklerde yüksek siyanidin-3-glukozit miktarı sağlayabilmek için,

90?’de 3 h’den kısa olan üretim koşullarında aspartik asit; 105?’de 2 h’den kısa olan üretim

koşullarında aspartik asit, valin ve prolin; 150?’de ise 0.5 h’den kısa olan üretim koşullarında

aspartik asit ve valin kullanımı önerilmektedir.

Şekil 4.7 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki siyanidin-3-glukozit   miktarı

üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Siyanidin-3-glukozitten farklı olarak; siyanidin-3,5-diglukozit miktarı 90?’de tüm örneklerde düzenli

olarak azalmıştır. Kontrol grubunda; siyanidin-3,5-diglukozitin yarılanma ömrü (t1/2) 3.8 h’dir.

Ancak; tüm amino asitler bu antosiyaninin stabilitesinde çok önemli düzeyde (p<0.05) artışa neden

olmuştur. Siyanidin-3,5-diglukozit stabilitesini; aspartik asit (t1/2 = 21.5 h) 4.7 kat, prolin (t1/2 = 9.3

h) 1.4 kat ve valin (t1/2 = 8.1 h) 1.1 kat artırmıştır.  Şekil 4.8’de de görüldüğü gibi, 90?’de 6 h

sonunda amino asit içeren örneklerin tamamının siyanidin-3,5-diglukozit miktarı kontrol grubundan

%47’ye kadar daha yüksektir. Ayrıca; 90?’de ısıtma süresince, tüm amino asitlerle siyanidin-3,5-

diglukozit miktarlarındaki değişim arasındaki yüksek korelasyon (r = 0.628?0.963) antosiyanin-

amino asit kompleks oluşumuna işaret etmektedir. Amino asitli örneklerdeki siyanidin-3,5-diglukozit



miktarı ile renk yoğunluğu (r = 0.831?0.987) ve polimerik renk (r = 0.863?0.989) değerleri

arasındaki çok güçlü korelasyonlar da; bu antosiyaninle amino asitlerin polimerizasyonu sonucu renk

yoğunluğu ve stabilitenin arttığını kanıtlar niteliktedir. Bununla birlikte; bu sıcaklıkta tüm amino asit

içeren örneklerde siyanidin-3,5-diglukozit ve hiperkromik etki arasında çok güçlü (r = 0.950?0.995)

korelasyonlar tespit edilmiştir. Bu durum; siyanidin-3,5-diglukozit ve bu çalışmada incelenen tüm

amino asitler arasında kopigmentasyonun gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ancak; siyanidin-3,5-

diglukozit toplam antosiyanin miktarının sadece %15’ini oluşturduğu için bu etki karışık meyve

suyunun rengine yansımamıştır. 105 ve 150?’de  ise;  siyanidin-3,5-diglukozit  miktarındaki

değişim, siyanidin-3-glukozit miktarındaki değişim gibi olmuştur. Isıtma devam ederken, antosiyanin

miktarı antosiyanin-amino asit kompleksi arasındaki bağın kopması sonucu artmış, daha sonra da

ısının etkisiyle monomerik antosyaninler parçalanmıştır. Ancak; aspartik asit ve valin 105?’de 3 h

ısıtma sonunda siyanidin-3,5-diglukozit miktarında kontrol grubuna kıyasla sırasıyla %23 ve %75

oranında artışa neden olmuştur. Benzer durum, 150?’de de belirlenmiştir. 150?’de 0.5 h sonunda;

aspartik asit (%45) ve valin (%44) siyanidin-3,5-diglukozit miktarında artışa neden olmuştur. Bu

amino asitleri içeren örneklerde siyanidin-3,5-diglukozit ile hiperkromik etki (r = 0.882?0.934),

polimerik renk (r = 0.779?0.951) ve renk yoğunluğu (r = 0.783?0.997) arasında çok güçlü

korelasyonlar tespit edilmiştir. Öyleyse, 105 ve 150?’de siyanidin-3,5-diglukozit ile aspartik asit ve

valin arasında kopigmentasyon gerçekleştiği açıktır. Bu durum, çalışmamızda incelenen amino

asitlerden sadece prolinin 105 ve 150?’de siyanidin-3,5-diglukozit üzerine olumlu bir etki

göstermediğini ortaya koymuştur.

Delfinidin-3-glukozit ve delfinidin-3,5-diglukozit miktarı ısıtma süresince her üç sıcaklıkta da

düzenli olarak azalmıştır (Şekil 4.9?4.10). Kontrol grubunda, delfinidin-3-glukozit ve delfinidin-3,5-

diglukozit’in 90?’deki t1/2 değerleri sırasıyla 3.3 ve 3.8 h’tir. Amino asit ilavesi; bu antosiyaninlerin

stabilitesinde önemli bir değişime (t1/2 değerleri; delfinidin-3-glukozit için 2.9?3.1 h; delfinidin-3,5-

diglukozit için 3.7?3.9 h arasında değişmiştir.) neden olmamıştır. Fakat, 105?’de amino asit ilavesi

bu antosiyaninlerin stabilitesinde önemli oranda artışa neden olmuştur. Bu sıcaklıkta, aspartik asit

delfinidin-3-glukozit ve delfinidin-3,5-diglukozit stabilitesini sırasıyla %70 ve %80, valin ise 1.6 ve

4.9 kat artırmıştır.

Şekil 4.8 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki siyanidin-3,5-diglukozit miktarı

üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Şekil 4.9 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki delfinidin-3-glukozit miktarı

üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Şekil 4.10 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki delfinidin-3,5-diglukozit

miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Ayrıca; aspartik asit ve valin içeren örneklerde, delfinidin-3-glukozit ve delfinidin-3,5-diglukozit

miktarları ile polimerik renk ve renk yoğunluğu arasında güçlü korelasyonlar (r = 0.789?0.935) tespit

edilmiştir. 150?’de ise; sadece aspartik asit delfinidin-3,5-diglukozit stabilitesini %11 düzeyinde

artırmıştır. Zaten, bu sıcaklıkta aspartik asit ve delfinidin-3,5-diglukozit miktarındaki değişim

arasındaki çok yüksek korelasyon (r = 0.981) da bu antosiyaninin stabilitesindeki artışın aspartik asit

varlığından kaynaklandığını göstermektedir.

