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I.Yaban Mersini Posasının Antioksidan Kapasitesi ve Trans-Resveratrol Derişimi Üzerine 

Ses Ötesi Dalgaların Etkisinin İncelenmesi 

Özet 

Tıpta bir yandan hastalıkların tedavisinde yeni olanaklar araştırırken, öte yandan da 

sağlıklı bir yaşam sürdürme, hastalıkları önleme yolunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

alanda en yoğun çalışmalar beslenme üzerinedir. Bu alanda üzüm, nar, kızılcık, yaban mersini 

gibi koyu renkli meyvelere antioksidan kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle ilgi giderek 

artmaktadır. Bitkilerin biyotik veya abiyotik bir stres faktörü ile karşılaştıklarında 

fitoaleksinleri sentezlerler. Fitoaleksinler vücudumuzda gerçekleşen biyokimyasal tepkimeler 

sonucu oluşan serbest radikallerin zararlı etkilerini en aza indirmek için kullanılırlar. En 

önemli fitoaleksinler antosiyaninler ve fenolik bileşikler (örneğin trans-resveratrol) sayılabilir. 

Siyah ve kırmızı taneli (yaban mersini, üzüm vb.) meyve türleri, trans-resveratrol içeren 

bitkiler arasında en kolay ulaşılabilen ve yaygın olarak tüketilen grubu oluşturmaktadır. Bu 

nedenle yaban mersini meyvesinin sağlıklı yaşam için doğal ek besin olarak kullanılmaktadır. 

           Projede kullanılan patriot türü yaban mersini posasının toplam fenolik madde miktarı 

114 mg GAE /g yaş posa, antioksidan aktivitesi % 75, trans-resveratrol derişimi 0.250 mg 

trans-resveratrol/g yaş posa bulunmuştur. Aynı örneğe abiyotik uyarıcı olarak ses ötesi dalga 

uygulaması yapıldıktan sonra bu değerler arasında en iyi sonucun 1.günde elde edildiği 

bulunmuştur. Bu değerler sırasıyla 44 mg GAE /g yaş posa, % 59 ve 1.125 mg trans-

resveratrol/g yaş posa’dır. 

Abstract 

While new facilities are being investigated for the therapy of diseases in the medicine, 

extensive studies has been carried out the with the purpose of prevention of diseases. The 

densest studies in this field are on the nutrition. The attention on the dark colored fruits such 

as grape, pomegranate, cornelian cherry, blueberry have gradually increasd because of their 

high antioxidant capacities. The plants synthesise phytoalexynes when they are exposed to an 

abiotic or biotic stress factor. Phtoalexynes are used to minimize the detrimental effect of free 

radicals which form in consequence of the biochemical reactions in the human body. It can be 

said that the important phtoalexynes are anthocyanins and phenolic compounds. Dark and red 

grained fruits (blueberry, grape etc.) are the easiest accessible and the most consumed fruits. 

Therefore, bleuberry is used as a natural additional food for a healthy life. 

For the blueberry (patriot of type) pomace used in this project, it was found that the total 

phenolic content is 114 mg GAE /g fresh pomace; the antioxidant activity is 75%; the 

concentration of trans-resveratrol is 0.250 mg trans-resveratrol/g fresh pomace. After 

ultrasound applied to the same pomace as an abiotic elicitor, it was found that the highest 

result in this study was obtained in the first day. These values are 44 mg GAE /g fresh 

pomace, 59% and 1.125 mg trans-resveratrol/g fresh pomace, respectively. 

Keywords : antioxidants, ultrasound, blueberry, trans-resveratrol  
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I. AMAÇ VE KAPSAM 

Canlı organizmanın serbest radikallerin etkisinden korunması için antioksidatif 

korunma sistemine sahip olduğu bilinmektedir. Bazı durumlarda antioksidatif koruyucu 

sistemin iyi çalışmamasından dolayı, serbest radikallerin vücutta fazlalaştığı görülür. Bu da 

vücutta bazı hasarlara neden olur, serbest radikallerin miktarı arttıkça önce yaşlanma hızlanır, 

hücre ölümü, sonra doku ölümü daha sonra ise beyin damarlarının tahribatına varan hasarlar 

oluşur. [1]   

Antioksidanlar vücutta kendiliğinden üretilebildiği gibi, genellikle bitkiler ya da 

sentetik ilaçlar yoluyla dışarıdan da alınabilen ikincil metabolitlerdir. Antioksidanlar serbest 

radikallerin etkilerinin azaltarak ya da yapılarını değiştirerek, vücut direncini arttırmanın yanı 

sıra, hastalıkların engellenmesi ya da tedavi edilmesine yardımcı olurlar. Antioksidanların 

miktarları kadar,vücutta ne kadar aktif oldukları da önemlidir. Antioksidanların genelde 

serbest radikallerin ne kadarının yakalayarak etkisiz hale getirebildiğinin bir ölçüsü olan 

antioksidan aktivitesi, bu nedenle serbest radikal yakalama kapasitesi olarak da 

tanımlanabilir.[2]   

Endüstriyel proseslerde besinlerin saklama süresini uzatmak için esas olarak sentetik 

antioksidanlar kullanılmaktadır. Ancak  bazı araştırmacılar uzun süredir besin130 

proseslemede kullanılan BHA ve BHT gibi bazı sentetik antioksidanların canlı 

organizmalarda karsinojenik etki gösterdiğine  dikkat çekmektedirler. Tüketiciler de 

genellikle doğal antioksidanları sentetik olanlara tercih etmektedir. Fenolik maddeler doğal 

antioksidanların en önemli gruplarını oluştururlar.Bunlar bitkilerin tüm kısımlarında görülen 

polifenolik komponentlerdir. En yaygın bitkisel fenolik antioksidanlar flavonoitler, sinnamik 

asit türevleri, kumarinler, tokoferoller ve fenolik asitlerdir. Bunlar,bitkilerin yapılarında az 

miktarda mevcut olan,ancak dışardan bir etki yani stres ya da uyarıcı (elisitör) uygulandığında 

savunma mekanizmalarının bir sonucu olarak daha fazlaca ürettikleri, ikincil metabolitler 

sınıfına girmektediler. Bu uyarıcı ya da elisitör etkisi, biyotik ya da abiyotik olabilir.Ses ötesi 

dalgalar (SÖD) yani ultrasound,ultraviyole ışınlar (UV), bazı kimyasallar (AlCl3 

gibi),kesme,yaralama gibi uygulamaların etkileri, birçok bitkide abiyotik uyarıcı olarak 

denenmektedir. Abiyotik uyarıcılar,bitkinin türüne bağlı olarak, antioksidan aktivitesini ve 

fenolik madde miktarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği gibi, genelde koyu renkli 

bitkilerin içerdiği ve önemli bir ikincil metabolit olan trans-resveratrolün derişimini de 

oldukça fazla etkilemektedir. [3] 

Bu proje çalışmasında, antioksidan kapasitesi yüksek bitkilerden olan yaban 

mersininin, toplam antioksidan kapasitesine (toplam antioksidan aktivitesi ve toplam fenolik 

madde miktarına) ve trans-resveratrol derişimine, ses ötesi dalgaların etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda, meyve suyu prosesiyle oluşan ve bir atık durumunda olan 

yaban mersini posasının dondurarak kurutulmasıyla, antioksidan kapasitesi ve trans-

resveratrol derişiminin değişimi araştırılmıştır.  
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II.1. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 

Bir kimyasal yapının üzerinde ortaklanmamış elektronların olması ona potansiyel 

olarak toksik bir karakter kazandırır. Serbest radikal gibi bu tür maddeler canlı bünyede 

hücresel yapılara saldırarak onları oksitlerler. Oksitlenmiş yapıların ise normal fonksiyonları 

bozulur. Bu durum, ilgili organ, doku ve hücrelerde harabiyete yol açarak hastalık tablosunun 

ortaya çıkmasına veya hastalık zaten varsa onun şiddetlenmesine sebep olur. Aslında, canlı 

bünyede ve günlük tükettiğimiz besinlerimizde serbest radikallerin bu tür zararlı etkilerini yok 

eden bazı savunma mekanizmaları vardır.Bunlara 'Antioksidanlar' 

denilmektedir. Antioksidanlar; A, C ve E vitaminleri, ürik asit, glutatyon vs. kimyasal 

maddeler olabildiği gibi, daha aktif tabiatlı bazı enzimler de antioksidan özellik 

gösterebilmektedir. 

II.1.1. Serbest Radikal Kavramı 

Serbest radikaller, dış orbitallerinde bir veya daha fazla eşlenmemiş elektron içeren, kısa 

ömürlü, kararsız ve molekül ağırlığı düşük moleküler yapılardır. Serbest radikaller, 

vücudumuzda çeşitli reaksiyonlar sonucunda kendiliğinden oluşabilirken, sigara, alkol, ağır 

metaller gibi çevresel etmenlerle de oluşabilen moleküllerdir.(Bkz.Şekil 1) [4] 

 Serbest radikaller reaktif bileşikler olmalarından dolayı, diğer organik ve anorganik 

moleküllerle kolayca tepkimeye girerler. Aslında serbest radikaller, normal süreç içerisinde 

oksidasyon sonucu oluşur ve vücudun aşırı miktarda bağışıklık sisteminin oluşmasında 

yardımcı olurlar. Fakat çevresel etkilerle aşırı miktarda oluşan serbest radikaller, hücrelerin 

adeta paslanmasına da neden olarak hastalıklara yol açabilirler. [4] 

� Serbest Radikal Oluşum Mekanizmaları[5]   

Serbest radikallerin nonenzimatik oluşumu : Bir serbest radikal, iki bağlı bir molekülün bir 

tek bağlı bir molekül yardımı ile yükseltgenmesi veya indirgenmesi sonucu meydana gelir.  

Serbest radikallerin enzimatik oluşumu : Enzimatik reaksiyonlarda, elektron transfer 

mekanizması, enzimin içerdiği prostetik grupta proteinin etkileşmesi sonucu ortaya çıkan 

enzimin geometrik yapısına büyük ölçüde bağlıdır.  

 

� Serbest Radikallerin Biyolojik Etkileri[5]   

 

Biyolojik ortamlarda meydana gelen radikallerin ortalama difüzyon yarıçapları çok 

küçük olanlar son derece aktiftir. Düşük aktiveli radikallerin, difüzyon hızlarının yüksek 

olmasına karşılık, bunlar anlamlı hücresel tahribatlara yol açamazlar. 

Radikalik reaksiyonlar, zincir reaksiyonlar olup, genel olarak üç basamakta 

incelenirler. Başlama safhası, radikalin oluşumunu kapsar.Sonra ilerleme basamağı gelir. 

İlerleme basamağı, ara ürün olarak ortaya çıkan serbest radikaller üzerinden yürür. Bu arada 

hücresel tahribatlar meydana gelir. Çizelge-1 de görüldüğü gibi ilerleme reaksiyonları, ya 

sonsuz devam eder veya radikal yakalayıcı maddeler yardımı ile sonlanır.Radikal yakalayıcı 
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maddeler, hücrenin sağlıklı gelişimi için gereklidirler.Eğer serbest radikaller, radikal yok 

ediciler tarafından yakalanamazlar ise, sitotoksisite ortaya çıkar. 

 

Çizelge-1: Hücresel serbest radikallerin etkilediği moleküller[5]   

 

Etkilenen bileşik Sonuçlar 

 

Doymamış amino asitler ve kükürt 

içeren    amino asitler 

a) Protein denaturasyonu 

b) Çapraz bağlanma 

c) Enzim inhibisyonu 

d) Organ ve hücre geçirgenliğinde değişmeler 

 Nükleik asit bazları a) Hücre gelişiminde değişmeler 

b) Mutasyon 

 

Karbohidratlar Hücre yüzey reseptörlerinde değişim 

 

Doymamış lipitler Kolesterol ve yağ asitlerinin oksidasyonu 

Kofaktörler a) Nikotinamit ve flavin içeren kofaktörlerin   

aktifliğinde azalma 

b) Askorbat ve porfirin oksidasyon 

 

Antioksidanlar α-tokoferol ve β-karoten gibi antioksidanların 

aktifliğinin azalması 

 

Proteinler a) Denaturasyon 

b) Peptit zincirinde kırılmalar 

 

DNA a) Baz modifikasyonları 

b) Zincirde kırılmalar 

 

Hyaluronik asit Synovial sıvının vizkozitesinde değişim 
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Şekil 1:Serbest Radikallerin Oluşma Nedenleri ve Etki Alanları 

II.1.2. Serbest Radikal Oluşturan Başlıca Mekanizmalar[6]   
 

a. Otooksidasyon 
Otooksidasyon, atmosferik oksijenin katalizlediği tipik bir serbest radikal zincir 

reaksiyonudur. Serbest radikallerin oksijenle reaksiyonu oldukça hızlıdır ve bu reaksiyonların 

başlangıcı için birçok mekanizma tanımlanmıştır. 

b. Geçiş Metal İyonlarının Etkisi 
Demir ve bakır gibi geçiş metal iyonları da canlı sistemde serbest radikal oluşturan güçlü birer 

oksidatif katalist olarak görev yapmaktadırlar. Fe; oksidatif reaksiyonları teşvik etmede daha 

etkili bir metal iken, Cu katalizli reaksiyonlar henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. 

c.  Fotooksidasyon 
Fotokimyasal iz yolları, oksidasyonlarda başlatıcı olarak rol oynayan peroksitlerin oluşumu 

için oldukça önemlidir. Işığın bir molekül tarafından direkt olarak absorbsiyonu, süperoksit 

anyonu üretebilen elektron transfer proseslerine neden olabilmektedir. 

d.  Enzimatik Oksidasyonlar 
Reaktif oksijen türleri, vücutta lipoksigenaz, siklooksigenaz, ksantin oksidaz, 

miyeloperoksidaz ve sitokrom P-450 gibi birçok enzimin aktivitesinin bir sonucu olarak da 

üretilmektedir. 

e.  Halojenlenmiş Hidrokarbonlar 
Serbest radikal meydana getiren diğer olaylar ise; kontamine içme sularında bulunan toksik 

etkili halojenlenmiş hidrokarbonlar ve hava kirleticileri olarak bilinen azot oksitleridir. 



6 
 

Karbontetraklorür (CCI4) ve bromotriklorometan (CBrCI3) gibi hidrokarbonların biyolojik 

sistemlerdeki oksidatif hasarın başlamasında etkili oldukları bildirilmektedir. 

II.1.3. Antioksidan Kavramı 

Vücudun, ürettiği serbest radikallere (oksidanlara) karşı savunma mekanizması 

anlamında bir enzim sistemi vardır. Bu enzimlerin etkinliğini artıran maddelere antioksidan 

denir. Antioksidanlar vücut hücreleri tarafından üretildiği gibi, gıdalarla da alınan bir grup 

kimyasal maddedir. [7]    

Antioksidan ile serbest radikal arasında enzim-substrat ilişkisine benzer bir ilişki 

vardır. Antioksidanlar, serbest radikaller için kolay bir elektron hedefi oluştururlar. Eğer 

serbest radikaller istedikleri elektronu antioksidanlardan sağlarlarsa başka bir yapıya zarar 

vermezler. Bu şekilde, antioksidanlar, serbest radikallerin etkilerini ortadan kaldırarak ya da 

azaltarak, bunların neden olduğu hastalıkları veya yıpranma süreçlerini başlatan zincirleme 

tepkimeleri ortadan kaldırır ya da azaltırlar. [8]   

II.1.4. Antioksidan Etki Mekanizması: 

Antioksidanlar serbest radikallere 5 şekilde etki ederler:  

� Toplayıcı Etki: Serbest O2 radikallerini tutma ya da daha zayıf moleküllere 

çevirmek. 

� Bastırıcı Etki: Reaksiyon hızını azaltarak, serbest oksijen radikalleri ile etkileşip 

onlara bir hidrojen aktararak aktivitelerini azaltan veya inaktif şekle dönüştüren 

etkidir.Vitaminler bu tarz bir etkiye sahiptirler. 

� Zincir Kırıcı Etki: Serbest radikal üreten kimyasal reaksiyonları durdurarak, 

serbest oksijen radikallerini kendilerine bağlayarak zincirlerini kırıp fonksiyonlarını 

engelleyici etkidir. 

� Onarıcı Etki: Lipit,protein ve DNA gibi yapılarda oluşmakta olan biyolojik 

moleküler hasarı rejenere ederler. 

� Enzimatik Etki: Organizmadaki SOD (süperoksitdismutaz) gibi antioksidan 

enzimler ile enzimatik olmayan antioksidanların sentezini arttırarak etkilerini 

gösterirler. 