Pelargonidin-3-glukozit miktarı üzerine 90?’de ısıtmanın etkisi incelendiğinde; 3 h sonunda amino

asitler arasından sadece aspartik asidin bu antosiyanin stabilitesini artırmış olduğu; ancak bu etkinin

6 h sonunda tamamen yok olduğu görülmektedir (Şekil 4.11). 105 (2 h) ve 150?’de (0.5 h) aspartik

asit ve valin kullanımı pelargonidin-3-glukozit miktarında artış sağlamıştır. 105?’de 2 h sonunda

olumlu etki hala devam ederken; 150?’de 1 h sonunda olumlu etki tamamen yok olmuştur.

Pelargonidin-3-glukozit ile aspartik asit (r = 0.863) ve valin (r = 0.956) miktarlarında 105?’de

meydana gelen değişimin birbirleriyle yüksek derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir.  105?’de

aspartik asit (r = 0.662) ve valin (r = 0.811) içeren örneklerde pelargonidin-3-glukozit ile



hiperkromik etki arasında orta düzeyde ve güçlü korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca; bu örneklerde

pelargonidin-3-glukozit miktarı ile polimerik renk değerleri arasında da çok güçlü (r = 0.849?0.922)

ilişki tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar; aspartik asit ve valinin pelargonidin-3-glukozit ile

kopigmentasyon yaptığını göstermiştir. Bu nedenle, pelargonidin-3-glukozit içeren ürünlerde; 90?’de

3 h’i, 105?’de 2 h’i ve 150?’de 1 h’i geçmeyen uygulamalarda aspartik asit ve valin kullanımı

önerilmektedir.

Pelargonidin-3,5-diglukozit üzerine olumlu etki; 90?’de 6 h sonunda prolin, 105?’de 2 h sonunda

valin ve 150?’de 0.5 h sonunda aspartik asit tarafından gösterilmiştir (Şekil 4.12). 90?’de

pelargonidin-3,5-diglukozit miktarı azaldıkça prolin (r = 0.761), 105?’de valin (r = 0.885) ve 150?’de

aspartik asit (r = 0.862) miktarının azaldığı belirlenmiştir. Bu antosiyanin miktarındaki değişim ile;

prolin  içeren  örneğin  90?’de  renk  yoğunluğundaki  (r = 0.837)  değişim,  valin  içeren örneğin

105?’de polimerik renk değerindeki (r = 0.978) değişim ve aspartik asit içeren örneğin 150?’de renk

yoğunluğundaki (r = 0.926) değişim arasında doğrudan ilişki belirlenmiştir. Bu durum da;

pelargonidin-3,5-diglukozit içeren ürünlerde; sıcaklık-süre ilişkisi dikkate alınarak, uygun amino

asidin seçilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Isıtmadan önce kontrol grubunda; toplam antosiyanin miktarı, 177.6 mg/L olarak belirlenmiştir.

Aspartik asit (%60), valin (%59) ve prolin (%62) ilavesi antosiyanin miktarında önemli miktarda

azalmaya neden olmuştur (Şekil 4.13). Ancak, 90?’de ısıtma devam ettikçe kontrol grubunda

siyanidin-3-glukozit miktarı düzenli olarak (R2=0.902) azalırken, 90?’de 6 h sonunda tüm amino

asitler antosiyanin miktarında %108’e kadar artışa neden olmuştur (Şekil 4.13). Benzer şekilde;

105?’de 2 h sonunda, toplam antosiyanin miktarında; aspartik asit %63, valin ise %105 artışa neden

olmuştur. 150?’de ise; 0.5 h sonunda aspartik asit %46, valin ise %40 oranında artışa neden olmuştur.

Yukarıda bahsedilen sıcaklıklara maruz kalan ve amino asitlerle muamele edilen örneklerde

hiperkromik etki ve toplam antosiyanin miktarları arasında güçlü korelasyonlar belirlenmiştir.

Şekil 4.11 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki  pelargonidin-3-glukozit

miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Şekil 4.12 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki pelargonidin-3,5-diglukozit

miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Şekil 4.13 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki toplam antosiyanin miktarı

üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi

Bütün bu sonuçlar; nar antosiyaninleri ile amino asitlerin kopigmentasyon yapma kabiliyetini ortaya

koymuştur. Ayrıca nar; siyanidin, delfinidin ve pelargonidinin 3-glukozit ve 3,5-diglukozit yapılarını

birarada içerdiği için bu çalışmada gerek şeker sayısının gerekse de antosiyanidinler arasındaki farkın

amino asitlerle kopigmentasyon üzerine nasıl etkili olduğu ortaya konulabilmiştir. Bu nedenle, elde

edilen sonuçların antosiyanin içeren birçok meyve suyu için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.



V. Sonuç ve Öneriler

Araştırmamızda elde edilen başlıca sonuçlar, aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

1. Nar ve portakal suyundan oluşmuş karışık meyve sularının ısıtma süresince renk ve

antosiyanin stabilitesi üzerine kopigment olarak kullanılan amino asitlerin etkisinin sıcaklığa bağlı

olarak değişiklik gösterdiği bulunmuştur.

2. 90°C’de (pastörizasyon sıcaklığı); aspartik asit, valin ve prolin, karışık meyve suyundaki

siyanidin-3-glukozit miktarını 3.4 kat’a, siyanidin-3,5-diglukozit stabilitesini 4.7 kat’a, toplam

antosiyanin miktarını ise %108’e kadar artırmıştır. Bu nedenle, bu sıcaklıkta yapılacak işlemlerde bu

antosiyaninlerin yüksek miktarda nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve suyunda

bulunabilmesi için aspartik asit, valin veya prolin kullanımı önerilmektedir.

3. 105°C’de (reçel üretim sıcaklığı); aspartik asit ve valin en yüksek hiperkromik etkiyi

sağlamıştır. Yüksek antosiyanin stabilitesi ve polimerik renk oranı da bu amino asitler için 105°C’de

kopigmentasyonun gerçekleştiğini göstermektedir. Bu nedenlerle; nar ve portakaldan karışık reçel

yapılması durumunda, kopigment kaynağı olarak aspartik asit ve valin kullanılması önemli fayda

sağlayacaktır. Ayrıca 105°C’de renk yoğunluğu değeri üzerine en etkili kopigment valin ve aspartik

asit olduğundan bu sıcaklık değerinde renk yoğunluğu korunmak isteniyorsa valin veya aspartik asit

kullanılması önerilmektedir.

4. 150°C’de (fırıncılık ürünleri üretim sıcaklığı); aspartik asit ve valin, karışık meyve

suyundaki siyanidin-3-glukozit, siyanidin-3,5-diglukozit ve delfinidin-3,5-diglukozit stabilitesinde %

11’e kadar artışa neden olmuştur.  Bu nedenle, bu sıcaklıkta nar ve portakal suyundan oluşan karışık

meyve suyu ile yapılacak işlemlerde bu antosiyaninlerin yüksek stabilitesi için aspartik asit ve valin

kullanımı önerilmektedir.

5. Başat antosiyanini siyanidin-3-glukozit olan siyah mürver (black elderberry, Veberic vd.

2009), tatlı mısır (sweet maize, Zilic vd. 2019) ve siyah pirinç (black rice, Hou et al., 2013) gibi

bitkilerden üretilen ürünlerde yüksek siyanidin-3-glukozit miktarı sağlayabilmek için, 90?’de 3 h’den

kısa olan üretim koşullarında aspartik asit; 105?’de 2 h’den kısa olan üretim koşullarında aspartik

asit, valin ve prolin; 150?’de ise 0.5 h’den kısa olan üretim koşullarında aspartik asit ve valin

kullanımı önerilmektedir.

6. Başat antosiyanini delfinidin-3-glukozit ve delfinidin-3,5-diglukozit olan muskadin üzümü

(Huang vd., 2009), frenk üzümü (Blando vd. 2018) ve Jambolana meyvesi (Li vd., 2009) ürünlerinde

yüksek antosiyanin miktarı sağlayabilmek için, aspartik asit ve valin kullanımı önerilmektedir.

7. Başat antosiyanini pelargonidin-3-glukozit olan çilek (da Silve vd. 2007) ürünlerinde yüksek

pelargonidin-3-glukozit miktarı sağlayabilmek için, 90?’de 3 h’i, 105?’de 2 h’i ve 150?’de 1 h’i

geçmeyen uygulamalarda aspartik asit ve valin kullanımı önerilmektedir. Pelargonidin-3-glukozit ile

aspartik asit ve valin arasındaki etkileşimin kopigmentasyona neden olduğu açıkça belirlenmiştir.



VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar

Yürütülen bu çalışmada, nar ve portakal suyu karışımlarına kopigment olarak yüksek besin değerine

sahip amino asitler (aspartik asit, valin, ve prolin) eklenmiştir. Seçilen bu amino asitlerden; valin

hidrofobik yapı, prolin halka yapı, aspartik asit ise, asidik ve hidrofilik yapı göstermektedir. Farklı

yapılarda amino asit seçimi ile hangi amino asit grubunun daha fazla kopigmentasyon etkisi

göstererek antosiyanin stabilitesini arttırdığı belirlenmiştir. Diğer yandan amino asit ilavesi ile nar ve

portakal suyundan oluşan karışık meyve suyunun besin değeri de arttırılmıştır. Literatürde; polifenol-

antosiyanin kopigmentasyonu üzerine ısıtma işleminin etkisinin incelendiği sınırlı sayıda çalışma

bulunmasına karşın (Gradinaru et al. 2003, Kopjar et al. 2009), amino asit-antosiyanin

kopimentasyonu üzerine ısıtma işleminin etkisinin incelendiği herhangi bir çalışma

bulunmamaktadır.

Bu çalışma ile; antosiyanin içeren meyve sularına amino asit eklenerek gerek antosiyanin

stabilitesinin artırılabileceği ve gerekse de besin değeri daha yüksek meyve suları üretilebileceği

ortaya konulmuştur. Meyve sularına amino asit ilavesiyle; amino asitçe zengin meyve suyu elde

edilerek; sporcular, gebeler gibi özel beslenmeye gerek duyan bireylerin tüketebileceği nitelikte

lezzetli, renk açısından daha kaliteli ve sağlık açısından daha yararlı meyve suyu elde edilmesinin

yolu açılmıştır.

Gelecek çalışmalarla; antosiyanin içeren meyve sularına amino asit standardı eklenmesi yerine peynir

altı suyu gibi gıda endüstri atıkları ve bazı amino asit ve proteince zengin bitki ekstraktları eklenmeli

ve daha ucuz kaynaklarla antosiyanin stabilitesinin artırılması sağlanmalıdır.

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler

Bu proje kapsamında sağlanmış herhangi bir altyapı olanağı bulunmamaktadır.

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları

Bu proje kapsamında sağlanmış herhangi bir altyapı olanağı bulunmamaktadır.
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a) Mali Bilanço ve Açıklamaları:

X. Ekler

        Proje bütçesi: 19.000,00 TL
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        Kalan: 646,86 TL

Harcama Detayları:

        03.2 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları: 17.184,94 TL

        Kalan: 318,10 TL

        03.7 Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri: 1.168,20 TL

        Kalan: 328,76 TL

Bu projeden, makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilmemiştir.

b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar:

c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar :

Kesin raporda bildirilmiştir.

Projeden elde edilen veriler, alanımızdaki uluslararası bir kongrede sunulacaktır.

d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):

Ünal, H. 2019.  Nar ve portakaldan oluşan karışık meyve suyuna eklenen amino asitlerin

antosiyaninlerin ısıl stabilitesi üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri

Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 76, Ankara.