Bu mekanizmalar vücudumuzda bulunmasına ve bağışıklık sistemin oluşturmasına 

karşın, doğal antioksidan üretimi yaş ilerledikçe yavaşlamaktadır. Pek çok meyve ve sebze 

antioksidanlar yönünden zengin doğal kaynaklardır. Bu nedenle, hastalıklardan korunmanın 

yanı sıra, daha kaliteli bir yaşam için antioksidanlar yönünden zengin beslenmenin önemi 

büyüktür. [8]   
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II.1.5. Antioksidanların Sınıflandırılması 
 

� Genel olarak doğal ve yapay antioksidanlar olarak sınıflandırılabilir: 

 

Doğal Antioksidanlar;  
 
Bitkiler (yağlı tohumlar, tahıllar, sebzeler, meyveler, baharatlar ve çay), hayvansal 

ürünler (peptitler, amino asitler ve karotenoidler), enzimler (glutatiyon peroksidaz, süperoksit 

dismutaz ve katalaz) ve bazı mikroorganizmalar en önemli doğal antioksidan kaynakları 

arasında yer almaktadır. Bunların antioksidan aktiviteleri C vitamini, fenolik bileşikler, 

karotenoidler ve E vitamini gibi bileşiklerden kaynaklanmaktadır. 

Doğal antioksidanlar kendi aralarında enzim yapısında olanlar ve enzim yapısında 

olmayanlar olarak 2’ye ayrılmaktadırlar. Antioksidanların aktivitelerini hücre içi ve hücre dışı 

ortamlarda sergilemeleri nedeni ile enzim yapısında olan antioksidanlarda endojen ve ekzojen 

olarak 2 kısımda incelenmektedir. Antioksidanlar, endojen (organizma tarafından 

sentezlenen) ya da ekzojen (dışarıdan besinlerle alınan) yapılardır. Yeşil çay, keten tohumu, 

biberiye, alıç çiçeği meyvesi, zerdeçal, çoban üzümü ve siyah üzüm antioksidan etkileri öne 

çıkan meyvelerdir.  Koenzim Q10, çinko, lipoik asit ve B vitaminleri ise gerek tek başına 

gerekse karışımlar halinde hazır ürünler olarak sıklıkla kullanılan antioksidanlardır. [8]   

Doğal Antioksidan Bileşikler 

C Vitamini 

C vitamini, önemli bir besin öğesi olması yanında, antioksidan özellikleri nedeniyle de 

önem taşımaktadır. Antioksidan özellikleri çok yönlü olup, lipid oksidasyonunu farklı 

mekanizmalarla önlemektedir. 

Karotenoidler 

Karotenoidler, bir çok meyve ve sebzede bulunan sarı, turuncu ve kırmızı renk veren 

pigmentlerdir. Çoklu doymamış yapıları bu pigmentlere kolay okside olabilen ve stabil 

olmayan bir yapı kazandırmaktadır. Karotenoidler, hidrokarbonlar (karoten ve likopen) ve 

ksantofiller (lutein ve kapsantin) olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır. Konjuge çift bağlarından 

dolayı hem serbest radikal toplayıcı ve hem de singlet oksijen bastırıcılar olarak fonksiyon 

gösterirler. Karotenoidlerdeki çift bağ sayısı arttıkça antioksidan aktivite de artmaktadır. 

Karotenoidler içerisinde en etkili antioksidan likopen olup, bunu sırasıyla kriptoksantin ve 

karoten izlemektedir. Ksantofiller ise minimum antioksidan aktiviteye sahiptirler. 

Tokoferoller 

Tokoferoller, fenolik hidroksil gruplarından hidrojen veya elektron vererek 

başlangıçtaki serbest yağ asidi radikali oluşumunu engelleyerek lipid oksidasyonunu inhibe 

ederler. Tokoferoller, gerek hayvansal ve gerekse bitkisel dokularda yaygın olarak bulunurlar. 

Doğada bulunan sekiz veya daha fazla sayıdaki tokoferol formundan alfa-, beta-, gamma- ve 

delta- en yaygın olanlardır ve tamamen antioksidan etki gösterirler. Antioksidan etkinlik sırası 
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delta > gamma > beta > alfa şeklindedir. Ancak bu sıralama substrata ve sıcaklık gibi diğer 

koşullara bağlı olarak değişebilir. 

Fenolik Bileşikler[9] 

Fenolik bileşikler bitkiler aleminde yaygın ikincil metabolitlerin büyük bir grubunu 

oluşturup, hidroksil gruplarının sayısı ve pozisyonuna göre değişik gruplara ayrılırlar. 

Polifenollerin en yaygın grubu C6-C3-C6 flavon iskeleti üzerine kurulmuş olan 

flavonoidlerdir.Doğada 400'den fazla flavonoid tanımlanmış olup, halka yapılarına göre; 

flavonoller, flavonlar, flavanonlar, kateşinler, antosiyanidinler ve izoflavonoidler gibi isimler 

almaktadırlar. Ayrıca meyve ve sebzelerde benzoik asit veya sinnamik asit türevleri gibi diğer 

fenolik bileşikler de tanımlanmıştır. Flavonoidler, meyve ve sebzeler kadar tahıllarda da 

yaygın olarak bulunmaktadır. Flavonoidlerin lipid oksidasyonu üzerindeki etkileri, peroksi 

radikalleriyle reaksiyona girmeleri sonucunda elektron transferi yolu ile hidroksil ve 

süperoksit radikallerini yakalamalarıyla ilişkilidir.  

Üzümsü meyvelerde bulunan fenolik bileşiklerden antosiyanin, kuersetin, kamferol, 

mirisetin ve ellagik asit antikanserojenik, antibakteriyal, antiviral ve antioksidan aktiviteye 

sahiptirler. Genel olarak dut, çilek, böğürtlen, ahududu, frenk üzümü, bektaşi üzümü, yaban 

mersini, mürver meyvesi gibi türleri içeren meyvelerin antioksidan kapasiteleri oldukça 

yüksektir .  

Fenolik bileşikler, gıda maddelerinin görünüş, tat ve lezzet gibi tüketim açısından 

önemli olan kalite özellikleri üzerine etkileri ve doğal antioksidan olarak insan sağlığı üzerine 

olumlu etkileri nedeniyle önemli bileşenlerdir. Fenolik bileşikler gıdaların acılık ve burukluk 

gibi lezzet unsurları üzerine etki ettiğinden dolayı, özellikle de meyve sebzeler ve bunlardan 

elde edilen ürünler için çok önemli bileşiklerdir. Meyvelerin rengini etkileyen antosiyaninler 

fenolik bileşiklerin geniş bir grubunu oluşturmaktadır. Antosiyaninlerin meyve ve ürünlerine 

verdiği renk, tüketici tercihleri ve kalite özellikleri açısından ticari bir değer olarak kabul 

edilebilir. Antosiyaninlerin, gıda endüstrisinde doğal renklendirici olarak kullanılması fenolik 

bileşiklerin önemini artırmaktadır. Aynı zamanda fenolik bileşiklerin bir kısmı doğal 

tatlandırıcı olarak da kullanılabilmektedir. Sağlık açısından, sentetik antioksidanların toksik 

ve kanserojen etkileri nedeniyle doğal antioksidan özellik gösteren fenolik bileşiklere olan ilgi 

her geçen gün artırmaktadır. Antioksidan olarak fenolik bileşikler kanser, kalp hastalıkları, 

katarakt, göz hastalıkları, yaşlılık hastalıkları vb. birçok hastalığı engelleyebildiği ifade 

edilmektedir. Bu nedenle fenolik madde içeriği yüksek olan meyve ve sebze tüketimi 

hastalıklara yakalanma riskini azaltmakta ve sağlık üzerine olumlu etkide bulunmaktadır. 

Meyve sebzelerde niteliklerine göre çeşitli fenolik bileşikler farklı oranlarda 

bulunabilmekte ve gıdaların renk, tat ve lezzetini etkileyerek gıdaların albenisini önemli 

şekilde etkilemektedirler. Ayrıca fenolik bileşiklerin doğal antioksidan kaynağı olmaları ve 

dolayısı ile sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle meyve ve sebze ürünlerine olan ilgi gün 

geçtikçe artmaktadır. 
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Yapay (Sentetik)  Antioksidanlar; 

Genellikle gıdalarda en fazla kullanılan sentetik antioksidanlar: BHA (Butillenmiş 

hidroksi anisol), BHT (Butillenmiş hidroksi toluen), PG (Propil gallat) ve TBHQ (Tersiyer 

butil hidrokinon)’ dur. 

 Antioksidan ne kadar güçlü ve etkili olursa, kapasite güçleri de o kadar fazla 

olmaktadır. Bu nedenle her besin aynı güçte antioksidan etki göstermemektedir. Yapılan 

çalışmalarda, hemen hemen her besin için çeşitli antioksidanların içerikleri araştırılmış ve 

sebze ve meyvelerin en yüksek antioksidan kapasitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca, 

araştırmalar sonucunda genellikle koyu renkli meyve ve sebzelerin antioksidan gücünün daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, bazı meyvelerin kurutulmuş ürünlerinde yaş 

örneklere göre daha yüksek değerlerde antioksidan tespit edilmiştir. Bu durum kurutma 

yöntemleri ve yan uygulamaların türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.[8]    

Antioksidanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, serbest radikallere karşı 

koyma yeteneklerinin farklı olmasıdır. Antioksidan kaynaklarının ve alınan antioksidan 

madde derişimlerinin yanı sıra, antioksidanların aktiviteleri de çok önemli bir faktördür. 

Antioksidan aktivitesi, bunların serbest radikallerin ne kadarını yakalayarak etkisiz hale 

getirdiği ile tanımlanırken, bu nedenle serbest radikal yakalama kapasitesi olarak da ifade 

edilmektedir[10]  . 

� Etki mekanizmasına göre primer ve sekonder antioksidanlar olarak sınıflandırılabilir:  

 

Primer Antioksidanlar: [7]   

Birincil ya da diğer adıyla zincir parçalayan antioksidanlar; lipid radikalleri ile 

ortamdaki oksijeni kullanarak daha kararlı bir ürün oluşumunu sağlamaktadırlar. Bu 

bileşenler, fenolik yapıda olup, serbest radikal zincirlerinin lipid oksidasyonunu 

engellemektedirler. Doğal ve sentetik tokoferoller, alkil galatlar, BHA, BHT, tersiyer bütil 

hidrokinon bu gruba bağlı olarak fonksiyon göstermektedirler.Sağlıklı dokuda oksijen, 

atmosfere göre daha düşük oranda olduğundan biyolojik dokularda oksijen basıncı önemlidir. 

Çoğu gıda antioksidanları lipid otooksidanlarını engellemektedirler. Ayrıca fenolik 

antioksidanlar, indüksiyon periyot süresinin uzamasında etkilidirler. Yağ içerisine katılmaları 

durumunda, büyük oranda bozunmayı geciktirirler. Otooksidasyon reaksiyonları üzerinde 

antioksidan konsantrasyonlarının etkisi pek çok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında 

antioksidanların yapısı, oksidasyon koşulları, oksidasyona uğramış yapıdaki değişimler 

sayılabilir. Fenolik antioksidanların, antioksidan aktivitesi yüksek konsantrasyonlarda 

etkinliğini yitirmektedir. Bunlar prooksidant yapı kazanırlar. 

 
Sekonder Antioksidanlar: [7]   

Sekonder antioksidanlar diğer adı ile antioksidan sinerjistleri, ortamda primer 

antioksidanlar bulunmadığı durumda aktivite gösteremezken tersi durumda lipidlerin 

otooksidasyon reaksiyonunu geciktiren, otooksidasyon zincirinin, serbest radikallerden kararlı 

türlere dönüşümünü sağlayan bileşikler haline dönüşürler. Bunlar, metal iyonları ile reaksiyon 
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sonucunda etkili hale gelmektedirler. İndirgen ajanlardan askorbik asit, ortamda tokoferollerin 

ya da diğer fenolik maddelerin bulunması ile sinerjist etki gösterebilmektedir. 

Şelat yapıcı ajanlar; prooksidan ortamdaki, metal iyonlarını bağlayarak, 

hidroperoksitlerin bozunması sonucunda radikal olmayan türlerin elde edilmesini içerirler. 

Gıda lipidleri genellikle az miktarda metal iyonları içermektedir. İyonlar ortamda enzimler ya 

da bunların bozunma ürünlerinin bulunuşu ile artmaktadır. Metal iyonları, rafinasyon 

ekipmanlarında, metal kaplarda ya da hidrojenasyon süreçlerinde yoğun olarak 

bulunmaktadır. Örneğin sitrik asit, amino asit, etilen diamin tetra asetikasit (EDTA) bunlar 

arasında sayılabilir. Metalik iyonlarla, örneğin bakır ve demir katalitik olaylarda lipid 

oksidasyonunu hızlandırırlar. Şelatlar bazen sinerjist etki gösterebilirler. Bunlar genellikle 

fenolik antioksidanların aktivitesini desteklerler. Ayrıca bunlardan bazıları prooksidan 

aktiviteye sahiptirler. 

Oksijen tutucu ajanlar; UV radyasyonunu absorplayarak ya da tekli oksijeni 

kullanarak aktivite gösterirler. Bu gruba örnek olarak verilen askorbik asit (vitamin C), 

askorbil palmitat, izo askorbik asit ve sodyum tuzları yağ içeren gıdalarda stabiliteyi 

sağlamak amacıyla kullanılırlar. Askorbil palmitatın % 0.01 oranında katılması bitkisel 

yağlardaki acılığı giderme yönünden BHA ve BHT’ den çok daha etkilidir. Oksijen tutucu 

özellikteki askorbik asitin aktivitesi, şişelenmiş ve kutulanmış ürünlerde etkilidir. Ancak yağlı 

gıdalarda kullanımı önerilen askorbil palmitat, yağ fazında çözünürlüğü arttırıcı etkisi 

nedeniyle kullanılmaktadır. 

Hidroperoksit yıkıcı ajanlar; Dilauril tiyo propiyonik asit hidroperoksitleri dekompoze 

ederek son üründe kararlılık sağlayan maddelerdir.  

 

II.1.6. Antioksidan Aktivitesinin Saptanmasına Yönelik Metotlar[11]   

 
Doğal ve yapay antioksidanların aktivitesinin belirlenmesi amacıyla birçok yöntem 

kullanılmaktadır. 

Son zamanlarda toplam antioksidan kapasite veya toplam antioksidan aktiviteyi 

ölçmek için birkaç metod geliştirilmiştir. Trolox ekivalenti antioksidan kapasite (TEAC), 

toplam radikal tutma parametresi (TRAP), demir (III) iyonu indirgeme gücü (FRAP) ve 

oksijen radikalini absorblama kapasitesi (ORAC) bunlardan bazılarıdır. Bu metodlar substrat, 

prob, reaksiyon şartları ve antioksidan etkinin hesaplanma şekline göre birbirinden farklıdır. 

Bu yüzden farklı metodlardan alınan sonuçları karşılaştırmak son derece zordur. 

Bu metodlar kimyasal reaksiyonlarına göre başlıca iki gruba ayrılırlar:  

Hidrojen atomu transferine (HAT) dayanan metodlar 

Bir tek elektron transferine (ET) dayanan metodlar 

HAT- ve ET-temelli metodlar örneğin koruyucu antioksidan kapasitesi yerine radikal veya 

oksidan giderici kapasitesini ölçmeyi hedefler. Basit “lipidsiz” sistemlerde; antioksidandan 

serbest radikal molekülüne elektron transferi veya H+ verilmesinin direk ölçümü yapılır. Bu 

metodlar ticari kit halinde de olup, yaygın şekilde kullanılırlar. 
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Çizelge 2. In vitro koşullarda uygulanan antioksidan aktivite tayin metodları[11] 

 

HAT-temelli metodlar 

 

 

Oksijen radikalini absorblama kapasitesi 

(ORAC) 

Linoleik asit oksidasyonunun inhibisyonu 

(TRAP) 

LDL oksidasyonunun inhibisyonu (TRAP) 

Crocin ağartma metodu 

 

 

ET-temelli metodlar 

 

 

Trolox ekivalenti antioksidan kapasite 

(TEAC) 

Fe(III) iyonu indirgeme gücü (FRAP) 

DPPH radikali giderme aktivitesi 

FCR ile toplam fenolik bileşik tayini 

 

 

 

Diğer metodlar 

 

Tiyobarbitürikasit ile oksidasyon ürünlerinin 

tayini (TBARS) 

Peroksit değeri (POV) 

Ransimat metodu 

Çeşitli serbest radikalleri yakalama metodları 

 

 
 HAT-temelli metodlar 

 
ORAC, TRAP gibi HAT-temelli metodlarda peroksil radikali (ROO●) üretmek üzere bir 

radikal başlatıcı kullanılır. Eklenen antioksidan radikaller için ortamdaki substrat ile yarışır. 

ROO● tercihen antioksidandan bir hidrojen atomu alır. Sonuçta ROO● ve hedef molekül 

arasındaki reaksiyon inhibe edilir veya geciktirilir. 

 

ORAC (Oksijen Radikalini Absorblama Kapasitesi) metodu:  
Çeşitli ekstraktlar ve fitokimyasalların antioksidan aktivitesini ölçmek için kullanılır.Metodun 

ilk halinde prob olarak fluoresan bir protein olan β-fikoeritrin (β-PE) ile ve peroksil radikal 

başlatıcısı olarak AAPH (2,2'-azobis(2-amidinopropan)dihidroklorit) bileşiği ile çalışılmıştır. 

Ancak β-PE’nin fotostabil olmaması, polifenolik maddelerle etkileşimi ve radikal başlatıcı 

eklenmediğinde bile fluoresansının azalması dezavantajlarıyla karşılaşılmış ve sonraları 

ORAC metodu, prob olarak β-PE yerine floressein kullanılarak geliştirilmiştir. Floressein 

(FL, 3',6'-dihidroksispiro [izobenzofuran-1[3H], 9'[9H]-ksanten]-3-on) protein olmayan 

sentetik bir probdur. Bu metotta radikal başlatıcı olan AAPH, floressein veya β-PE’nin 

fluoresansında azalmaya neden olur. Reaksiyon ilerledikçe fluoressein veya β-PE tüketilir. 

Antioksidan varlığında AAPH radikalleri giderilir ve fluoresans azalması inhibe edilir. 
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TRAP (Toplam Radikal Tuzaklayıcı Antioksidan Parametre) metodu: 
Plazma ve serumun “total antioksidan kapasitesi”ni ölçmek için geliştirilmiştir. Bu metod 

plazma antioksidanlarını okside etmek için ABAP (2,2'-azobis(2-amidinopropan) hidroklorit) 

radikal başlatıcısı tarafından peroksil radikallerinin üretilmesi ve meydana gelen oksidasyon 

sırasında tüketilen oksijenin ölçülerek izlenmesine dayanır. Daha sonra metod, oksitlenebilir 

bir lipid substratı olan linoleik asidin eklenmesiyle modifiye edilmiştir. Modifiye metotta 

Cu2+ ya da bir azo başlatıcısı ile linoleik asit oksidasyonu yapay olarak indüklenir, 

otooksidasyonun ilerleyişi linoleik asit oksidasyonundan oluşan konjuge dienperoksitlerin 

absorbansının takibi ile izlenir. 

 

Crocin ağartma metodu: 
Crocin doğal bir karotenoid türevidir. Metod serbest radikal başlatıcı AAPH (2,2'-azobis(2-

amidinopropan)dihidroklorit) tarafından, crocinin ağarmasını önlemede antioksidanların 

inhibisyon kapasitesini ölçer. Crosin safrandan elde edilen doğal pigmentler karışımı olduğu 

için çok fazla çeşitliliğe sahiptir ve karotenoidler gibi diğer gıda pigmentleri aynı dalga 

boyunda (λ=450 nm) ışık absorblar.Bu da crocinin endüstriyel uygulamasını sınırlar. 

 

 ET-temelli metodlar 
 
Antioksidanın, Fe3+, ABTS●+ gibi bir oksidan tarafından yükseltgenmesi sonucunda 

bir elektron antioksidandan oksidana transfer edilir, bu da oksidanın renk değişimine neden 

olur. UV/VIS ile absorbans değişimi ölçülür. Bu absorbans değişiminin derecesi antioksidan 

konsantrasyonuyla orantılı olduğundan, antioksidanın indirgeyici kapasitesi tayininde 

kullanılır. FCR ile toplam fenolik bileşik tayini, Cu2+ indirgeme kapasitesi, TEAC ve FRAP 

metodları bu sınıfa girer. 

 

FCR ile toplam fenolik bileşik tayini:  
Metod başlangıçta proteinlerde fenol grubu içeren tirozin kalıntısı ile Folin-Ciocalteu 

ayıracının (FCR) etkileşiminden dolayı protein analizi için düşünülmüştür. Daha sonraları 

daha genişletilerek toplam fenol metodu olarak kullanımı artmıştır. FCR Cu+, C vitamini gibi 

fenolik olmayan bileşikler tarafından da indirgenebildiği için fenolik bileşiklere spesifik 

değildir. Ancak fenolik bileşikler sadece bazik şartlar altında (metotta pH∼10 için karbonat 

çözeltisi kullanılır) FCR ile reaksiyon verir. Fenolik antioksidanların varlığında ayıraçtaki 

Mo(VI)’nın indirgenmesiyle renk sarıdan maviye döner ve 760 nm’de absorbans ölçülür. FCR 

örneğin indirgeyici kapasitesini ölçen bir metod olduğu için “antioksidan kapasite” ve FCR ile 

toplam fenol metodu arasında korelasyon bulunur. Basit ve tekrarlanabilir bir metod 

olduğundan, fenolik antioksidan çalışmalarında rutin olarak kullanılmaktadır. 

 

TEAC (Trolox Ekivalenti Antioksidan Kapasite) metodu: 

Bu metotta metmiyoglobin/H2O2 sisteminin oluşturduğu ferrilmiyoglobin radikali ABTS 

(2,2'-azinobis(3-etilbenzothiazolin-6-sülfonat)) ile etkileşerek ABTS●+ katyonik radikalini 

üretir. Oluşan ABTS●+ radikalinin antioksidan tarafından giderilmesi 734 nm’de absorbansın 

azalmasıyla takip edilir. Modifiye metotta ise ABTS●+ radikali, ABTS’nin potasyum 

persülfat oksidasyonuyla direk üretilir. Antioksidan kapasite suda çözünen E vitamini analoğu 
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olan trolox konsantrasyonu (mM) olarak tayin edilir. TEAC, 1 mM troloxunkiyle aynı 

aktiviteyi göstermek için gerekli olan antioksidan konsantrasyonunu ifade eder. Artan 

kullanımına rağmen bazı sınırlamaları vardır, en büyük dezavantajı sentetik ABTS●+ 

radikalinin biyolojik sistemlerde bulunmamasıdır. 

 

FRAP (Fe(III) İyonu İndirgeme Gücü) metodu:  
Bu metotta düşük pH’da ferrik tripiridiltriazin kompleksi (Fe+3-TPTZ) antioksidanların 

etkisiyle ferröz kompleksine (Fe+2-TPTZ) indirgenir. Oluşan kompleksin 593 nm’de 

absorbansı ölçülür. Böylece elektron vermenin antioksidanların toplam indirgeme 

kapasitesiyle lineer olduğu varsayılır. Bu yaklaşımın ana dezavantajı, metod okside olabilen 

bir substrat içermediğinden antioksidanların koruyucu özellikleri hakkında bilgi 

sağlamamasıdır. 

 

DPPH radikali giderme metodu:  
1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali ticari olarak mevcut, stabil radikallerden biridir. 

Fenolik antioksidanların aktiviteleri üzerinde yapı etkisini çalışmak için kullanılan ilk sentetik 

antioksidanlardan biridir. Etanoldeki çözeltisi mor renklidir ve 517 nm’de maksimum 

absorbans verir. Antioksidan tarafından indirgenince rengi solduğu için reaksiyonun ilerleyişi 

spektrofotometre ile izlenir. DPPH’in renginin solması antioksidan konsantrasyonu ile 

orantılıdır. Başlangıçtaki ilk DPPH konsantrasyonunu % 50 azaltmak için gerekli antioksidan 

miktarı “antiradikal etkinlik”i ifade eder ve EC50 (mg/ml) olarak isimlendirilir. EC50 değeri 

antioksidan aktiviteyi ölçmek için daha yaygın olarak kullanılan bir parametredir. 

 
Oksidan olarak Cu2+ kullanan toplam antioksidan potansiyel metodu: 

Bu metoda dair az sayıda yayınlanmış bilgi vardır. Örnekte bulunan indirgenler 

(antioksidanlar) tarafından Cu2+ Cu1+’e indirgenir. Cu1+ kromojenik bir reaktif olan 

batokupronin (2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolin) ile kompleks oluşturur.  
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II.1.7. Bitki Metabolizma Fizyolojisi[12]   

Bitki kimyasalları genellikle primer ve sekonder metabolitler (protein ve nükleik asitler bu 

sınıflamanın dışındadır) olarak ikiye ayrılır. 

 Primer metabolitler (Karbonhidratlar, yağlar, proteinler vb)doğada oldukça yaygın olup, 

yüksek bitkilerin tohum ile vejetatif dokularında oldukça fazladır ve hücre metabolizmasında ki 

temel görevlerinden dolayı, bitkinin fizyolojik gelişimi için gereklidirler.Pek çok yüksek bitki, 

ekonomik açıdan önem taşıyan organik kimyasalları (alkoloid, terpen, fenolik bileşikler, nadir 

aminoasitler, bitki aminleri ve glikosidler, vb) bünyesinde biriktirerek çeşitli bilimsel, 

teknolojik ve ticari uygulamalara ham madde oluşturur. Doğal bitki ürünleri(fitokimyasallar) çok 

sayıda endüstride doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılır, özellikle yağlar, resinler, taninler, saponinler, 

doğal plastikler, yapışkanlar,balmumu, boyalar, ilaçların kaynağı halindedir . 

Sekonder  metabolitler, primer metabolitlerden biyosentetik yolla üretilmiş olup Şekil 2 de 

verilmiştir. Sekonder  metabolitlerin, bitkinin primer metabolizmasındaki fonksiyonları genelde 

tozlaşmada, çevresel koşullara uyum,mikroorganizma, böcek ve diğer predatörlere (avcılara) karşı 

kimyasal savunma, diğer bitkilerle yarışma gibi rollere sahiptirler. Bitki bünyesinde oldukça az miktarlarda 

biriktirilirler. 

 

Şekil 2. Bitkilerde primer ve sekonder metabolizma arasındaki ilişkiler[12] 

 



15 
 

Antioksidanlar, genellikle bitkiler tarafından ikincil metabolit olarak sentezlenirler. 

Bitkilerde ikincil metabolit yol izi, glikoz ile başlamakta ve çeşitli enzimler aracılığıyla farklı 

yol izleri üzerinden, nükleozid, şeker ve şikimik asit türevleri olan ikincil metabolitler 

üretilmektedir. Şikmik asit türevleri arasında yer alan flavanoidler, önemli antioksidan 

maddelerdir. Trans-resveratrol de flavanoidler grubunda yer alan bir antioksidandır. [8]   

• Resveratrol 
 
Resveratrol bitkilerde geniş bir spektrumda biyolojik aktivite gösteren polifenolik bir 

bilesiktir. Resveratrol bitkilerde korunmasızlığa karşı çesitli seviyelerde üretilir. Resveratrol 

stilbene ailesine ait bir polifenol’dür. –cis veya trans konfigürasyonunda bulunabilir ve 

glycosylated formundadır. Üzüm, yer fıstığı, yumuşak meyve, poligonum kökü gibi birçok 

bitkide bulunmaktadır. Ayrıca doğuya özgü geleneksel bitki ilaçlarında da mevcuttur. [2]   

Resveratrol cis ve trans izomer şekillerde bulunur. Ayrıca cis ve trans şeklinde 

glukosid olarak trans, cis ve piceid şeklinde glukoz molekülüne bağlanarak da oluşur. 

Resveratrol yağ, DMSO (dimetilsülfoksit) ve alkolde çözünen bileşiktir. Molekül ağırlığı 228 

g/mol, erime sıcaklığı  253-255 °C dir. Kapalı formülü C14H12O3 dür. Şaraplarda trans 

resveratrol, cis resveratrole göre daha fazladır. Şarap ışık ve oksijen aldığı zaman trans 

izomerlerin cis izomerlere dönüştüğü belirlenmiştir. [13]  Resveratrol’ün kimyasal yapısı Şekil 

3’de, fiziksel özellikleri Çizelge 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3: Resveratrolün kimyasal yapısı[13]   
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Çizelge 3. Resveratrolün fiziksel özelikleri[2]   

 

Kapalı formülü 

 

C14H12O3 

 

Açık Formülü 

 

 
Sistematik ismi 

 

5-[(E)-2-(4-hidroxyphenyl)-ethenyl]benzene-1,3-diol 

 

Diğer isimleri 

 

trans-resveratrol 

Trans-3,5,4’-trihydrozystilbene 

3,4’,5-stilbenetriol 

(E)-5-(p-hydroxystyryl)resorcinol 

3,5,4'-trihydroxy-cis-stilbene 

3,5,4'-trihydroxy-trans-stilbene 

 

Molekül Ağırlığı (M.W) 228.25 

Erime Noktası (°C) 253 

Görünüm Beyaz katı 

Kaynama Noktası (°C) 255 

Çözünürlük Suda kolayca çözünür 

II.1.8. Fitoaleksin Kavramı ve Elisitörler 

Bitkilerin biyotik veya abiyotik bir etmenle karşı karşıya kalmaları sonucunda 

sentezleyerek biriktirdikleri, küçük molekül ağırlığına sahip antimikrobiyal bileşiklere 

‘fitoaleksin’ adı verilmektedir. Bir başka deyişle fitoaleksinler bitkilerin sentezlediği ikincil 

metabolitlerdir. Fitoaleksin sentezinin başlamasında enzimler etkilidir. Bu enzimleri harekete 

geçiren ise biyotik ya da abiyotik elisitörlerdir. [13]   

Fitoaleksinlerin üretimi bir etki-tepki mekanizmasının sonucu olduğundan, bu 

maddelerin üretimini teşvik eden farklı uygulamaların da olabileceği düşünülmüştür. 

Bitkilerde fitoaleksin sentezini teşvik edici maddelere ilk olarak uyarıcı ismi verilmiştir. Daha 

sonra Keen, (1975) bu maddeleri açığa çıkarıcı (elisitör) olarak tanımlamıştır. [8]   

 Fitoaleksin senetezine yol açan elisitörler; biyotik elisitörler ve abiyotik elisitörler 

olarak ikiye ayrılırlar. Biyotik elisitörler; polisakkaritler, proteinler, glikoproteinler, bakteri, 

mantar vb.dir. Abiyotik elisitörler ise; ses ötesi dalga, ultraviyole ışın, yaralama, kesme, ağır 

metal iyonları gibi etmenlerdir. [8]   
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Biyotik elisitörler[2]   

 

Kurşuni küf (Botrytis cinerea), mildiyö (Plasmopara viticola), ölü kol (Phomopsis 

viticola), tane çürüklügü (Rhizopus stolonifer) gibi fungal etmenlerin bulaştığı asmalarda 

stilbenler fitoaleksinler gibi davranırlar. Bu gibi koşullarda belirlenebilen stilbenler; trans-

resveratrol, -viniferin ve fterostilbendir.Bunlar yapraklarda ve meyve kabuğunda üretilirler. 

Uyarılamamış yapraklar ve meyveler stilbenleri sentezleyemezler. Hastalıklara karşı dayanıklı 

genotipler, (Amerikan türleri ve türler arası hibritler) uyarılmadan sonra hızla ve yüksek 

miktarda yaprakta ve meyvede fitoaleksin birikimi gösterirken, hassas genotiplerde fitoaleksin 

sentezi yavaş ve düşük miktarlarda bulunur. 

 

Abiyotik elisitörler[2]   

 

Fungus ve bakterilerin yanı sıra, asmada stilben fitoaleksinleri; ses ötesi 

dalga,ultraviyole ışın (UV), alüminyum klorür (AlCl3), ozon, yaralama, fosetil-Al 

(alüminyum etil fosfit) gibi abiyotik faktörlerle de açıga çıkabilmektedir.  

 

II.2. Kaynak Araştırması 

Türkiye’de Karadeniz bölgesinde oldukça yüksek antioksidan kapasiteli yaban 

mersinlerinin yetiştiği bilinmektedir[14]. Bu konuda yapılan yerli ve yabancı araştırıcıların 

çalışmaları aşağıda özetlenmiştir: 

Prior ve ark. nın çalışmalarında [15] , 4 farklı Vaccinium türü [Vaccinium corymbosum 

L (Highbush), Vaccinium ashei (Rabbiteye), Vaccinium angustifolium (Lowbush) ve 

Vaccinium myrtillus (Bilberry)] üzerinde toplam fenolikler, toplam antosiyaninler ve 

antioksidan kapasiteleri (ORAC-oxygen radical absorbance capacity- yöntemi) analiz 

edilmiştir. Toplam antioksidan kapasitesi, farklı Berry türlerinde 13.9 - 45.9 µmol TE/g fw 

arasında değişmektedir. Kurutulmuş materyal üzerinden değerler, 63.2 - 282.3 µmol TE/g fw 

arasında değişmektedir. Sonuç olarak; Bilberry ve Lowbush Blueberry en yüksek antioksidan 

kapasitesine sahip (44.6 - 45.9 + 2.2 µmol TE/g fw); en yüksek toplam fenolik bileşiklere 

(525 - 495 µmol TE/g fw) sahiptir. Lowbush Blueberries’te antosiyaninler Bilberry’deki 

ORAC değerleriyle karşılaştırıldığında Lowbush’un Bilberry kadar yüksek değerlere sahip 

olmadığı görülmüştür. Tüm Bluberry türü örnekleri için ORAC ile toplam antosiyanin ya da 

toplam fenolik bileşikleri arasında korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir. ORAC – toplam 

fenolikler  (r=0.85) ile ORAC- toplam antosiyanin (r=0.77) karşılaştırıldığında ORAC – 

toplam fenolikler in daha yüksek bir korelasyona sahip olduğu görülmektedir. ORAC - 

toplam fenolikler  ve ORAC- toplam antosiyaninlerde en yüksek değer Bilberry’e aittir. 