Projede elde edilen verilerle; SCI kapsamında taranan Food Chemistry dergisine sunulmak üzere, 1

adet makale hazırlanacaktır.

e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı ve Yönlendirilmiş Projeler için uygulanmaz):



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Çizelge 3.1 HPLC ile antosiyaninler için uygulanan elüsyon profili  

Süre (dak.) %A  %B 

  0   1 99 

10 12 88 

20 22 78 

25 22 78 

30   1 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Çizelge 4.1 Meyve sularının ısıtma işlemi öncesi toplam monomerik antosiyanin miktarları 

 

Kopigment kaynağı    Monomerik antosiyanin miktarı (mg/L)
*
 

Kontrol-1
***

    246.5 ± 0.7 a
**

   

Kontrol-2
****

 123.5 ± 0.7 c   

Aspartik asit 123.5 ± 0.7 c 

Prolin 126.0 ± 0.0 b 

Valin 125.5 ± 0.7 b 

*: Monomerik antosiyanin miktarı, pelargonidin-3-glukozid temel alınarak hesaplanmıştır. 

**a-c: Aynı sütundaki ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (p>0.05). 

***  Kontrol-1: Nar suyu 

****Kontrol-2: Nar suyu (%50, v/v) + portakal suyu (%50, v/v) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Çizelge 4.2 Farklı sıcaklıklarda ısıtma süresince nar ve portakal suyu karışımlarında bulunan 

antosiyaninlerin parçalanmasına ilişkin kinetik parametreler 

 

Sıcaklık (°C) Kopigment 
–k x 10

–3
 

(dak
–1

) 

t1/2 

(dak) 
R

2 
 

  90 

Kontrol 6.287  110.2 0.996 

Aspartik asit 6.402  108.3 0.990 

Prolin 6.471 107.1 0.991 

Valin 6.564  105.6 0.990 

105 

 

Kontrol 

 

1.071 

 

                   64.9 

 

0.890 

Aspartik asit 0.401                  173.0 0.947 

Prolin 1.713                    40.5                  0.896 

Valin 0.444          155.0                  0.876 

    

150 

Kontrol 2.621            26.4                    0.842 

Aspartik asit 5.981            11.6                    0.763 

Prolin 7.616                      9.1                    0.796 

Valin 5.288                    13.1                    0.713 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Çizelge 4.3 Meyve suyu örneklerinin farklı sıcaklıklarda ısıtılmaları süresince λmaks
1
 (nm) değerleri 

 

Kopigment 

kaynağı 

 

Isıtma öncesi 

 

Isıtma sonrası  

90 ºC  105 ºC  150 ºC   

Kontrol 512 ± 0 a 511 ± 0 a 512 ±0 a 522 ± 0 a  

Aspartik asit 512 ± 0 a 511 ±1 a 512 ±0 a 505 ±0 b  

Prolin 512 ± 0 a 510 ± 0 a 507 ±1 b 486 ±4 c  

Valin  512 ± 0 a 512 ±0 a 511 ± 0 a  501 ± 4 b  
1
λmaks (nm) değerleri, ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. 

a-c: Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Çizelge 4.4 Meyve suyu örneklerinin farklı sıcaklıklarda ısıtmaları süresince Amaks
1
 (nm) değerleri 

 

Kopigment 

kaynağı 

 

Isıtma öncesi 

 

Isıtma sonrası  

90 ºC  105 ºC  150 ºC   

Kontrol 0.451 ± 0.00 ab 0.202 ± 0.00 a 0.183 ± 0.00 c 0.175 ± 0.00 a  

Aspartik asit 0.447 ± 0.00 b 0.192 ± 0.00 b 0.296 ± 0.00 a 0.107 ± 0.00 b  

Prolin 0.454 ± 0.00 a 0.191 ± 0.00 b 0.124 ± 0.00 d 0.107 ± 0.00 b  

Valin  0.455 ± 0.00 a 0.185 ± 0.00 c 0.294 ± 0.00 a 0.111 ± 0.00 b  

1
Amaks (nm) değerleri, ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. 

a-d: Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Çizelge 4.5 Meyve suyu örneklerinin ısıtma süresince Amaks değerlerindeki azalmaya ilişkin kinetik 

parametreler 

 

 

Sıcaklık (°C) 
Kopigment kaynağı –k (Abs/dak) 

 

% etki 

 Kontrol 0.0013  

90 Aspartik asit 0.0013 –0.5 

 Prolin 0.0013 1.0 

 Valin  0.0014 8.6 

    

 Kontrol 0.0022  

105 Aspartik asit 0.0013 –41.7 

 Prolin 0.0029 30.1 

 Valin  0.0012 –47.5 

    

 Kontrol 0.0050  

150 Aspartik asit 0.0067 33.9 

 Prolin 0.0064 28.6 

 Valin  0.0061 22.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 

Çizelge 4.6 90°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında antosiyanin 

parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler 

 

Kopigment 

(amino asit) 

Süre  

(dak) 

 

Renk 

Yoğunluğu 

 

Polimerik renk 

 

Polimerik renk  

oranı (%)  

Kontrol     0 2.33±0.00  0.96±0.00 41.2±0.28  

   30 2.15±0.01  1.21±0.01 56.3±0.28  

   60 2.20±0.00  1.30±0.00 59.1±0.00  

   90 2.16±0.03  1.40±0.00 64.8±0.00  

 120 2.04±0.06  1.27±0.01 62.3±0.21  

 150 1.99±0.01  1.29±0.01 64.8±0.28  

 180 2.02±0.01  1.36±0.00 67.3±0.00  

Aspartik asit     0 2.28±0.00  0.85±0.01 37.3±0.14  

   30 2.29±0.01  1.29±0.01 56.3±0.28  

   60 2.28±0.00  1.34±0.00 58.8±0.71  

   90 2.06±0.00  1.28±0.00 62.1±0.00  

 120 2.06±0.03  1.26±0.00 61.2±0.00  

 150 1.90±0.00  1.23±0.01 64.8±0.78  

 180 1.88±0.00  1.33±0.01 70.8±0.35  

Prolin     0 2.30±0.00  0.89±0.01 38.7±0.14  

   30 2.22±0.00  1.23±0.01 55.5±0.64  

   60 2.16±0.07  1.28±0.03 59.3±0.50  

   90 2.10±0.03  1.34±0.00 63.8±0.85  

 120 2.00±0.07  1.20±0.03 60.0±0.57  

 150 2.13±0.00  1.44±0.00 67.6±0.42  

 180 1.87±0.03 1.35±0.01 72.2±0.21  

Valin     0 2.38±0.00  0.92±0.00 38.7±0.00  

   30 2.54±0.00  1.57±0.01 61.8±0.57  

   60 2.45±0.07  1.58±0.03 64.5±0.78  

   90 2.20±0.00  1.36±0.00 61.8±0.00  

 120 2.02±0.00  1.20±0.03 59.4±0.57  

 150 2.01±0.00  1.30±0.00 64.7±0.42  

 180 1.92±0.00  1.31±0.01 68.3±0.78  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Çizelge 4.7 105°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında antosiyanin 

parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler 

 