Meyvenin olgun olup olmaması da ORAC, toplam antosiyanin ve toplam fenolik madde 

miktarları üzerine etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bulundukları bölgelere göre 

incelendiklerinde, ORAC değerleri (oranı 18.1 - 21.4 µmol TE/g fw arasında), toplam 

antosiyanin değerleri (oranı 101.2 - 116.6 mg/100g fw arasında) ya da toplam fenolik madde 

değerleri (oranı 181.1 - 221.3 mg/100g fw arasında) üzerine etkileri olmadığı belirlenmiştir.  
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Meyve suyundan ve şarap eldesinden arta kalan posa antioksidan kapasitesi 

bakımından oldukça zengin olabileceği literatürde belirtilmiştir [16,17]. Esas olarak yaban 

mersini işleme prosesleri meyve suyu ve şarap üretim süreçlerini içermektedir.Aynı çalışma 

içerisinde yaban mersini posasının antioksidan kapasitesi araştırılmıştır. Bunun için de yaban 

mersininden elde edilen meyve suyu, şarap ve sirke posalarının antioksidan kapasiteleri 

incelenmiştir. Deneysel bulgulara göre, meyve suyu posasının en yüksek, sirke posasının ise 

en düşük antioksidan kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Örneğin, DPPH ile meyve suyu  

posasında % 64.3 iken şarap posasında % 62, sirke posasında ise % 41.2 antioksidan aktivitesi 

gözlenmiştir[16]. Bir başka çalışmada, yaban mersininden elde edilen sıvı ürünlerdeki 

antioksidan kapasitesi araştırılmıştır. Burada ise, en yüksek antioksidan kapasitesine şarapta, 

en düşük antioksidan kapasitesine ise meyve suyunda rastlanmıştır. Örneğin, meyve 

suyundaki antioksidan kapasitesi % 50 iken sirkesinde % 58.7, şarabında ise % 78.0 olduğu 

gözlenmiştir[17] .  

Koca ve ark. nın çalışmalarında[18], Karadeniz bölgesinde yetişen iki yaban mersini 

türünün (blueberry ve blackberry)  antioksidan kapasitesi karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda bu 

iki yaban mersini türünün kültürüyle doğal ortamda yetişeni de karşılaştırılmıştır. Sonuçlara 

göre doğal ortamında yetişen blackberry türünün en yüksek antioksidan kapasitesine sahip 

olduğu anlaşılmıştır. Örneğin,doğal ortamında yetişen blackberry 60µ mol/g, blueberry ise 

43µ mol/g, kültürlü blackberry 40µ mol/g iken blueberry 10µ mol/g [18] .  

Sarıburun ve ark. nın çalışmalarında[19], raspberry ve blackberry’nin farklı türlerinin 

toplam antosiyanin içeriği araştırılmış; ABTS, DPPH ve CUPRAC gibi yöntemlerle berry 

ekstraktlarının antioksidan değerleri bulunmuş; antosiyanin ve antosiyanidin çeşitlerinin 

karakterizasyonu LC-MS/MS ile gerçekleştirilmiştir. Toplam fenol içeriği Raspberry 

türlerinde 1040.95 - 2062.27 mg GAE/100g fw arasında bulunmuş ve en yüksek oranın 

Hollanda Boduru’nda olduğu saptanmıştır. Blackberry türlerinin en yüksek toplam fenolik 

madde içeriğine sahip türü Jumbo olduğu tespit edilmiştir. Toplam flavonoid madde miktarı; 

Raspberry için 15.41 (Heritage) - 41.08 (Hollanda Boduru) mg CTE/100g fw e kadar 

değişiklik gösterirken; Blackberry için ise 29.07 (Bursa 2) - 82.21 (Jumbo) mg CTE /100g fw 

e kadar değişiklik göstermiştir. Raspberry ve Blackberry arasında antosiyanin miktarları 

kıyaslandığında, Blackberry türlerinden Jumbo’da en yüksek antosiyanin miktarı 

bulunmaktadır. Antioksidan aktiviteleri için uygulanan yöntemler, ABTS, DPPH ve 

CUPRAC dır. ABTS’de Raspberry türleri için oran 64.36 - 117.07 µmol TE/g fw e kadar 

iken, ortalaması 83.64 µmol TE/g fw dir. Hollanda Boduru en yüksek antioksidan aktivitesine 

sahiptir. ABTS’de Blackberry türleri arasında en yüksek antioksidan aktivitesine, en yüksek 

toplam fenol ve toplam flavonoid içeriğine sahip tür Jumbo’dur. DPPH ABTS’ye göre daha 

yüksek değerler içermektedir. DPPH’ta Raspberry türleri için değerler 64.14 - 127.59 µmol 

TE/g fw e değişim göstermektedir; en yüksek değer Hollanda Boduru’na aittir. Aynı şekilde 

Blackberry türleri arasında değerler 90.95 - 177.11 µmol TE/g fw e değişmektedir; en yüksek 

değer Jumbo’da görülmektedir. Çalışmada ayrıca, CUPRAC yöntemi üzerinde durulmuştur. 

CUPRAC yönteminde değerler diğer iki yönteme göre daha düşüktür. Raspberry’de değerler 

47.16 - 108.104 µmol TE/g fw arasında değişmektedir; en yüksek değer Hollanda Boduru’nda 

görülmektedir. Blackberry’de değerler 59.99 - 127.15 µmol TE/g fw arasında değişmektedir; 
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Jumbo en yüksek değeri içermektedir. Sonuç olarak; toplam fenol, toplam flavonoid ve 

toplam antosiyanin içerikleri açısından, Raspberry türleri arasında en yüksek değerler 

Hollanda Boduru’nda tespit edilirken; Blackberry türleri arasında Jumbo’da en yüksek 

değerler tespit edilmiştir. Raspberry ve Blackberry karşılaştırıldığında tüm değerlerin 

Blackberry’de çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir [19]. 

Rudolf ve ark. nın çalışmalarında[20] yer fıstığının trans-resveratrol,toplam fenolik 

bileşenler ve antioksidan aktivitesini incelemek için ultraviyole ışın(UV) ve ses ötesi 

dalga(SÖD) uygulamaları yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Fıstığa hasat sonrası 

herhangi bir strese maruz kalmamış olup öğütülmüş,doğranmış,dilimlenmiş şekilde UV ve 

SÖD uygulamaları yapılmıştır.250C de 0-48 saat arası inkübasyona bırakılan örneklerde 

toplam fenolik bileşenler ve antioksidan aktivitesinde artma gözlenmemiş olup  trans-

resveratrol derişiminde zamanla artış gözlenmiştir.2mm kalınlığında dilimlenmiş olan fıstığa 

250C de 4 dakika SÖD uygulanıp 36 saat inkübasyona bırakıldığında en yüksek trans-

resveratrol derişimi gözlenmiş olup 0.48 ± 0.08 µg/g dan 3.96 ± 0.96 µg/g a çıkarak 8.25 kat 

artış göstermiştir.Aynı şartlarda UV uygulaması yapıldığında trans-resveratol derişimi 0.48 ±

0.08 µg/g dan 1.70 ± 0.54 µg/g a çıkarak 3.54 kat artış göstermiştir.Antioksidan aktivitesi ile 

trans-resveratrol derişimi arasındaki ilişki negatif yönde korelasyon mevcuttur.Trans-

resveratol derişimi artış gösterdiğinde antioksidana aktivitesi azalış gösterme eğilimindedir. 

Huykens-Keil ve ark. çalışmalarında[21]  farklı dozlarda UV-B uygulaması ile siyah 

kuş üzümünün toplam fenolik madde miktarındaki fenolik madde bileşimindeki ve 

antioksidan aktivitesindeki değişimi incelemeyi amaçlamıştır.Çalışmada 8.2 jm-2’lik sabit doz 

kullanılmış olup,60dakika,90dakika ve 120 dakika UV-B uygulamasına maruz bırakılmıştır. 

Siyah kuş üzümünün UV-B ile uyarılma süresi arttıkça sentezlenen antosiyanin miktarı 

%60,flavonol mikarı %76 ve fenolik madde miktarı-hidroksisinnamik asit:%98 

hidroksibenzoik asit:%35- artış göstermiştir. İnkübasyon süresi arttıkça antioksidan 

aktivitesinde artış elde edilmiştir. Kısa süreli UV-B uyarımı ile fenolik madde miktarındaki 

buna bağlı olarak da antioksidan aktivitesinde  artış gözlenmiştir. 

Erkan ve ark. çalışmalarında[22]   farklı UV-C dozları ile uyarılmış çileğin antioksidan 

kapasitesi enzim aktivitesi ve çürümesindeki değişim incelenmiştir. 1 dakika 0.43 kJ/m2 , 5 

dakika 2.15 kJ/m2, 10 dakika 4.30 kJ/m2 lik  üç farklı  UV-C dozu ve maruz kalma süresi 

kullanılmıştır.Uygulama yapılmamış çilek UV-C uygulaması yapılan çilek karşılaştırıldığında 

antioksidan kapasitesi ve enzim aktivitesi artış elde edilmiş meyvenin çürümesi geciktirildiği 

gözlenmiştir.Uygulama yapılmayan kontrol olarak belirlenen çileğin toplam antosiyonin 

miktarı 390.8 mg kg-1 iken bu değer  UV-C uygulamasından sonra 512 mg kg-1’e çıktığı 

gözlenmiş olup %31’lik bir artış elde edilmiştir.Toplam fenolik madde miktarı 1.083g/kg’dan  

1.418 g/ kg ‘a çıktığı gözlenmiş olup yine %31’lik bir artış elde edilmiştir.Oksijen radikali 

bağlama kapasitesi ise 21.11 mmol/ kg’dan 32.21 mmol/ kg‘ a yükselerek %53 ‘lük bir artış 

elde edilmiştir. 

Sales ve ark. çalışmalarında[23] fıstığın resveratrol piceid (trans-resveratrolün 3-ss 

glikoziti) toplam stilbenler ve duyusal test (OA: tat ve kokudaki olumlu ya da olumsuz 

değişiklik) derişimleri üzerine çeşitli dozlarda uygulanan UV ve SÖD uygulamasının 
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etkilerini cevap-yüzey yöntemini kullanarak optimize etmişlerdir. SÖD uygulaması yapılan 

fıstık, uygulama yapılmayan fıstıkla karşılaştırıldığında resveratrol,piceid ve toplam 

stilbenlerin miktarı artış gösterirken duyusal test olumsuz sonuçlandığı gözlenmiştir.UV 

uygulaması yapılan fıstık, uygulama yapılmayan fıstıkla karşılaştırıldığında yüksek derişimde 

stilben bileşenleri üretildiği ancak duyusal test sonucu SÖD uygulaması sonucuna göre daha 

olumsuz çıktığı belirlenmiştir. Optimum koşullarda SÖD ile 2.64-4.40 µg/g resveratrol ve 

4.50-6.50 µg/g toplam stibelden üretilirken; UV ile 2.00-2.06 µg/g resveratrol ve 2.10-2.27 

µg/g toplam stibel üretildiği belirlenmiştir. Bir fıstık barı 30 g fıstık içeriyorsa  SÖD 

uygulanmış 3-5 bar fıstık ile UV uygulanmış 6 bar fıstık bir porsiyon (140 mL yani bir 

bardak) kırmızı şarap ile aynı miktarda resveratrol içerdiği söylenebilir. 

Sales ve ark. çalışmalarında[24] farklı dozlarda UV ile SÖD’nın toplam fenolik madde 

(TP), troloks eş değer antioksidan kapasitesi (TEAK) ve oksijen radikali ile absorbans 

kapasitesi (ORAK) yöntemleriyle  antioksidan aktivitesini ve uyarılmış fıstıkların genel 

duyusal test sonuçları incelenmiştir. UV ve SÖD için optimum proses parametreleri cevap-

yüzey yöntemi ile belirlenmiştir. Uyarılmış fıstıkların toplam fenolik madde , troloks eş değer 

antioksidan kapasitesi, oksijen radikali ile absorbans kapasitesi ve toplam antioksidan 

aktivitesinin arttığı gözlenmiştir. Ancak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında bütün 

uygulamalr sonucunda duyusal genel değeri düştüğü gözlenmiştir. Toplam antioksidan 

miktarının artmasında SÖD’ün UV’den daha etkili olduğu belirlenmiştir. İnkübasyon süresi 

36 saat iken optimum SÖD parametrelerinde sonuçlar şöyledir. TAC≥68µm TE/g TP≥ 1.51 

mg GAE/G TAK ≥2.76µm TE/g ve OA≥5  olup fıstıkların lezzetinde olumlu bir değişim 

meydana gelmemiştir. 

Sales ve ark. çalışmalarında[25] resveratrol içeren fenolik antioksidan bileşiklerinin 

kanser ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini 

belirtilmiştir. Bu çalışmada SÖD ve UV uygulamasının birleştirilmesi (SÖD-UV) ile fıstıktaki 

antioksidanların fenolik bileşenlerin artma miktarlarının ölçülmesi, proseslerin 

karşılaştırılması ve optimum parametrelerin belirlenmesi istenmiştir. Toplam fenolik madde 

miktarındaki SÖD ve UV’nin tek tek uygulamalarından elde edilen artış ile 

karşılaştırıldığında SÖD-UV birlikte uygulaması maksimum artış göstermiştir. SÖD ile 

UV‘nin birlikte uygulanması sonucunda trans-resveratrol derişiminde yalnızca SÖD 

uygulamasından elde edilen sonucun 1.3 katı, yalnızca UV uygulamasının sonucunun 2.3 katı 

artış gözlenmiştir. Bu çalışmada fıstıktaki resveratrol miktarının arttırılmasında UV ve 

SÖD‘ün eş etkisinin önemi vurgulanması istenmektedir. 

Wang et al. [26] çalışmalarında abiyotik uyarıcı olarak UV-C ışınını denemişlerdir. 

Bunun dışında proje konusuyla ilgili mevcut bir patente de rastlanmamıştır. Wang et al. 

çalışmalarında, Blueberries (Vaccinium corymbosum) türünde flavonoid seviyelerinde UV-C 

ile muamelesi sonucu artış olduğunu gözlemişlerdir. Resveratrol gibi bir çok molekülü içeren 

fitokimyasallar HPLC ile analiz edilmiştir. 2.15, 4.30, 6.45 kj m-2 UV-C dozlarının etkisiyle 

meyvenin antioksidan kapasitesi artışı ile kontrol grubu olarak kullanılan meyvenin 

antioksidan kapasitesi karşılaştırılmıştır. 0.43kj m-2 lik UV-C dozu fenolik bileşikleri ve 

antosiyanin miktarını az miktarda da olsa artırdığı görülmüştür. Blueberry türünde  

fitokimyasal içeriğini artırmak için UV-C’de en uygun doz 2.15 kj m-2 ve 4.30 kj m-2 olduğu 
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tespit edilmiştir. UV-C nin etkileri zamanla azalmaktadır, meyvenin UV-C ile muamelesi 

sonucu en güçlü cevabı muameleden hemen sonra görülmektedir. Çalışmada, yaklaşık 2000 

meyve hasat edilmiş, ancak çürükler, zarar görenler, renk veya şekil bozukluğuna uğrayanlar 

çıkarıldığında 990 meyve üzerinde çalışma yürütülmüştür. Toplam fenol, antosiyanin ve 

antioksidan kapasiteleri üzerine etkilerinde 4.3kj m-2 üzerindeki dozlarda toplam fenol ve 

antosiyanin miktarı değişmez iken, antioksidan kapasitesi 2.15 ve 4.30 kj m-2 dozlarında en 

etkili artışı göstermiştir. 2.15 ve 4.30 kj m-2 dozlarında bütün fenolik bileşiklerin ve 

flavonoidlerin arttığı gözlenmiştir. Blueberry’deki temel antosiyanin Malvidin-3-galactosid 

olduğu tespit edilmiş ve 0.43 kj m-2 doz uygulamada artış görülmüştür. Toplam antosiyanin 

seviyesi 4.3 veya 6.45 kj m-2 dozunda arttığı gözlenmiştir. UV-C tüm toplam antosiyanin 

derişimlerini yükseltirken flavonol ve antosiyanin oranını etkilememiştir. UV-C ‘nin 

uygulamasının sonrasında toplam fenoller, antosiyaninler, antioksidan kapasitesinin 

ölçümlerinde; ilk bir kaç saniye içinde maksimum seviyede iken en büyük düşüş 

180.dakikada başladığını 1440.dakikada minimum olduğu gözlenmiştir . 

Eichholz ve ark. nın çalışmalarında[27] yaban mersininin (Vaccinium corymbosum L.) 

UV-B uygulaması sonucu yapısında bulunan uçucu metabolitlerin ve fenolik bileşenlerin 

değişimi incelenmiştir. Vaccinium corymbosum L. Üzerine düşük (0.075 Wh/m2) ve yüksek 

(0.150 Wh/m2) dozlarda UV-B uygulanmış ve 2 ile 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır. 

Toplam fenolik bileşiklerin miktarı uygulama yapılmadan ölçülen değeri 25.5mg/g kuru 

madde iken uygulama sonrası değerler kıyaslandığında en iyi sonucun yüksek dozda (0.150 

Wh/m2)  ve 2 saatlik inkübasyon sonucu alındğı tespit edilmiştir.  