Kopigment 

(amino asit) 

Süre  

(dak) 

 

Renk 

Yoğunluğu 

 

Polimerik renk 

 

Polimerik renk  

oranı (%)  

Kontrol     0 2.33±0.00  0.96±0.00  41.2±0.28  

   20 2.16±0.06  1.03±0.01  47.7±0.57  

   40 2.10±0.00  0.98±0.00  46.7±0.00  

   60 2.87±0.01  1.78±0.00 62.0±0.28  

   80 2.14±0.03  1.32±0.03  61.7±0.49  

 100 1.84±0.03  1.39±0.01  75.6±0.35  

 120 1.88±0.00  1.36±0.00  72.3±0.00  

Aspartik asit     0 2.28±0.00  0.85±0.01  37.3±0.14  

   20 2.15±0.04  0.94±0.03  43.7±0.42  

   40 1.96±0.00  1.00±0.00  51.0±0.00  

   60 2.20±0.06  1.15±0.04  52.3±0.57  

   80 0.24±0.00  1.08±0.00  450.0±0.00  

 100 1.90±0.03  1.20±0.03  63.2±0.49  

 120 1.95±0.04  1.08±0.03  55.4±0.28  

Prolin     0 2.30±0.00  0.89±0.01  38.7±0.14  

   20 2.34±0.00  1.07±0.01  47.8±0.64  

   40 3.27±0.01  2.14±0.00  65.4±0.28  

   60 2.27±0.01  1.34±0.00  59.1±0.35  

   80 2.03±0.01  1.42±0.03  70.0±0.92  

 100 1.76±0.03  1.40±0.03  79.6±0.35  

 120 1.82±0.00  1.46±0.00  80.2±0.00  

Valin     0 2.38±0.00  0.92±0.00  38.7±0.00  

   20 2.30±0.00  1.10±0.00  47.8±0.00  

   40 2.20±0.00  1.16±0.00  52.7±0.00  

   60 2.26±0.00  1.29±0.01  57.1±0.64  

   80 2.26±0.03 1.36±0.00  60.2±0.78  

 100 2.18±0.00  1.32±0.00  60.6±0.00  

 120 2.02±0.00  1.19±0.01  58.9±0.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

Çizelge 4.8 150°C’de ısıtılmış ve farklı kopigment kaynağı ilave edilmiş meyve sularında antosiyanin 

parçalanma ölçütlerine ilişkin veriler 

 

Kopigment 

(amino asit) 

Süre  

(dak) 

 

Renk 

Yoğunluğu 

 

Polimerik renk 

 

Polimerik renk 

oranı (%) 

Kontrol   0 2.33±0.00  0.96±0.00  41.2±0.28  

 10 2.12±0.00  1.12±0.00  52.8±0.00  

 20 3.45±0.01 2.02±0.00  58.6±0.21  

 30 2.38±0.03  1.49±0.01  62.6±0.14  

 40 1.90±0.00  1.37±0.01  72.1±0.71  

   50 1.90±0.00  1.25±0.01  65.8±0.71  

 60 2.17±0.01  1.66±0.00  76.5±0.57  

Aspartik asit   0 2.28±0.00  0.85±0.01  37.3±0.14  

 10 2.03±0.01  0.94±0.00  46.3±0.28  

 20 2.68±0.03  1.75±0.01  65.3±0.14  

 30 2.09±0.01  1.08±0.00  51.7±0.35  

 40 3.26±0.00  2.45±0.01  75.2±0.49  

 50 2.47±0.01  1.93±0.01  78.2±1.06  

 60 2.10±0.00  1.59±0.01  75.7±0.71  

Prolin   0 2.30±0.00  0.89±0.01  38.7±0.14  

 10 1.96±0.03  0.93±0.01  47.5±0.07  

 20 2.26±0.00  1.10±0.00  48.7±0.00  

 30 2.04±0.00  1.43±0.01  70.1±0.71  

 40 2.04±0.00  1.60±0.00  78.4±0.00  

 50 3.38±0.03  2.61±0.01  77.3±1.06  

 60 2.33±0.04  1.89±0.01  81.1±0.85  

Valin   0 2.38±0.00  0.92±0.00  38.7±0.00  

 10 1.97±0.01  1.08±0.00  54.8±0.42  

 20 2.75±0.04  1.67±0.04  60.8±0.64  

 30 2.39±0.01  1.36±0.00  56.9±0.28  

 40 2.25±0.01 1.78±0.03  79.1±0.71  

 50 2.08±0.00  1.57±0.01  75.5±0.71  

 60 2.36±0.00  1.83±0.01  77.6±0.64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 1 Meyve sularının monomerik antosiyanin miktarlarına* (mg/L) ait Duncan çoklu karşılaştırma 

testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

 Kopigment   

Kontrol Aspartik asit Prolin Valin 

90 0 123.5±0.7 Ab 123.5±0.7 Ab 126.0±0.0 Aa 125.5±0.7 Aa 

 30 97.5±0.7 Bb 97.5±0.7 Bb 100.0±0.0 Ba 99.5±0.7 Ba 

 60 83.5±0.7 Ca 78.5±0.7 Cc 79.0±0.0 Cbc 80.0±0.0 Cb 

 90 66.5±0.7 Da 63.5±0.7 Dc 64.0±0.0 Dbc 65.0±0.0 Db 

 120 55.0±0.0 Ec 57.5±0.7 Eb 59.0±0.0 Ea 58.0±0.0 Eb 

 150 46.5±0.7 Fc 48.0±0.0 Fb 47.0±0.0 Fbc 48.5±0.7 Fa 

 180 40.0±0.0 Ga 36.5±0.7 Gbc 37.5±0.7 Gb 36.0±0.0 Gc 

105 0 123.5±0.7 Ab 123.5±0.7 Ab 126.0±0.0 Aa 125.5±0.7 Aa 

 20 102.5±0.7 Bb 104.5±0.7 Bab 102.5±0.7 Bb 105.5±0.7 Ba 

 40 101.5±0.7 Ba 85.5±0.7 Dd 98.5±0.7 Cb 96.5±0.7 Cc 

 60 91.0±0.0 Ca 91.0±1.4 Ca 79.5±0.7 Db 81.5±0.7 Eb 

 80 72.5±0.7 Dc 91.5±0.7 Cb 53.0±0.0 Ed 93.0±0.0 Da 

 100 41.0±0.0 Ec 52.0±0.0 Fb 28.0±0.0 Fd  73.0±0.0 Fa 

 120 34.5±0.7 Fc 72.5±0.7 Ea 15.0±0.0 Gd 71.0±0.0 Gb 

150 0 123.5±0.7 Ab 123.5±0.7 Ab 126.0±0.0 Aa 125.5±0.7 Aa 

 10 94.5±0.7 Bc 100.5±0.7 Ba 90.5±0.7 Bd 97.0±0.0 Bb 

 20 89.5±0.7 Cc 95.0±0.0 Ca 97.0±0.0 Ca 92.0±0.4 Cb 

 30 69.5±0.7 Dc 87.5±0.7 Da 32.5±0.7 Dd 83.5±0.7 Db 

 40 26.5±0.7 Ga 2.0±0.0 Fd 7.0±0.0 Eb 6.0±0.0 Gc 

 50 39.0±0.0 Ea 5.0±0.0 Ec 1.0±0.0 Gd 24.0±0.0 Eb 

 60 29.0±0.0 Fa 11.0±0.0 Gb 5.0±0.0 Fd 9.0±0.0 Fc 

  
    

*: Monomerik antosiyanin miktarı (toplam), siyanidin-3.glukozit cinsinden hesaplanmıştır. 

**: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

*** Monomerik antosiyanin miktarları, aritmetik ortalama ± standart sapma olark verilmiştir. 

****A-G : Aynı örnekte, farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

*****a–d : Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan 

önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 2 Meyve sularının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince λmaks değerlerindeki değişimine ait 

Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

 Kopigment   

Kontrol Aspartik asit Prolin 

 

Valin 

 

90 0 512±0 Aa 512±0 Aa 512±0 ABa 512±0 Aa 

 30 512±0 Aa 511±0 Aa 511±0 BCa 511±0 ABa  

 60 512±0 Aa 512±1 Aa 511±1 BCa 512±0 ABa 

 90 510±1 Aa 511±0 Aa 512±1 Ba 511±2 ABa 

 120 512±2 Aa 512±2 Aa 513±0 Aa 510±0 Ba 

 150 511±1 Aa 512±0 Aa 510±1 CDa 511±0 ABa 

 180 511±1 Aa 511±1 Aa 510±0 Da 512±1 Aa 

105 0 512±1 Aa 512±0 Aa 512±0 Aa 512±0 Aa 

 20 512±0 Aa 512±0 Aa 511±2 Aa 512±0 Aa 

 40 512±0 Aa 511±0 Aa 511±1 Aa 512±0 Aa 

 60 511±0 Aa 512±0 Aa 511±0 Aa 511±2 Aa 

 80 512±2 Aa 512±1 Aa 511±0 Aa 511±0 Aa 

 100 512±0 Aa 511±1 Aa 509±1 ABa 511±0 Aa 

 120 512±0 Aa 512±0 Aa 507±2 Bb 511±1 Aa 

150 0 512±1 Ba 512±0 Aa 513±0 Aa 512±0 Ba 

 10 512±0 Ba 511±0 Aa 512±1 Aa 511±0 Ba 

 20 511±1 Ba 511±0 Aa 513±0 Aa 512±1 Ba 

 30 511±0 Ba 511±1 Aa 510±1 Aa 511±1 Ba 

 40 506±3 Ca 504±4 Bab 497±1 Cbc 496±0 Dc 

 50 524±0 Aa 507±2 Bb 505±1 Bb 522±1 Aa 

 60 522±1 Aa 505±1 Bb 487±4 Dc 501±4 Cb 

  
    

*: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

**A–D : Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

***a–c : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 3 Meyve sularının farklı scıaklıklarda ısıtılması süresince Amaks değerlerindeki değişimine ait 

Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

 Kopigment   

Kontrol Aspartik asit Prolin 

 

Valin 

 