 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

III.1.  Materyal 

Proje süresince kullanılan materyal olan yaban mersini Gedik Flora A.Ş.’den 

(İstanbul) temin edilmiştir. Kuzey Amerika yüksek çalı tipinin kültüre edilmiş hali olan 

Vaccinium corymbosum patriot türü taze meyve olarak satın alınmıştır. 

Yaban mersininin 100 gramında % 83 ü su,% 0.7 si protein,% 0.5 i yağ, % 15 i 

karbonhidrat,% 1.5’i lif içerir ve aynı miktar yaban mersini 62 kalori sağlar. Mineral ve 

vitaminlerce zengin olan yaban mersini sodyum içermeyip bol miktarda potasyum 

içermektedir.Ayrıca sakkaroz içeriği %3 iken %48 glikoz ve %49 fruktoz içermektedir. 

Temininden sonra deneyler başlayana kadar bir kısmı taze meyve olarak bir kısmı da  

elde sıkılarak posa elde edilmiş, gıda saklama poşetlerine uygun şekilde yerleştirilip azot 

gazından geçirilerek derin dondurucuda saklanmıştır. 

Deneylerde kullanılan kuzey orijinli yüksek çalı formunda (Patriot) olan kültür yaban 

mersinidir. Yaban mersini türleriyle ilgili bilgi EK-I.1.a ve b’de verilmiştir. 

Ayrıca projede, patriot türü yaban mersini posası ile bazı ticari yaban mersini 

ürünlerinin karşılaştırması da yapılmıştır. 
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Ticari olarak satın alınan ürünler aşağıda verilen firmalardan temin edilmiştir. 

� Yaban Mersini Meyve Suyu :  

Elite Naturel A.Ş (Vaccinium corymbosum türünden elde edilmiştir.) 

� Yaban Mersini Şarabı           : 

 Şirince-Vincent ( Yaban mersini türü belli değildir.) 

� Kurutulmuş Yaban Mersini  :  

Malatya Pazarı A.Ş ( Yaban mersini türü ve kurutma yntemi belli değildir.) 

 

III.2. Yöntem 

III.2.1. Dondurarak kurutma işlemi 

Patriot türü yaban mersini meyvesinin posası öğütüldükten sonra, dondurarak 

kurutucuya (liyofilizatöre) konularak, 300 psi basınçta -300C koşullarında kurutulur. Kurutma 

için geçen süre kaydedilir. Bu numunenin  trans- resveratrol derişimi HPLC ile, antioksidan 

aktivitesi DPPH metoduyla (UV–VIS Spektrofotometresiyle) ve toplam fenolik madde 

miktarı ise Folin Ciocalteu yöntemiyle (UV–VIS Spektrofotometresiyle) belirlenir. 

III.2.2. Ses ötesi dalga uygulama işlemi 

Patriot türü yaban mersini meyvesinin posası elde edildikten sonra ses ötesi dalga 

uygulaması yapılmıştır. Belli aralıklarla bekletilerek meyvenin posasının antioksidan 

kapasitesi (toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesi) ve trans-resveratrol 

derişimi belirlenerek ses ötesi dalga uygulanmayan numunelere göre artış ya da azalışın söz 

konusu olup olmadığı karşılaştırılmıştır. 

Buna göre bir miktar posa önce öğütülür, sonra öğütülen posadan etrafı alüminyum 

folyo ile kaplı beher içerisinde 10 gram tartılır ve son hacmi 10 ml olacak şekilde saf su ilave 

edilerek çözeltisi oluşturulur.Sıvı ortamdaki posa örnekleri üzerine çubuk (probe) yardımıyla 

her bir örneğe 10 dakika ses ötesi dalga uygulanır. Ses ötesi dalga ile uyarılan örnekler oda 

koşullarında ve karanlık ortamda tepkimenin gerçekleşmesi amacıyla 7 gün bekletilir. 

Karanlıkta ve 7 gün bekletilme nedeni trans-resveratrolun ışık etkisiyle yüksek antioksidan 

aktivitesi gösteremeyen cis- formuna dönüşebilmesinin engellenmesidir.Ses ötesi dalga 

uygulanan bütün numuneler 3 tekrarlı 6 ayrı numune ile çalışılmış olup 1.,3.,5. ve 7.günlerde 

analizlerinin yapılması amacıyla antioksidan kapasitesi için ekstraksiyon aşamasıyla başlayıp, 

DPPH ve Folin Ciocalteu yöntemleriyle elde edilen verilerin kaydedilmesi;HPLC analizi için 

gerekli olan aşamaların gerçekleştirilerek enjeksiyona hazır halde HPLC viyallerine  

aktarılması ve sonrasında analizlenerek sonuçların kaydedilip karşılaştırılması şeklinde 

gerçekleştirilir. Ses ötesi dalga uygulanan numunelerde en çok artıcı etkinin uygulamadan kaç 

gün sonra olduğu tespit edilir. 
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IV.  ANALİZLER VE BULGULAR 

IV.1. Analizler 

Öncelikle, ses ötesi dalga uygulaması yapılmadan,meyvenin posasının,ticari olarak 

satın alınan kurutulmuşunun,şarabının ve meyve suyunun antioksidan kapasitesi (toplam 

fenolik madde içeriği ve antioksidan aktivitesi) ve trans-resveratrol derişimi belirlenmiştir. 

Firmadan alınan meyvenin elde sıkılması sonucu elde edilen posaya uygulanacak  

işlemlerin ilk basamağı  posanın ekstraksiyonudur.Dondurucuda bekleyen posalar poşetlerden 

çıkarılarak öğütülür.Öğütülen posadan 10 gram tartılır ve üzerine 20 ml petrol ilave edilerek 

150 rpm de 3 saat karıştırılır.Sonrasında 20 dakika 500C de döner buharlaştırıcı kullanılarak 

çözücünün (eterin) uzaklaşması sağlanır. Bir balonda 15ml metanol ile 10 ml su karıştırılarak 

25ml metanol-su çözeltisi elde edilir. Elde edilen ekstrakttan 2.5gram tartılarak üzerine 

hazırlanan 25ml metanol su çözeltisi eklenir ve 60 dakika 150 rpm de iyice karışması  

sağlanır.Elde edilen karışım 40C de 3500 rpm de 15dakika santifüjlenir ve sıvı kısım alınarak 

ekstrakt hazırlanmıştır. 

İkinci basamak antioksidan kapasitesi ve toplam fenolik madde miktarı tayinlerinin 

yapılması için gerekli kalibrasyon grafiklerinin elde edilmesi için yapılan yöntem belirleme 

çalışmalarının tamamlanması ve yöntemlerin uygulama aşamasıdır.Antioksidan kapasitesinin 

tayini için literatürde en sık rastlanan metotlardan olan DPPH yöntemi kullanılmış olup 

toplam fenolik madde miktarının tayini için Folin Ciocalteu yöntemi kullanılmıştır. 

DPPH yöntemi ve Folin Ciocalteu yöntemi posa dışında ticari olarak satın alınan 

kurutulmuş yaban mersini,yaban mersini şarabına ve yaban mersini meyve suyuna 

uygulanmış olup analiz sonuçları kaydedilmiştir. Analiz sonuçları yukarıdaki şekilde posa 

için oluşturulan DPPH kalibrasyon grafiğinden %DPPH Tutulan (%Antioksidan Aktivitesi) 

hesaplanır iken Gallik asit kalibrasyon grafiğinden toplam fenolik madde miktarını gallik asit 

eşdeğeri cinsinden (mgGAE/g posa) hesaplanır. 

IV.1.1. Spektofotometrik Analizler 

 IV.1.1.1.Toplam Antioksidan Aktivitesi Tayini 

DPPH yöntemi için denge süresinin belirlenmesi için ilk basamakta elde edilen 

ekstraktan 1ml alınır ve çeşitli oranlarda seyreltmeler yapılır.Seyreltilen örneklerden 1’ er ml 

alınarak üzerlerine 2 ml DPPH çözeltisi ( 0.394 g/L ya da 39.4 mg/100 ml) eklenir. 

Çözeltilerin her 15. dakikadaki 517 nm dalga boyundaki absorbansları okunur ve tablo 

oluşturularak kaydedilir. Derişime karşı okunan absorbanslar grafiğe geçirilerek kalibrasyon 

grafiği çizilir ve denklemi bulunur. Değerlerin kaydedildiği tablodan absorbans değerlerinin 

sabit olduğu süre, tepkimenin dengeye geldiği süredir ve bekleme süresi olarak belirlenir. EK- 

I.2.a’da ayrıntılı olarak gerekli bilgi ve hesaplamalar açıklanmıştır.Yöntem belirleme 

işleminden sonra uygulama aşamasında hacim azalması göz önünde bulundurularak deneye 

başlamadan önce bir balon jojede 300 ml metanol üzerine 200ml distile su ilave edilerek 
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metanol-su çözeltisi hazırlanır.Yöntem belirleme aşamasında kullanılacak olan DPPH: 

Metanol-su çözeltisi oranı ve bekleme süresi tespit edildiğinden hazırlanan DPPH 

çözeltisinden 1ml alınarak seyreltilen ekstrakta ilave edilir.Bekleme süresi kadar karanlıkta 

bekletilerek 517 nm de UV-VIS spektrofotometre ile analiz edilir.Yöntem belirleme ve 

uygulama aşamasının ayrıntılı açıklamaları EK-I.2.a’da verilmiştir. 

IV.1.1.2.Toplam Fenolik Madde Miktarı Tayini 

Folin Ciocalteu yönteminde kullanılacak olan gallik asit kalibrasyon grafiği toplam 

fenol içeriğinin gallik asit eşdeğeri olarak belirlenmesini sağlar.Kalibrasyon grafiğinin 

hazırlanması için 0.5 g gallik asit tartılır ve balon jojeye konulur.Ultrasonik banyo içinde 

10ml etanol ilave edilerek çözünmesi sağlanır.Daha sonra ultrasonik banyodan alınan balon 

jojeye toplam hacim 100ml olacak şekilde etanol ilave edilerek  stok çözelti elde edilir.Stok 

çözeltiden çeşitli derişimlerde seyreltik çözeltiler hazırlanır.Hacim azalması göz önünde 

bulundurularak ayrı bir balon jojeye 5.4ml metanol ve 3.6 ml distile su ilave edilerek her bir 

örnek için 9 ml metanol su çözeltisi hazırlanır.Stok çözeltiden hazırlanan değişik 

derişimlerdeki gallik asit çözeltilerinin her birinden 1 ml alınır ve üzerlerine önceden 

hazırlanan 9 ml metanol-su çözeltisi eklenir.Elde edilen karışımdan 0.3 ml alınarak üzerine 

1.5 ml Folin ayıracı ilave edilir ve 5 dakika karanlıkta bekletilir.Bekleme sırasında 7.5g 

Na2CO3 tartılır ve 92.5ml saf su ilave edilerek Na2CO3 çözeltisi hazırlanır. Karanlıkta 

bekletilen karışıma hazırlanan 1.2 ml Na2CO3 çözeltisi ilave edilir. Na2CO3 çözeltisi 

ilavesinden sonra elde edilen karışım homojenize edilerek UV-VIS spektrofotometresinde 

absorbans değeri okumasında hatalı okuma yapılmasına neden olabilecek olan baloncukların 

oluşması engellenir. 90 dakika karanlıkta bekletilir ve 765 nm’de UV-VIS 

spektrofotometresinde absorbansları okunur.  

IV.1.2. Kromatografik Analizler 

IV.1.2.1.Trans-resveratrol Derişiminin Belirlenmesi 

 Posa,ticari olarak satın alınan kurutulmuş yaban mersini,yaban mersini şarabı ve yaban 

mersini meyve suyu içerisindeki trans-resveratrol derişiminin HPLC ile belirlenmesi 

amacıyla literatürde en çok uygulanan yöntemden yararlanılmıştır. Örnekler içerisinde 

bulunan trans-resveratrolün (3,5,4’-trihyhoxystilbene) derişiminin belirlenmesinde öncelikle 

kalibrasyon için standartlar hazırlanarak trans-resveratrolün kalibrasyon grafiği 

oluşturulacaktır. 2 mg standart trans-resveratrol tartılarak 50 ml metanol içerisinde çözülür. 

Hazırlanan bu çözelti stok çözeltidir. Kalibrasyon için standartlar bu stok çözeltiden 

seyreltilerek çeşitli derişimlerde hazırlanır. Hazırlanan standartlar  HPLC’de analizlenerek 

pikin altında kalan alana karşı derişim grafiği çizilir.EK-I.2.c de detaylı bilgi verilmiştir. 

Sıvı kromatografisine hazırlık aşamasının ilk basamağı olan ekstraksiyon işleminde,    

-20°C’da beklemekte olan öğütülmüş posalar üzerine yine -20°C’ta bekletilmiş asetondan 10 

ml ilave edilir. Bu karışımlar, mekanik homojenizatörde, 11 000 rpm hızında 30 saniye-1 

dakika süreyle karıştırıldıktan sonra, homojenize olmuş örnekler 150 rpm hızındaki 

çalkalayıcıda 30 dakika bekletilir. Çalkalanmış olan çözeltiler, 10 dakika süreyle santrifüj 

edildikten sonra ayrılan sıvı kısım ayrı santrifüj tüpüne alınır. İlk santrifüj tüpünde kalan katı 



25 
 

kısım  üzerine 5 ml metanol ve 5 ml aseton eklendikten sonra, vorteks cihazı ile 30 saniye 

karıştırılıp tekrar 10 dakika santrifüj işlemine tabi tutulur. İkinci santrifüj işleminden sonra 

ayrılan sıvı kısımlar, ilk işlemden alınanların üzerine eklenir, böylece süpernatant çözeltileri 

ayrılmış olur. Tüm süpernatantlar, ağızları sıkıca kapatılarak -20°C’ta saklanır.Sıvı 

kromatografisine hazırlık aşamasının ikinci basamağı olan çözücü uzaklaştırma işlemi 

1.basamağın tamamlanmasının üzerinden 24 saat (1gece) geçtikten sonra gerçekleştirilir. 

Sonrasında döner buharlaştırıcının banyo haznesi saf su ile doldurularak, 50°C sıcaklığa 

ayarlanır,150 rpm çalıştırılır ve çözücü uzaklaştırma işlemine hazır hale getirilir. Resveratrol 

ve çözücü içeren çözelti, armut balon içerisine aktarılır ve döner buharlaştırıcıya yerleştirilir. 

Pompanın çalıştırılması ile çözücü uzaklaştırma işlemi başlatılır, 20 dk boyunca işlem 

sürdürülür. Yeterli süre sonunda buharlaştırıcıdan alınan armut balon içerisine, 2.5 ml 

metanol eklenir, çözünmenin iyi gerçekleşmesi için balon çalkalanır. Enjektörle alınan sıvı, 

filtreden süzülerek HPLC viyallerine enjekte edilir. Her örnek için aynı işlemin 

gerçekleştirilmesinin ardından, viyaller -20°C sıcaklıkta enjeksiyona hazır durumda bekletilir. 

Sonrasında hazırlanan enjeksiyona hazır durumda bekletilen numuneler analizlenir.HPLC’de 

hareketli faz olarak, asetonitril ve su kullanılır. Ayrıca, hareketli faz akış hızı 1.0 ml/dakika 

olacak şekilde ayarlanır. Proje kapsamında HPLC analizi için uygulanacak yöntem ve 

kullanılacak HPLC analiz programı, EK-I.2.c de verilmiştir. 

IV.2. Deneysel Bulgular 

IV.2.1. Yaban mersini ürünleri herhangi bir uygulama yapılmadan önceki % 
Antioksidan Aktivitesi,Toplam Fenolik Madde Miktarları ve Trans-Resveratrol 
Miktarlarının Belirlenmesi 

Patriot türü yaban mersini posası, aktardan satın alınan kurutulmuş yaban mersini, 

meyve suyu, şarap ve dondurarak kurutulmuş olan yaban mersini örnekleri ekstrakte edilip 

DPPH yöntemi ile % antioksidan aktivitesi miktarları tayin edilmiş olup, Şekil 4.1.1 de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil.4.1.1. Yaban mersini posa ve ürünlerinin % antioksidan aktivitesi miktarları 

% 75

% 83 % 83

% 45

% 69

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Patriot yaban
mersini posası

Kurutulmuş ticari
yaban mersini

Meyve suyu Şarap Dondurarak
kurutulmuş

yaban mersini

%
 A

N
T

İO
K

Sİ
D

A
N

 A
K

T
İV

İT
E



26 
 

Şekil 4.1.1 de % antioksidan aktivitesi en fazla aktardan satın alınan kurutulmuş yaban 

mersini ve Elite Naturel A.Ş tarafından imal edilen meyve suyu olup % 83 oranında 

bulunurken, en az oran yaban mersini şarabında % 45 olarak tespit edilmiştir. Patriot türü 

yaban mersini, el ile sıkılarak posası elde edilmiş olup oran %75 iken patriot türü yaban 

mersini posasına dondurarak kurutma yöntemi uygulanması sonucu oran % 69 olarak 

bulunmuştur. 