90 0 0.451±0.00 Aab 0.447±0.00 Ab 0.454±0.00 Aa 0.455±0.00 Aa 

 30 0.371±0.00 Bc 0.378±0.00 Bbc 0.384±0.00 Bb 0.401±0.00 Ba 

 60 0.336±0.01 Ca 0.325±0.00 Cb 0.318±0.00 Cc 0.335±0.00 Ca 

 90 0.278±0.00 Da 0.271±0.00 Db 0.272±0.00 Db 0.277±0.00 Da 

 120 0.244±0.00 Eb 0.255±0.00 Ea 0.255±0.00 Ea 0.252±0.00 Ea 

 150 0.219±0.00 Fc 0.225±0.00 Fb 0.232±0.00 Fa 0.226±0.00 Fb 

 180 0.202±0.00 Ga 0.192±0.00 Gb 0.191±0.00 Gb 0.185±0.00 Gc 

105 0 0.451±0.00 Aab 0.447±0.00 Ab 0.454±0.00 Aa 0.455±0.00 Aa 

 20 0.386±0.00 Cb 0.389±0.00 Bb 0.388±0.00 Cb 0.395±0.00 Ba 

 40 0.384±0.00 Cb 0.331±0.00 Ed 0.441±0.00 Ba 0.369±0.00 Cc 

 60 0.395±0.00 Ba 0.362±0.00 Cb 0.334±0.00 Dc 0.337±0.00 Dc 

 80 0.299±0.00 Dc 0.353±0.00 Db 0.245±0.00 Ed 0.367±0.00 Ca 

 100 0.202±0.00 Dc 0.237±0.00 Db 0.163±0.00 Ed 0.306±0.00 Ca 

 120 0.183±0.00 Ec 0.296±0.00 Fa 0.124±0.00 Fd 0.294±0.00 Ea 

150 0 0.451±0.00 Aab 0.447±0.00 Ab 0.454±0.00 Aa 0.455±0.00 Aa 

 10 0.364±0.00 Cc 0.378±0.00 Ca 0.345±0.00 Cd 0.371±0.00 Cb 

 20 0.423±0.01 Ba 0.408±0.01 Ba 0.373±0.00 Bb 0.385±0.00 Bb 

 30 0.307±0.00 Dc 0.348±0.00 Da 0.180±0.00 Dd 0.344±0.00 Db 

 40 0.160±0.00 Gc 0.100±0.00 Fb 0.102±0.00 Fa 0.105±0.00 Ga 

 50 0.208±0.00 Ea 0.102±0.00 Ec 0.100±0.00 Fc 0.169±0.00 Eb 

 60 0.175±0.00 Fa 0.107±0.00 Eb 0.107±0.00 Eb 0.111±0.00 Fb 

  
    

*: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

**A–D : Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

***a–c : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 4 Meyve sularının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince renk yoğunluğu değerlerine ait Duncan 

çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

 
Renk yoğunluğu 

 
 

Kontrol Aspartik asit Prolin 
 

Valin 

90 0 2.33±0.00 Ab 2.28±0.00 Ab 2.30±0.00 Ab 2.38±0.00 Ba 

 30 2.15±0.01 Bd 2.29±0.01 Ac 2.22±0.00 Bb 2.54±0.00 Aa 

 60 2.20±0.00 Bbc 2.28±0.00 Ab 2.16±0.07 BCc 2.45±0.07 ABa 

 90 2.16±0.03 Ba 2.06±0.00 Bb 2.10±0.03 Cb 2.20±0.00 Ca 

 120 2.04±0.06 Ca 2.06±0.03 Ba 2.00±0.07 Ca 2.02±0.00 Da 

 150 1.99±0.01 Db 1.90±0.00 Cc 2.13±0.00 BCa 2.01±0.00 Db 

 180 2.02±0.01 CDa 1.88±0.00 Cb 1.87±0.03 Db 1.92±0.00 Eb 

105 0 2.33±0.00 Bb 2.28±0.00 Ab 2.30±0.00 Cb 2.38±0.00 Aa 

 20 2.16±0.06 Cb 2.15±0.04 Bb 2.34±0.00 Ba 2.30±0.00 Ba 

 40 2.10±0.00 Cc 1.96±0.00 Cd 3.27±0.01 Aa 2.20±0.00 Db 

 60 2.87±0.01 Aa 2.20±0.06 Bb 2.27±0.01 Cb 2.26±0.00 Cb 

 80 2.14±0.03 Cb 0.24±0.00 Dd 2.03±0.01 Dc 2.26±0.03Ca 

 100 1.84±0.03 Db 1.90±0.03 Cb 1.76±0.03 Fc 2.18±0.00 Da 

 120 1.88±0.00 Dc 1.95±0.04 Cb 1.82±0.00 Ed 2.02±0.00 Ea 

150 0 2.33±0.00 Cb 2.28±0.00 Db 2.30±0.00 BCb 2.38±0.00 Ba 

 10 2.12±0.00 Ea 2.03±0.01 Fb 1.96±0.03 Ec 1.97±0.01 Ec 

 20 3.45±0.01Aa 2.68±0.03 Bc 2.26±0.00Cb 2.75±0.04 Ab 

 30 2.38±0.03 Ba 2.09±0.01 Eb 2.04±0.00 Dc 2.39±0.01 Ba 

 40 1.90±0.00 Fd 3.26±0.00 Aa 2.04±0.00 Dc 2.25±0.01 Cb 

 50 1.90±0.00 Fd 2.47±0.01 Cb 3.38±0.03 Aa 2.08±0.00 Dc 

 60 2.17±0.01 Db 2.10±0.00 Ec 2.33±0.04 Ba 2.36±0.00 Ba 

*: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

**A–D : Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

***a–c : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 5 Meyve sularının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince polimerik renk değerlerine ait Duncan 

çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

 
  Polimerik renk 

 
 

Kontrol Aspartik asit Prolin 
 

Valin 

90 0 0.96±0.00 Fa 0.85±0.01 Ed 0.89±0.01 Ec 0.92±0.00 Eb 

 30 1.21±0.01 Ec 1.29±0.01 Bb 1.23±0.01 Dc 1.57±0.01 Aa 

 60 1.30±0.00 Cbc 1.34±0.00 Ab 1.28±0.03 Cc 1.58±0.03 Aa 

 90 1.40±0.00 Aa 1.28±0.00 BCc 1.34±0.00 Bb 1.36±0.00 Bb 

 120 1.27±0.01 Da 1.26±0.00 Cab 1.20±0.03 Db 1.20±0.03 Db 

 150 1.29±0.01 CDb 1.23±0.01 Dc 1.44±0.00 Aa 1.30±0.00 Cb 

 180 1.36±0.00 Ba 1.33±0.01 Aab 1.35±0.01 Ba 1.31±0.01 Cb 

105 0 0.96±0.00 Ea 0.85±0.01 Ed 0.89±0.01 Fc 0.92±0.00 Gb 

 20 1.03±0.01 Db 0.94±0.03 Dc 1.07±0.01 Eab 1.10±0.00 Fa 

 40 0.98±0.00 Ec 1.00±0.00 Cc 2.14±0.00 Aa 1.16±0.00 Eb 

 60 1.78±0.00Aa 1.15±0.04 Ac 1.34±0.00 Db 1.29±0.01 Cb 

 80 1.32±0.03 Cb 1.08±0.00 Bc 1.42±0.03 Ca 1.36±0.00 Ab 

 100 1.39±0.01 Ba 1.20±0.03 Ac 1.40±0.03 Ca 1.32±0.00 Bb 

 120 1.36±0.00 Bb 1.08±0.03 Bd 1.46±0.00 Ba 1.19±0.01 Dc 

150 0 0.96±0.00 Ga 0.85±0.01 Gd 0.89±0.01 Gc 0.92±0.00 Gb 

 10 1.12±0.00 Fa 0.94±0.00 Fc 0.93±0.01 Fc 1.08±0.00 Fb 

 20 2.02±0.00 Aa 1.75±0.01 Cb 1.10±0.00 Ed 1.67±0.04 Cc 

 30 1.49±0.01 Ca 1.08±0.00 Ed 1.43±0.01 Db 1.36±0.00 Ec 

 40 1.37±0.01 Dd 2.45±0.01 Aa 1.60±0.00 Cc 1.78±0.03 Bb 

 50 1.25±0.01 Ed 1.93±0.01 Bb 2.61±0.01 Aa 1.57±0.01 Dc 

 60 1.66±0.00 Bc 1.59±0.01 Dd 1.89±0.01 Ba 1.83±0.01 Ab 

*: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

**A–D : Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

***a–c : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

EK 6 Meyve sularının farklı sıcaklıklarda ısıtılması süresince polimerik renk oranı değerlerine ait 

Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçları 

 

Sıcaklık 

(°C) 

Süre  

(dak) 

Polimerik renk oranı 

Kontrol Aspartik asit Prolin 

 

Valin 

90 0 41.2±0.28 Fa 37.3±0.14 Fc 38.7±0.14 Fb 38.7±0.00 Eb 

 30 56.3±0.28 Eb 56.3±0.28 Eb 55.5±0.64 Eb 61.8±0.57 Ca 

 60 59.1±0.00 Db 58.8±0.71 Db 59.3±0.50 Db 64.5±0.78 Ba 

 90 64.8±0.00 Ba 62.1±0.00 Cb 63.8±0.85 Ca 61.8±0.00 Cb 

 120 62.3±0.21 Ca 61.2±0.00 Ca 60.0±0.57 Db 59.4±0.57 Db 

 150 64.8±0.28 Ba 64.8±0.78 Ba 67.6±0.42 Bb 64.7±0.42 Ba 

 180 67.3±0.00 Ac 70.8±0.35 Ab 72.2±0.21 Aa 68.3±0.78 Ac 

105 0 41.2±0.28 Fa 37.3±0.14 Gc 38.7±0.14 Fb 38.7±0.00 Fb 

 20 47.7±0.57 Da 43.7±0.42 Fc 47.8±0.64 Eb 47.8±0.00 Ea 

 40 46.7±0.00 Ed 51.0±0.00 Ec 65.4±0.28 Ca 52.7±0.00 Db 

 60 62.0±0.28 Ca 52.3±0.57 Dd 59.1±0.35 Dc 57.1±0.64 Cb 

 80 61.7±0.49 Cc 450.0±0.00 Aa 70.0±0.92 Bb 60.2±0.78 Ac 

 100 75.6±0.35 Ab 63.2±0.49 Bc 79.6±0.35 Aa 60.6±0.00 Ad 

 120 72.3±0.00 Bb 55.4±0.28 Cd 80.2±0.00 Aa 58.9±0.71 Bc 

150 0 41.2±0.28 Ga 37.3±0.14 Fc 38.7±0.14 Eb 38.7±0.00 Gb 

 10 52.8±0.00 Fb 46.3±0.28 Ed 47.5±0.07 Dc 54.8±0.42 Fa 

 20 58.6±0.21 Ec 65.3±0.14 Ca 48.7±0.00 Dd 60.8±0.64 Db 

 30 62.6±0.14 Db 51.7±0.35 Dd 70.1±0.71 Ca 56.9±0.28 Ec 

 40 72.1±0.71 Bc 75.2±0.49 Bb 78.4±0.00 Ba 79.1±0.71 Aa 

 50 65.8±0.71 Cc 78.2±1.06 Aa 77.3±1.06 Bab 75.5±0.71 Cb 

 60 76.5±0.57 Ab 75.7±0.71 Bb 81.1±0.85 Aa 77.6±0.64 Bb 

  
    

*: Her bir sıcaklık kendi içinde harflendirilmiştir. 

**A–D : Aynı sütünda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 

***a–c : Aynı satırda farklı harfleri taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (p<0.05). 
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Şekil 3.1 Nar ve portakal suyu üretimi akım şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portakal 

 

Yıkama 

 

İkiye bölme 

 

Kollu ekstraktörde pres 

Kaba partiküllerin uzaklaştırılması 

(2 mm ve 710 µM gözenek çaplı elek) 

 

Cam kavanozlara dolum 

Depolama (–25°C) 

 

Nar  

Dörde bölme  

Paketli pres 

Nar ham suyu 

(55.3 kg) 

  

Portakal ham suyu 

(55.3 kg) 
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Şekil 4.1 Nar ve portakal suyundan oluşan örneğin antosiyanin dağılımı 
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Şekil 4.2 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince aspartik asit miktarındaki değişim 
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Şekil 4.3 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince valin miktarındaki değişim 

 
 
 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 4.4 Karışık meyve sularının ısıtlmaları süresince prolin miktarındaki değişim 
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Şekil 4.5 Isıtma başlangıcında ve farklı sıcaklıklarda 1 h ısıtma sonunda meyve sularının                        

    siyanidin-3-glukozit ve siyanidin-3,5-diglukozit miktarlarındaki değişim 
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Şekil 4.6 Nar ve portakal suyu karışımlarında antosiyanin stabilitesi üzerine 

                                     farklı amino asitlerin ve ısıtma sıcaklıklarının etkisi 
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     Şekil 4.7 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki siyanidin-3-glukozit                      

                              miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi 
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Şekil 4.8 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki  

                                 siyanidin-3,5-diglukozit miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi 
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Şekil 4.9 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki delfinidin-3-glukozit                      

                           miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi 
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       Şekil 4.10 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki delfinidin-3,5-diglukozit                      

                            miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi 
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   Şekil 4.11 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki 

                                              pelargonidin-3-glukozit miktarı üzerine ısıtma ve amino  

                                              asiterin etkisi 
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  Şekil 4.12 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki  

                    pelargonidin-3,5-diglukozit miktarı üzerine ısıtma ve amino  

                                             asiterin etkisi 
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  Şekil 4.13 Nar ve portakal suyundan oluşan karışık meyve sularındaki  

                             toplam antosiyanin miktarı üzerine ısıtma ve amino asiterin etkisi 

                               