Aynı örnekler ekstraksiyon aşamasından sonra Folin-Ciocalteu yöntemi uygulanarak toplam 

fenolik madde miktarları hesaplanmış olup  Şekil.4.1.2 de bu değerler verilmiştir. 

 

Şekil.4.1.2. Yaban mersini posa ve ürünlerinin toplam fenolik madde miktarları 

Şekil 4.1.2. de toplam fenolik madde miktarları açısından karşılaştırıldığında; patriot türü 

yaban mersini meyvesinin el sıkılması sonucu elde edilen posadaki toplam fenolik madde 

miktarı 114 mg GAE/g yaş posa olarak bulunmuştur. Bölüm 3.1 materyal kısmındada 

belirtildiği üzere meyvenin % 83 ‘ünün su olduğu bilindiğinden buradan hareketle posadaki 

toplam fenolik madde miktarı 670.6 mg GAE/g kuru posa olarak hesaplanmıştır. Aktardan 

satın alınan kurutulmuş yaban mersini 192 mg GAE/ g kuru posa, Elite Naturel A.Ş tarafından 

imal edilen meyve suyunda  40 mg GAE/ ml ,Şirince Vincent marka şarapta ise 47 mg 

GAE/ml olarak tespit edilmiştir. Elde sıkılarak elde edilen yaban mersini posası ile aynı 

posaya dondurarak kurutma yöntemi uygulaması sonrasında elde edilen değerler 

kıyaslandığında posaya göre % 78 lik azalma olduğu görülmektedir. Bu durumda dondurarak 

kurutmanın yaban mersini posası üzerine toplam fenolik madde miktarı açısından olumsuz 

etki yaptığı söylenebilir. 
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Posa, ticari olarak satın alınan kurutulmuş yaban mersini,yaban mersini şarabı ve 

yaban mersini meyve suyu içerisindeki trans-resveratrol derişiminin HPLC ile belirlenmesi 

amacıyla ekstraksiyon aşamasından sonra literatürde en çok uygulanan yöntemden 

yararlanılmış olup trans-resveratrol derişimleri Şekil.4.1.3 te verilmiştir. 

 

Şekil 4.1.3. Yaban mersini posa ve ürünlerinin  içerdiği trans-resveratrol miktarları 

Şekil 4.1.3. te örnekleri HPLC ile analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlarda patriot 

türü yaban mersini meyvesinin el sıkılması sonucu elde edilen posadaki trans-resveratrol 

miktarı 0.250 mg trans-resveratrol/ g yaş posa bulunmuştur. Bölüm 3.1 materyal kısmında da 

belirtildiği üzere meyvenin % 83 ‘ünün su olduğu bilindiğinden buradan hareketle posadaki  

trans-resveratrol miktarı 1.47 mg trans-resveratrol/ g kuru posa olarak hesaplanmıştır. Elite 

Naturel A.Ş tarafından imal edilen meyve suyunda olup 0.200 mg trans-resveratrol/ml olarak 

bulunurken Şirince-Vincent markalı yaban mersini şarabında 0.075 mg trans-resveratrol/ml  

olarak tespit edilmiştir.Ticari olarak aktardan satın alınan kurutma yöntemi ve yaban mersini 

türü belli olmayan kurutulmuş yaban mersininin 0.900 mg trans-resveratrol/ g kuru posa 

olarak bulunmuştur. 

IV.2.1. Yaban mersini ürünleri Ses Ötesi Dalga Uygulaması Yapıldıktan Sonraki % 
Antioksidan Aktivitesi,Toplam Fenolik Madde Miktarları ve Trans-Resveratrol 
Miktarlarının Belirlenmesi 

Yaban mersini posası üzerine 10 dakika boyunca ses ötesi dalga uygulaması yapılıp 1 

gün, 3 gün, 5 gün ve 7 gün sürelerinde inkübasyona bırakılmıştır.1.gün, 3.gün, 5.gün ve 7.gün 

de örneklerin toplam antioksidan aktivitesi, toplam fenolik madde ve trans-resveratrol  

miktarları belirlenmiş olup Şekil.4.2.1, Şekil.4.2.2 ve Şekil 4.2.3 ’te miktarlar 

gösterilmektedir. Örneklerdeki antioksidan derişimleri Ek I.3’de verilmiştir. 
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Şekil.4.2.1. SÖD uygulaması yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra yaban mersini posasının  

toplam antioksidan aktivitesi 

 

Şekil.4.2.2. SÖD uygulaması yapılan örneklerin toplam fenolik madde miktarı sonuçları 

Patriot türü yaban mersini meyvesinin el ile sıkılıp elde edilen posasına, 10 dakika süre ile ses 

ötesi dalga uygulaması sonucu belirtilen sürelerde (1,3,5,7 gün) bekletilerek (inkübe edilerek) 

% antioksidan aktiviteleri hesaplanmış ve Şekil 4.2.1. de verilmiştir. Patriot türü yaban 

mersini posasına hiç bir uygulama yapılmadan elde edilen ölçümde oran % 75 olarak tespit 
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edilmiş olup, bu değer ses ötesi dalga uygulaması yapıldıktan sonra inkübasyon süreleri göz 

önüne alınarak bakıldığında genel anlamda düşüş olduğu gözlenmektedir. Buna göre, ses ötesi 

dalga uygulamasının yaban mersini için olumsuz etki yaptığı söylenebilir. Meyvede mevcut 

olan bazı enzimlerin inaktive olmasının bu düşüşe sebep olduğu düşünülmektedir. İnkübasyon 

süreleri farklı olan posalar karşılaştırıldığında 1.gün de % antioksidan aktivitesi en yüksek 

değer olarak % 59 bulunmuştur. 5.güne kadar azalma devam ederken 7.gün de ani bir artış 

gözlenmektedir. Bunun nedeninin 5.gün de nitel olarak gözlenen yeşilimsi küflerin oluşması 

sonucu mikroorganizma aktivitesi gereği antioksidan aktivitesinin ve toplam fenolik madde 

miktarında artabileceği söylenebilir. Mikroorganizmanın üremesi ve biyolojik aktivitelerinin 

gerçekleşmesinin biyotik uyarıcı olarak etki göstermiş olabileceği düşünülüp antioksidan 

aktivitesinin ve toplam fenolik madde miktarında artabileceği söylenebilir. Şekil 4.2.2 de 

gösterilen toplam fenolik madde miktarları arasında da % antioksidan aktivitesini gösteren 

grafiğe benzer sonuçlar görülmektedir. En yüksek toplam fenolik madde miktarı işlem 

görmemiş patriot türü yaban mersini posasında 114 mg GAE/g yaş posa olarak bulunmuş 

olup inkübasyon sürelerine göre işlem görmüş olan posalara bakıldığında genel bir azalış 

gözlenmekte olup azalma içerisinde en iyi sonucun 1.gün de olduğu söylenebilir. 

 

Şekil.4.2.3.SÖD uygulaması yapılan örneklerin uygulama yapılmayan yaban mersini posası 

ile trans-resveratrol miktarlarının karşılaştırılması 

Şekil.4.2.3’ e bakıldığında HPLC ile analizlenen patriot türü yaban mersini posasına ses ötesi 

dalga uygulaması yapılmadan ve yapıldıktan sonra belli inkübasyon sürelerine bırakılan 

posaların sonuçları görülmekte olup işlem görmemiş patriot türü yaban mersininin el ile 

sıkılması sonucu elde edilen posanın trans-resveratrol miktarı 0.250 mg trans-resveratrol/ g 

yaş posa olarak bulunmuştur. İşlem gördükten sonra inkübasyon süreleri göz önüne alınıp 

karşılaştırıldığında 1 gün inkübasyon süresine bırakılan posanın trans-resveratrol miktarı 

1.125 mg trans-resveratrol/ g yaş posa olarak bulunmuş olup işlem görmeyen posaya göre % 

350 artış göstermiştir. Yaban mersini meyvesi belirlenen süreler dahilinde (1.,3.,5.,7.gün) 

abiyotik uyarıcı olarak ses ötesi dalga uygulaması yapılması ve 1 günlük inkübasyon süresine 

bırakılması trans-resveratrol miktarını artıcı yönde etki gösterdiği söylenebilir. 
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V. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Proje çalışmasının ilk aşamasında, patriot türü yaban mersini posası, aktardan satın 

alınan kurutulmuş yaban mersini ve Elite Naturel A.Ş tarafından imal edilen meyve suyu, 

Şirince-Vincent markalı yaban mersini şarabının % antioksidan aktivitesi, toplam fenolik 

madde miktarı ve trans-resveratrol derişimi belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Antioksidan aktivitesi, ilk aşama olan ekstraksiyon aşamasından sonra DPPH yöntemi 

uygulanarak UV-VIS spektrofotometresiyle yapılan ölçümler sonucu belirlenmiş olup patriot 

türü yaban mersini posası, aktardan satın alınan kurutulmuş yaban mersini ve Elite Naturel 

A.Ş tarafından imal edilen meyve suyu, Şirince-Vincent markalı yaban mersini şarabında 

bakıldığında (Şekil 4.1.1) % antioksidan aktivitesi en fazla aktardan satın alınan kurutulmuş 

yaban mersini ve Elite Naturel A.Ş tarafından imal edilen meyve suyu olup % 83 değerinde 

bulunurken, en az oran yaban mersini şarabında % 45 olarak tespit edilmiştir. Patriot türü 

yaban mersini, el ile sıkılarak posası elde edilmiş olup antioksidan aktivitesi % 75 iken, aynı 

posaya dondurarak kurutma işlemi uygulanması sonucu bu değer % 69 olarak bulunmuştur. 

Toplam fenolik madde miktarı, aynı örneklerde ekstraksiyon aşamasında elde edilen 

ekstrakta Folin Ciocalteu yöntemi uygulanarak UV-VIS spektrofotometresiyle yapılan 

ölçümler sonucu belirlenmiş olup aynı örneklere bakıldığında (Şekil.4.1.2) patriot türü yaban 

mersini meyvesinin el ile sıkılması sonucu elde edilen posadaki toplam fenolik madde miktarı 

114 mg GAE/g yaş posa olarak bulunmuştur. Bölüm 3.1 materyal kısmında da belirtildiği 

gibi, meyvenin % 83 ‘ünün su olduğu bilindiğinden, buradan hareketle posadaki toplam 

fenolik madde miktarı 670.6 mg GAE/g kuru posa olarak hesaplanmıştır. Aktardan satın 

alınan kurutulmuş yaban mersini 192 mg GAE/ g kuru posa, Elite Naturel A.Ş tarafından imal 

edilen meyve suyunda 40 mg GAE/ ml, Şirince Vincent marka şarapta ise 47 mg GAE/ml 

olarak tespit edilmiştir. Elde sıkılarak elde edilen yaban mersini posası (114 mg GAE/g yaş 

posa) ile aynı posaya dondurarak kurutma işlemi uygulanması sonrasında elde edilen değer 

(145 mg GAE/g yaş posa) kıyaslandığında, posaya göre % 78 lik azalma olduğu 

görülmektedir. Bu durumda dondurarak kurutmanın yaban mersini posası üzerine toplam 

fenolik madde miktarı açısından olumsuz etki yaptığı söylenebilir. 

Trans-resveratrol derişimi ise, ekstraksiyon ve çözücü buharlaştırma aşamaları 

sonrasında yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) ile analizlenmesi sonucu belirlenmiştir. 

Tüm örneklere bakıldığında (Şekil 4.1.3) patriot türü yaban mersini meyvesinin el ile 

sıkılması sonucu elde edilen posadaki trans-resveratrol miktarı 0.250 mg trans-resveratrol/ g 

yaş posa (1.47 mg trans-resveratrol/ g kuru posa ) bulunmuştur. Elite Naturel A.Ş tarafından 

imal edilen meyve suyunda 0.200 mg trans-resveratrol/ml, Şirince-Vincent markalı yaban 

mersini şarabında ise 0.075 mg trans-resveratrol/ml olarak tespit edilmiştir. Ticari olarak 

aktardan satın alınan kurutma yöntemi ve türü belli olmayan kurutulmuş yaban mersininin 

0.900 mg trans-resveratrol/ g kuru posa olarak bulunmuştur. 

Çalışmanın ikinci aşamasında ise, patriot türü yaban mersini posası üzerine 10 dakika 

boyunca ses ötesi dalga (30 kHz, 100 W) uygulaması yapılıp 1 gün, 3 gün, 5 gün ve 7 gün 

sürelerinde inkübasyona bırakılmış ve toplam fenolik madde miktarı, antioksidan aktivitesi ve 

trans-resveratrol derişimi belirlenmiştir.  
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Antioksidan aktivitesi, patriot türü yaban mersini meyvesinin el ile sıkılıp elde edilen 

posasına hiç bir uygulama yapılmadan elde edilen değer % 75 olarak tespit edilmiş olup, bu 

değer ses ötesi dalga uygulaması yapıldıktan sonra inkübasyon süreleri göz önüne alınarak 

bakıldığında genel anlamda düşüş olduğu gözlenmektedir (Şekil 4.2.1). Buna göre, ses ötesi 

dalga uygulamasının yaban mersini için olumsuz etki yaptığı söylenebilir. Meyvede bulunan 

bazı enzimlerin aktivitelerini engelleyen direkt ya da indirekt etkenlerin olduğu ve bu düşüşe 

sebep olduğu düşünülmektedir. İnkübasyon süreleri farklı olan posalar karşılaştırıldığında 

1.gün de % antioksidan aktivitesi en yüksek değer olarak % 59 bulunmuştur. 5.güne kadar 

azalma devam ederken 7.gün de ani bir artış gözlenmektedir. Bunun nedeninin 5.gün de nitel 

olarak gözlenen yeşilimsi küflerin oluşması sonucu mikroorganizma aktivitesi gereği 

antioksidan aktivitesinin ve toplam fenolik madde miktarında artabileceği söylenebilir. 

Mikroorganizmanın üremesi ve biyolojik aktivitelerinin gerçekleşmesinin biyotik uyarıcı 

olarak etki göstermiş olabileceği ve bunun sonucunda antioksidan aktivitesinin ve toplam 

fenolik madde miktarının artabileceği söylenebilir.  

Toplam fenolik madde miktarı için de benzer durumlar gözlenmiştir. (Şekil 4.2.2). En 

yüksek toplam fenolik madde miktarı işlem görmemiş patriot türü yaban mersini posasında 

114 mg GAE/g yaş posa olarak bulunmuş olup inkübasyon sürelerine göre işlem görmüş olan 

posalara bakıldığında genel bir azalış gözlenmektedir. Buna göre abiyotik uyarıcı olan ses 

ötesi dalgaların çalışmada belirlenen koşullar içerisinde olumsuz etki yarattığı söylenebilir. 

Ancak ses ötesi dalga uygulamasındaki parametrelerde yapılacak değişiklik ya da inkübasyon 

sürelerinin daha uzun sürelerde seçilmesi gözlenen sonucu değiştirebilir. 

Trans-resveratrol derişimi açısından bakıldığında (Şekil.4.2.3), işlem görmemiş 

patriot türü yaban mersininin el ile sıkılması sonucu elde edilen posanın trans-resveratrol 

miktarı 0.250 mg trans-resveratrol/ g yaş posa olarak bulunmuştur. İşlem gördükten sonra 

inkübasyon süreleri göz önüne alınıp karşılaştırıldığında 1 gün inkübasyon süresine bırakılan 

posanın trans-resveratrol miktarı 1.125 mg trans-resveratrol/ g yaş posa olarak bulunmuş olup 

işlem görmeyen posaya göre % 350 artış göstermiştir. Yaban mersini meyvesine belirlenen 

süreler dahilinde (1.,3.,5.,7.gün) abiyotik uyarıcı olarak ses ötesi dalga uygulaması yapılması 

ve 1 günlük inkübasyon süresine bırakılması trans-resveratrol miktarını artıcı yönde etki 

gösterdiği söylenebilir. Burada, izlenecek iki durum söz konusudur: Ya trans-resveratrol 1. 

gün sonunda ekstraksiyon işlemiyle ortamdan ayrılarak saf halde elde edilebilir; ya da 

inkübasyon süresi uzatılarak ( > 7 gün) daha yüksek trans-resveratrol derişimine ulaşmak 

mümkün olabilir. 

  



32 
 

 

VI. KAYNAKLAR 
 

1. Tunalıer,Z.,Öztürk,N.,Koşar,M.Başer,K.H.C.,Duman,H.,Kırımer,N.,2004.,’’Bazı 

Sıderıtıs Türlerinin Antioksidan Etki Ve Fenolik Bileşikler Yönünden İncelenmesi’’, 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir 

2. Erte E., 2007. Siyah üzümde (Vitis vinifera L.) bulunan resveratrol’ün üretim 

veriminin artırılmasına  ses ötesi dalgaların etkisi, Yüksek Lisans Tezi,Ankara 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara; (4-

8, 28-32) 

3. Güvenç,A.,’Asmada in vivo koşullarda resveratrol üretim veriminin abiyotik 

uyarıcılar ile arttırılması’,Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2005,163 nolu 

proje,Ocak 2008,Ankara 

4. http://www.genetikbilimi.com/gen/serbest_radikaller.htm 

5. Akpoyraz,M.,Durak,İ.,’ Serbest Radikallerin Biyolojik Etkileri’,The Journal Of The 

Faculty Of Medicine,48,253-262,1995 

6. Koca,N., Karadeniz,F., ’Serbest Radikal Oluşum Mekanizmaları ve Vücuttaki 

Antioksidan Savunma Sistemleri’, Gıda Mühendisliği Dergisi; 

7. Şensoy,N.,D.,’Adaçayı Yapraklarından Süperkritik Karbon Dioksit Ekstraksiyonu İle 

Doğal Antioksidan Eldesi Ve Tayini’,Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya 

Mühendisliği Anabilim Dalı,Yüksek Lisans Tezi,2007 

8. Kındır, Ö., 2010.Üzüm Posasının Trans-Resveratrol Kaynağı Olarak 

Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği 

Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 

9. Nizamlıoğlu,N.M.,’Meyve ve Sebzelerde Bulunan Fenolik Bileşikler,Yapıları Ve 

Önemleri’, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi,5,1, 2010 (20-35) 

10. Tural, S. 2006. Samsun ve çevresinde doğal olarak yetişen kızılcıkların antioksidan 

kapasitesi, Yüksek lisans tezi, Samsun; (1-3) 

11. İşbilir,Ş.S.,’Yaprakları Salata-Baharat Olarak Tüketilen Bazı Bitkilerin Antioksidan 

Aktivitelerinin İncelenmesi’,Trakya Üniversitesi Doktora Tezi,2008,Edirne 

12. Oskay,M.,Oskay,D.,’Bitki sekonder metabolitlerinin biyoteknolojik önemi’,Journal of New 

World Sciences Academy2009, 4, 2, 5A0006 

13. Alkan,R.,’Doğal Bitki Antibiyotiği:Resveratrol’, GIDA (2007) 32 (5) : 259-262 

14. Anonim, http://www.uzumsu.com/incele.asp?blok=makaleler&kimlik=274.Erişim tarihi: 

15.09.2010 

15. Prior, R.L., Cao, G., Martin,A.,Sofic, E.,McEven, J., O’Brien, C., Lishner, N., 

Ehlenfelt, M., Krewer, G. And Mainland,C.M.,1998. Antioxidant capacity As 

Influenced by Total Phenolic and Anthocyanin Content, Maturity, and Variety of 

Vaccinium Species. J. Agric. Food Chem., 46, 2686-2693. 

16. M-S. Su and J. L. Silva. 2006. Antioxidant activity, anthocyanins, and phenolics of 

rabbiteye blueberry(vaccinium ashei) by-products as affected by fermentation, Food 

Chem. 97,447-451 

 



33 
 

17. M-S. Su and Po-Jung Chien.2007. Antioxidant activity, anthocyanins, and phenolics 

of rabbiteye blueberry (vaccinium ashei) fluid products as affected by fermentation, 

Food Chem. 104, 182-187 

18. Koca,İ.,Karadeniz,B., 2009. Antioxidant properties of blackberry fruits grown in the 

Black Sea region of Turkey. Scientia Horticulturae. 121,447-450 

19. Sarıburun, E., Şahin, S., Demir, C., Türkben, C. ve Uylaşer, V., 2010. Phenolic 

Content and Antioxidant Activity of Raspberry and Blackberry Cultivars, Journal of 

Food Science, 75(4), 328-335. 

20. Rudolf, J.R. and Resurreccion, A.V.A. 2005. Elicitation of resveratrol in Peanut 

Kernels by Application of abiyotic Stresses. J. Agric. Food Chemistry, 53,10186-

10192 

21. Huyskens-Keil,S.,Eichholz,I.,Kroh,L.W.,Rohn,S.,’UV-B induced changes of phenol 

composition and antioxidant activity in black currant fruit (Ribes nigrum L.)’,Journal 

of Applied Botany and Food Quality,81,140-144,2007 

22. Erkan,M.,Wang,S.Y.,Wang,C.Y.,’Effect of UV treatment on antioxidant 

capacity,antioxidant enzyme activity and decay in strawberry fruit’,Postharvest 

Biology and Technology,48,163-171,2008 

23. Sales,J.M.,Resurreccion A.V.A.,’Maximising resveratrol and piceid contents in UV 

and ultrasound treated peanuts,Food Chemistry,117,674-680,2009 

24. Sales,J.M.,Resurreccion A.V.A.,’Maximising phenolics,antioxidants and sensory 

acceptance of UV and ultrasound treated peanuts,LWT-Food Science and 

Technology,43,1058-1066,2010a 

25. Sales,J.M.,Resurreccion A.V.A.,’Phenolic profile,antioxidants and sensory acceptance 

of bioactive-enhanced peanuts using ultrasound and UV, Food Chemistry,122,795-

803,2010b 

26. Wang, C.Y., Chen, C.T. and Wang, S.Y., 2009. Changes of flavonoid content and 

antioxidant capacity in blueberries after illmination with UV-C. Food Chemistry, 117, 

426-431. 

27. Eichholz,I., Huyskens-Keil,S.,Keller,A.,Ulrich,D.,Kroh,L.W.,Rohn,S.,’UV-B induced 

changes of volatile metabolites and phenolic compounds in blueberries(Vaccinium 

corymbosum L.)’,Food Chemistry,126,60-64,2011 

28. Ersan, S., Güneş, G., Zor, A. O., Demir N., 2010.’ Effect of Modified Atmosphere 

Packaging on Phenolics, Anthocyanins and Antioxidant Activity of Pomegranate 

Arils, X International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference’, 

ISHS Acta Horticulturae 876.   

29. http://www.tarim.com.tr/haber/haberdetay/21706Yaban_Mersini_Yetistiriciligi_cali_F

orumlu_Yaban_Mersini_Vaccinium_Cormbosum_L._Vaccinium_Australe_L..htm 

 

 

  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-I.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

EK-I.1.a[29] Doğal ve Kültür Yaban Mersini Arasındaki Farklar 

Doğal ve kültür yaban mersini arasında fidan yetişme koşulları ve meyve yapısı olarak 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Doğal yaban mersinleri: 

Kültür yaban mersinine oranla meyveleri daha küçük ve dayanıksızdır.Raf ömürleri 

kısa olduğundan toplanıldığından hemen tüketilmesi gerekmekte veya reçel marmelat 

yapılmalıdır.Reçel,marmelat yapımında meyveler kültür yaban mersinine göre daha çok renk 

vermektedir.Maliyetin düşük olması ve meyvenin suyunun daha iyi renk vermesinden dolayı 

reçel firmaları için aranılan bir üründür. Meyveleri toplanıldıktan sonra dondurucularda 

dondurularak yada şoklanarak uzun süre saklanabilir.Bu şoklanmış meyveler reçel,marmelat 

ve meyve suyu yapımında kullanılmaktadır.Doğal yaban mersini antioksidan miktarı en 

yüksek yaban mersinidir. 

Kültür yaban mersini; 

Fidanları yurtdışından ithal edilen meyveleri iri ve raf ömrü uzun olan yaban 

mersinidir.Taze ve şoklanmış olarak tüketilebildiği gibi reçel,marmelat ve meyve suyu  

olarakta kullanılabilir.Türkiye’ye daha çok gelen kültür yaban mersini cinsleri kuzey orjinli 

yüksek boylu (Vaccinium corybosum L.) melezleridir. 4.0<pH<5.5 arasındaki asitli 

topraklarda Doğu Karadeniz bölgesinde ve Türkiye’de ithal fidanlardan kurulmuş bahçelerde 

üretilmektedir. Meyveleri Haziran temmuz aylarında olgunlaşmakta olup daha geç olgunlaşan 

cinsleride bulunmaktadır. 
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EK-I.1.b.Kuzey Orijinli Yüksek Çalı Tipi Yaban Mersini Türleri Ve Arasındaki 
Farklar[29] 

Çizelge EK-I.1b.1. Ticari olarak yetiştiriciliği yapılan bazı kuzey orijinli yaban mersini 

çeşitleri, çalıların gelişme şekli ve süs bitkisi olarak değeri, kaptaki tane sayısı, verim 

(kg/sürgün) ve olgunlaşma dönemi 

Kuzey Orijinli Yüksek 

Boylu Likapa Çeşidi 

Çalı Tipi ve Süs 

Bitkisi Olarak Değeri 

Tane Sayısı 

(Adet/kutu) 

Verim 

(kg/sürgün) 

Olgunluk 

Zamanı 

Berkeley Yayvan, İyi 70 2.27 
Orta 

Mevsim 

Bluechip Dik, İyi 65 6.80 
Orta 

Mevsim 

Bluecrop Dik, Mükemmel 65 6.80 
Orta 

Mevsim 

Bluejay Dik, İyi 76 6.80 Erken 

Blueray Dik, Mükemmel 60 6.80 
Orta 

Mevsim 

Bluetta Kısa, İyi 71 6.80 Erken 

Burlington Dik, Mükemmel 75 3.18 Geç 

Darrow Az Yayvan, İyi 57 4.99 
Orta 

Mevsim 

Earlyblue Dik, İyi 75 3.63 Erken 

Elliott Dik, Çok İyi 75 6.80 Geç 

Georgiagem Dik, İyi 80 4.99 Erken 

Meader Az Yayvan, İyi 65 6.80 Erken 

Patriot Dik, İyi 49-60 6.80 Erken 

Spartan Dik, İyi 60 4.54 Erken 
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EK-I.2a. Toplam Antioksidan Aktivitesi Tayini İçin DPPH Yöntem Belirleme 

ve Kalibrasyon Grafiği 

Yaban Mersini Posasının Ekstraksiyonu: 

• 10 g posa + 20 ml petrol eteri (Petroleum Benzine) 150 rpm hızında 3 saat boyunca 

karıştırılır 

• Döner buharlaştırıcıda 50 0C’de yaklaşık 15 dakika boyunca eteri uzaklaştırılır. 

• 2.5 g kalan ekstrakt (ekstrakt 1 elde edilir) + 25 ml metanol – su (15 ml metanol + 10 

ml su) 

• 1 saat 150 rpm de karıştırılır. 

• 4ºC de 3500 rpm de 15 dakika santrifüjlenir. Katı çökelek ayrılır, sıvı kısım alınır. 

(ekstrakt 2 elde edilir) 

 

Antioksidan Aktivitesi Tayini DPPH Yöntemi (Yöntem belirleme ve Uygulama 
aşaması) 

• 300 ml metanol + 200 ml saf su (6:4 metanol: su) çözeltisi hazırlanır. 

• DPPH çözeltisi hazırlanarak 1ml (seyreltilen) ekstrakta eklenir   

• 60 dk karanlıkta bekletilerek 517 nm de UV-VIS spektrofotometre ile analiz edilir  

• Yöntem Belirleme (denge süresinin belirlenmesi) 

 1 ml yaban mersini posasının ekstraktı alınır ve 1:100, 1:80, 1:60, 1:40, 1:20, 1:10, 1:5, 

1:2 oranlarında seyreltmeler yapılır. Seyreltilen örneklerden 1’ er ml alınarak üzerlerine 2 ml 

DPPH çözeltisi ( 0.394 g/L ya da 39.4 mg/100 ml) eklenir. Çözeltilerin her 15. dakikadaki 

517 nm dalga boyundaki absorbansları okunur ve kaydedilir. Absorbans değerlerinin sabit 

olduğu süre, tepkimenin dengeye geldiği süredir ve bekleme süresi olarak belirlenir. 

Dpph Çözeltilerinin Hazırlanışı; 

• 0,02g DPPH tartıldı 3:2 oranında metanol:su ile 100ml olacak şekilde stok çözelti 

hazırlandı. 

• 0,01mg/ml derişim için stoktan 0,5 ml alındı 3:2 oranındaki metanol su çözeltisinden 

9,5ml eklendi. 

• 0,02mg/ml derişim için stoktan 1ml alındı 3:2 oranındaki metanol su çözeltisinden 9 

ml eklendi. 

• 0,03mg/ml derişim için stoktan 1,5 ml alındı 3:2 oranındaki metanol su çözeltisinden 

8,5 ml eklendi. 

• 0,04mg/ml derişim için stoktan 2 ml alındı 3:2 oranındaki metanol su çözeltisinden 8 

ml eklendi. 
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Çizelge EK-I.2a.1: DPPH Kalibrasyonu için Derişim-Absorbans 

DPPH derişimi 

(mg DPPH/ml metanol-su) 

Absorbans 

(517nm) 

0,01 0,063 

0,02 0,138 

0,03 0,202 

0,04 0,274 

 

 

Şekil 2a.1:DPPH Kalibrasyon Grafiği 
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EK-I.2b. Toplam Fenolik Madde Miktarı Tayini İçin Gallik Asit Kalibrasyon Grafiği 

Yaban Mersini Posasının Ekstraksiyonu: 

• 10 g posa + 20 ml petrol eteri (Petroleum Benzine) 150 rpm hızında 3 saat boyunca 

karıştırılır 

• Döner buharlaştırıcıda 50 0C’de yaklaşık 15 dakika boyunca eteri uzaklaştırılır. 

• 2.5 g kalan ekstrakt (ekstrakt 1 elde edilir) + 25 ml metanol – su (15 ml metanol + 10 

ml su) 

• 1 saat 150 rpm de karıştırılır. 

• 4ºC de 3500 rpm de 15 dakika santrifüjlenir. Katı çökelek ayrılır, sıvı kısım alınır. 

(ekstrakt 2 elde edilir) 

 

Toplam Fenolik Madde Miktarı Tayini (Folin Ciocalteu yöntemi) 

• 1 ml ekstrakt 2 alınır + 9 ml metanol: su (5.4 ml metanol+3.6 ml su) 

• 0.3 ml sine + 1.5 ml Folin Ciocalteu eklenir, 5 dakika beklenir. 

• 1.2 ml Na2CO3 ( %7.5 w/w) eklenir. 

• Homojenize edilir. 90 dakika beklenir.  

• UV-VIS spektrofotometresinde,  765 nm dalga boyunda absorbans okunur.  

  Gallik Asit Kalibrasyonu; 

� Beherde 0.5 g gallik asit tartılır. 

� Beherde bulunan gallik asit üzerine 10 ml etanol ilave edilir. 

� Ultrasonik banyo içinde gallik asitin etanolde çözünmesi sağlanır. 

� Daha sonra ultrasonik banyodan alınan beherde bulunan çözelti balon jojeye aktarılır 

ve  toplam hacim 100ml olacak şekilde etanol ilave edilir. 

� Elde edilen çözelti stok çözeltidir. 

� Stok çözeltiden derişimleri 0.5 mg/ml ,1 mg/ml,2 mg/ml,3 mg/ml olarak belirlenen 

çözeltiler hazırlanır. 

� Adım adım çözeltilerin hazırlanması; 

• 0.5 mg/ml hazırlanışı: Stok çözeltiden  5ml alınıp toplam hacim 50ml olacak 

şekilde etanol katılır. 

• 1 mg/ml hazırlanışı : Stok çözeltiden  10ml alınıp toplam hacim 50ml olacak 

şekilde etanol katılır. 

• 2 mg/ml hazırlanışı : Stok çözeltiden  20ml alınıp toplam hacim 50ml olacak 

şekilde etanol katılır. 

• 3 mg/ml hazırlanışı : Stok çözeltiden  30ml alınıp toplam hacim 50ml olacak 

şekilde etanol katılır. 

� Stok çözeltiden yukarıdaki gibi hazırlanan değişik derişimlerdeki dilüsyonlara Folin-

Ciocalteu yöntemi uygulanır ve 765nm de UV’de absorbans değerleri okunur. 
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Çizelge 22.1 :Derişime karşı okunan absorbans değerleri 

 

Gallik Asit Derişimi 
(mg GAE/ml) 

Absorbans 
(765nm) 

0 0 

0.5 0.865 

1 1,730 

2 2,767 

3 4,150 

 

 

 

Şekil.2b.1 :Kalibrasyon Grafiği 
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EK-I.2c. Trans-Resveratrol Derişiminin Belirlenmesinde Kullanılan HPLC Yöntemi Ve 
Kalibrasyon Grafiği 

Trans-resveratrol derişiminin belirlenmesinde izlenecek yol iki aşamadan oluşmakta olup 

ekstraksiyon ve çözücü buharlaştırma aşamalarıdır. 

Ekstraksiyon aşaması; 

� -200C ‘de beklemekte olan öğütülmüş patriot türü yaban mersini posasından 1 g 

tartılır. 
� Beher içinde 1 g tartılan öğütülmüş posa üzerine -200C ‘de bekletilen asetondan 10 ml 

ilave edilir. 
� Elde edilen posa ve aseton karışımı mekanik homojenizatörde 11000 rpm hızında 30 

saniye – 1 dakika karıştırılması sağlanır. 
� Homojenize olan örnek 150 rpm hızındaki çalkalayıcıda 30 dakika bekletilir. 
� Çalkalanan çözelti santrifüj tüplerine alınarak 10 dakika santrifüj edilir. 
� Santrifüj işleminden sonra sıvı kısım ayrı bir santrifüj tüpüne alınıp bekletilir. 
� Ayrı bir beher içine 5 ml aseton ve 5 ml metanol ölçülerek konulur. 
� Santrifüj işleminden sonra kalan katı kısım üzerine hazırlanan 5 ml aseton ve 5 ml 

metanol karışımı ilave edilir. 
� Santrifüjden kalan katı kısım,5 ml aseton ve 5 ml metanolden oluşan karışım vorteks 

cihazı ile 30 saniye karıştırılıp 10 dakika süreyle santrifüj işlemi tekrarlanır. 
� 2.kez yapılan santrifüj işleminden sonra sıvı kısım ilk santrifüj işleminden ayrılan sıvı 

kısım üzerine ilave edilerek oluşturulan süpernatant çözeltiler tüplerin ağızları sıkıca 

kapatılarak alüminyum folyo ve parafilm yardımıyla sarılarak -200C’de 24 saat (1 

gece) bekletilir. 

Çözücü uzaklaştırma işlemi; 

� Bekletilen resveratrol ve çözücü içeren çözelti armut balona aktarılır. 
� Döner buharlaştırıcı cihazının haznesi saf su ile doldurularak sıcaklık 500C ‘ye 

ayarlanır ve çözücü buharlaştırma işlemine hazır hale getirilir. 
� Armut balon döner buharlaştırıcıya takılarak cihaz çalıştırılır ve 20 dakika boyunca 

çözücünün uzaklaşması sağlanır. 
� Çözücü uzaklaştırma işleminden sonra armut balonun dibinde kalan kısım üzerine 2.5 

ml metanol ilave edilir ve çözünmenin iyi gerçekleşmesi için balon çalkalanır. 
� Balon içerisinden çözelti, enjektör yardımıyla alınır. 
� Enjektörde bulunan çözeltinin filtreden süzülerek HPLC viyallerine aktarılması 

sağlanır. 
� Viyaller HPLC cihazında analiz yapılana kadar -200C ‘de enjeksiyona hazır durumda 

bekletilir. 

Ekstraksiyon aşamasından sonra, örneklerdeki trans-resveratrolün HPLC analizine 

hazır duruma getirilmesi için çözücü uzaklaştırma işlemi yukarıda anlatıldığı gibi 

yapılmaktadır.  
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Trans-resveratrolün HPLC ile analizi için uygulanacak yöntem Çizelge EK-I.2c.1’de,  

analiz programı ise Çizelge EK-I.2c.2’de verilmiştir.  

Çizelge EK-I.2c.1.  trans-resveratrolün HPLC analizi için uygulanacak yöntem 

Cihaz  Agilent 1100 Series 

Taşıyıcı Faz A: Asetonitril   B :Su 

Örnek miktarı 5 µL 

Akış Hızı 1 ml/ dakika 

Kolon C18  ( 5 µm , 250 x 4.6 mm I.D.) 

Program 10% A ve 90% B        15% B ve 85% A için 18 dakika 

85% A ve 15%B için 5 dakika     10%A ve 90% B için 7 dakika 

λ (dalga boyu) 
330 nm 

Minimum Basınç 0 bar 

Maksimum basınç 200 bar 

Kalma süresi 12.6 dakika 
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Çizelge EK-I.2c.2. Projede kullanılacak HPLC analiz programı 

Trans-resveratrolün (3,5,4’-trihyhoxystilbene) derişiminin belirlenmesinde öncelikle 

kalibrasyon için standartlar hazırlanarak trans-resveratrolün kalibrasyon grafiği oluşturulur. 

Derişimleri aşağıdaki gibi belirlenen standartlar ile hazırlanan çözeltilerin derişime karşı 

okunan alan değerleri Çizelge EK-I.2c.3 te, bu değerlerden oluşturulan kalibrasyon grafiği 

Şekil.2c.1 de verilmiştir. 

Standart çözeltileri hazırlamak için önce stok çözelti hazırlanır. 25 mg trans-

resveratrol tartılarak üzerine 25 ml metanol ilave edilir. Oluşan çözelti derişimi 1 mg / ml olan 

stok çözeltidir. Adım adım standart çözeltilerin hazırlanması aşağıdaki gibidir; 

• 2x10-1  mg/ml hazırlanışı : 1 mg / ml stok çözeltiden  2 ml alınıp toplam hacim 

10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 1x10-1  mg/ml hazırlanışı : 2x10-1  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 5x10-2  mg/ml hazırlanışı : 1x10-1  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 1x10-2  mg/ml hazırlanışı: 5x10-2  mg / ml  çözeltiden  2 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 7.5x10-3  mg/ml hazırlanışı : 1x10-2  mg / ml  çözeltiden  4 ml alınıp toplam 

hacim 9.32 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 5x10-3  mg/ml hazırlanışı : 1x10-2  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

 

 

No 

 

Süre 

(dakika) 

 

% A  

(Asetonitril) 

 

% B  

(Ultra saf su) 

 

% C 

 

 

% D 

 

Akış hızı 

(ml/dakika) 

 

Basınç 

(bar) 

1 0.00 10.00 90.00 0 0 1.00 200 

2 18.00 85.00 15.00 0 0 1.00 200 

3 23.00 85.00 15.00 0 0 1.00 200 

4 30.00 10.00 90.00 0 0 1.00 200 

5 35.00 10.00 90.00 0 0 1.00 200 
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• 1x10-3 mg/ml hazırlanışı: : 5x10-3  mg / ml  çözeltiden  2 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 7.5x10-4  mg/ml hazırlanışı : 1x10-3  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 11.65  ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 5x10-4  mg/ml hazırlanışı :  1x10-3  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 2.5x10-4  mg/ml hazırlanışı :  5x10-4  mg / ml  çözeltiden  5 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

• 1x10-4 mg/ml hazırlanışı: : 5x10-4  mg / ml  çözeltiden  2 ml alınıp toplam 

hacim 10 ml olacak şekilde metanol katılır. 

 

Çizelge EK-I.2c.3. Kalibrasyon grafiği için belirlenen standart çözeltilerin derişimlerine karşı 

okunan alan değerleri 

Trans-resveratrol Derişimi 
(mg trans-resveratrol/ml) 

Alan 

1x10-4 5113 

2.5x10-4 14724 

5x10-4 24124 

7.5x10-4 35008 

1x10-3 44162 

5x10-3 170170 

7.5x10-3 256806 

1x10-2 349259 

5x10-2 1523541 

1x10-1 3190543 

2x10-1   6297654 
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Şekil.2c.1. Trans-resveratrol derişimlerinin belirlenmesi için hazırlanan kalibrasyon grafiği 
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EK I. 3: HAM VERİLER VE ÖRNEK HESAPLAMA 

� % Antioksidan Aktivitesi Hesaplanması 

Çizelge EK I.3.1, EK I.3.2 ve EK I.3.3 teki değerler aşağıdaki yöntemle hesaplanmıştır; 

Hazırlanan DPPH çözeltisinin derişimi: 0.390 g/L = M1   

Seyreltilen örnekteki DPPH derişimi: M1*V1 = M2*V2 

                                                             0.42 g/L *0.002  = M2*0.003 

                                                             M2 = 0.278 g/L = C0   (düzelmiş başlangıç derişimi) 

% Antioksidan Aktivite = (C0 – C1 ) / C0*100 

Örnek hesaplama: A1 = 0,470 (yaban mersini posası) ve y = 6,8033x ise C1=0,069mg/ml   

                             Co =0,278g/L =0,278 mg/ml 

% Antioksidan Aktivitesi= [(0,278-0,069)/0,278 ]*100 = % 75 

Çizelge EK I.3.1. Örneklerin % Antioksidan Aktivitesi Değerleri 

Örnek Antioksidan Aktivitesi için 

Absorbans Değerleri(517nm) 

DPPH 

Derişimi 

C0;mg/ml 

DPPH 

Derişimi 

C1;mg/ml 

% 

Antioksidan 

Aktivitesi 

Patriot türü yaban 

mersini posası 

0.470 0.278 0.0690 75 

Kurutulmuş ticari 

yaban mersini 

0.330 0.278 0.0485 83 

Meyve suyu 0.325 0.278 0.0477 83 

Şarap 1.041 0.278 0.1530 45 

Dondurarak 

Kurutma 

0.586 0.278 0.0861 69 

Ses ötesi dalga uygulaması yapıldıktan sonra % antioksidan aktivitesi hesaplanması için 

deneydeki hata payını azaltmak üzere patriot türü yaban mersini posası 3 tekrarlı olarak 

çalışılmış olup absorbans değerleri 517 nm’de ölçülmüştür. Sonuç olarak elde edilen 3 

tekrarın aritmetik ortalaması alınarak Şekil 4.1.1 oluşturulmuştur. 
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Çizelge EK I.3.2. Ses ötesi dalga uygulanmış 3 tekrarlı çalışılmış patriot türü yaban mersini 

posasının 517 nm’deki absorbans değerleri 

 

Örnek-İnkübasyon süresi 

1.Tekrar 

Absorbans 

(517nm) 

2.Tekrar 

Absorbans 

(517nm) 

3.Tekrar 

Absorbans  

(517nm) 

SÖD ile uyarılmış- 1.Gün 0.756 0.802 0.800 

SÖD ile uyarılmış- 3.Gün 0.850 0.887 0.862 

SÖD ile uyarılmış- 5.Gün 1.540 1.672 1.632 

SÖD ile uyarılmış- 7.Gün 1.240 1.350 1.310 

Çizelge EK I.3.3. Ses ötesi dalga uygulanmış 3 tekrarlı çalışılmış patriot türü yaban mersini 

posasının % Antioksidan Aktivitesi ve % Ortalama Antioksidan Aktivitesi değerleri 

Örnek-İnkübasyon 

süresi 

1.Tekrar 

% Antioksidan 

Aktivitesi 

2.Tekrar 

% Antioksidan 

Aktivitesi 

3.Tekrar 

%Antioksidan 

Aktivitesi 

Ortalama 

% Antioksidan 

Aktivitesi 

SÖD ile uyarılmış- 

1.Gün 

60 58 57.7 59 

SÖD ile uyarılmış- 

3.Gün 

55 53 54.4 54 

SÖD ile uyarılmış- 

5.Gün 

19 12 13.7 15 

SÖD ile uyarılmış- 

7.Gün 

35 29 30.7 32 

� Toplam Fenolik Madde Miktarı 

Şekil 2b.1 de oluşturulan kalibrasyon grafiği denklemi kullanılarak mg GAE/ml olarak 

derişime aşağıda kullanılan yöntemle geçilir; 

y = 1.4139 x  

1.612 = (1.4139).x    ise x= 1.14 mg GAE/ml olarak bulunur. 

1.14  1
10 25  çözelti  114 mg GAE/g yaş posa

1  örnek 2.5 g posa 

mg GAE
ml ml

ml
× × × =  

mg GAE/ g yaş posa biriminden mg GAE /g kuru posa’ ya geçmek için bölüm 3.1.materyal 

kısmında belirtildiği gibi meyvenin % 83 ünün su olduğu bilgisini kullanarak hesaplama 

yapılacak olursa; 

mg GAE 100  yaş posa
114 671 mg GAE/g kuru posa

g yaş posa 17 g kuru posa

g
× = şeklinde hesaplanır. 
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Çizelge 4.4. Tüm örneklerin absorbansları ve toplam fenolik madde miktarları (mg GAE /ml 

ve mg GAE / g posa cinsinden) 

 

Örnek 

 

Absorbans 

( 765nm ) 

Toplam fenolik madde 

miktarı; 

mg GAE /ml 

Toplam fenolik madde 

miktarı; 

mg GAE / g posa 

Patriot türü yaban 

mersini posası 

1.612 1.14 114a 

Kurutulmuş ticari 

yaban mersini 

2.709 1.92 192b 

Meyve suyu 0.572 0.40 40c 

Şarap 0.666 0.47 47c 

Dondurarak Kurutma 2.051 1.45 145b 

SÖD ile uyarılmış- 

1.Gün 

0.626 0.44 44a 

SÖD ile uyarılmış- 

3.Gün 

0.465 0.33 33a 

SÖD ile uyarılmış- 

5.Gün 

0.228 0.53 16a 

SÖD ile uyarılmış- 

7.Gün 

0.431 0.30 30a 

a mg GAE / g yaş posa 
b mg GAE /g kuru posa 
c mg GAE / ml  

� Trans-Resveratrol Derişimi 

Şekil 2c.1 de oluşturulan kalibrasyon grafiği denklemi kullanılarak mg trans-resveratrol/ ml 

olarak derişime aşağıda kullanılan yöntemle geçilir; 

y = 314585x+10093 

Patriot türü yaban mersini posası için örnek hesaplama yapılırsa; 

40698=314585x+10093 

x = 0.10 mg trans-resveratrol/ml olarak hesaplanır. 

mg trans-resveratrol /ml biriminden mg trans-resveratrol/ g yaş posaya geçmek için; 

 trans-resveratrol 1
0.10 2.5  çözelti  0.25  trans-resveratrol/ g yaş posa

1ml 1 g yaş posa

mg
ml mg× × =

 

Eğer karşılaştırılma yapılmak istenirse mg trans-resveratrol/ g yaş posa biriminden mg trans-

resveratrol/ g kuru posa birimine geçmek için bölüm 3.1. materyal kısmında belirtildiği üzere 
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meyvenin % 83 ‘ü su olduğundan aşağıdaki şekilde mg trans-resveratrol/ g kuru posaya 

geçilebilir; 

mg trans-resveratrol 100  yaş posa
0.25 1.47 mg trans-resveratrol/g kuru posa

g yaş posa 17 g kuru posa

g
× = şeklinde 

hesaplanabilir. 

Şekil 4.1.3 ve 4.2.3 te kullanılan veriler yukarıdaki örnek hesaplamalara göre bulunmuş olup 

aşağıda verilen Çizelge 4.5 te tablo halinde verilmiştir. 

Çizelge 4.5. Tüm örneklerin HPLC analizi sonucu 330 nm’de alınan piklerin alanları, trans- 

resveratrol derişimleri (mg trans-resveratrol/ml ve mg trans-resveratrol/ g  posa cinsinden ) 

 

Örnek 

ALAN 

(330nm) 

Trans-resveratrol derişimi; 

mg trans-resveratrol/ml 

 

Trans-resveratrol derişimi; 

mg trans-resveratrol/ g  posa 

 

Patriot türü yaban 

mersini posası 

40698 0.10 0.25a 

Kurutulmuş ticari 

yaban mersini 

122950 0.36 0.9b 

Meyve suyu 35320 0.08 0.2c 

Şarap 19522 0.03 0.075c 

SÖD ile uyarılmış- 

1.Gün 

151971 0.45 1.125a 

SÖD ile uyarılmış- 

3.Gün 

26820 0.05 0.125a 

SÖD ile uyarılmış- 

5.Gün 

72448 0.20 0.5a 

SÖD ile uyarılmış- 

7.Gün 

135949 0.40 1a 

a mg GAE / g yaş posa 
b mg GAE /g kuru posa 
c mg GAE / ml 
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EK-II.a. Mali Bilanço ve Açıklamaları 
 

MALİ BİLANÇO 
GELİR 17923 ,00 tl 

 

GİDER 15473,62  tl 
 

KALAN 2449,38    tl 
 

 

MALZEME 
KODU 

( sıra no) 

MALZEME ADI MALZEME 
MİKTARI 

1 Mıcra D9 Mekanik Homojenizatör Ucu 
 D8-30/PG;DS- 

2 adet 

2 Heilsher Ultrasonik homojenizer ucu 
(MS-7) 

1 adet(MS-7) 
 

3 HPLC Kolon 
(Nucleodur C18)+guard kolon 

1 adet 

4 Döner buharlaştırıcı için armut 
balon(250ml) 

5adet 

5 Balon Joje(500ml) 6 adet 
6 Balon Joje(250ml) 6 adet 
7 Balon Joje(100ml) 10 adet 
8 Balon Joje(50ml) 10 adet 
9 Balon Joje(25ml) 10 adet 

10 Filtre Kağıdı (40*40,250 adet/paket) 1 paket 
11 Parafilm(100 adet/paket) 1 paket 
12 Renkli vialler ve septum kapaklar 

(100 adet/paket) 
1 paket 

13 Otomatik pipet seti (100-1000 µ l) 1 adet 

14 Falkon Tüpü(50ml) 2 paket 
15 Enjektör (5ml) 100 adet 
16 Trans-resveratrol standartı 0,1g*1 adet 
17 DPPH*serbest radikali 5 g 
18 Asetonitril Chromosolv  for HPLC 2.5L*2 adet 
19 Aseton 2.5L*2 adet 
20 Methanol 2.5L*2 adet 
21 Millipore durpore membrane filters 

(0.45 um HV)(100 adet/1kutu) 
1kutu 

22 Millex-HV Syringe Driven Filter Unit 
PVDF(0.45um) 

250 filtre 

23 Petrol Eteri(Petroleum Benzine) 5L 
24 Folin Ciocalteu 500ml 
25 Sodyum karbonat 1kg 
26 Gallik asit 100g 
27 Plastik küvet (100 adet/paket) 2 kutu 
28 Millipore Marka Elektrodeiyonizasyon 

modülü (EDI) 
1 adet 


