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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Nevzat ARTIK 

 

 
Türkiye’de yaban mersini yetiştiriciliği açısından önemli adımlar atılmaktadır. Bu araştırma  çeşitli 

yaban mersini örneklerinin bazı fenolik bileşiklerinin LC-MS/MS cihazında saptanması için 

tasarlanmıştır. 

Varyans analizi; farklı yaban mersini çeşitlerine göre  pH, brix, titrasyon asitliği, L*a*b renk 

değerleri, EC50 inhibisyon değeri ve rutin, kamferol, klorojenik asit, epikateşin, kuersetin  miktarları 

açısından çeşitler  arasındaki farkların önemli olduğunu  (p<0,005)  göstermektedir. 

Bu çalışmada yaban mersini fenolik maddeleri LC-MS/MS yöntemi ile belirlenmiş ve incelenen 

parametrelerin; bu bileşenlerin miktar ve dağılımları üzerine etkisi ortaya konulmuştur. 

Kromatografik tekniklerden  LC-MS/MS kullanılma nedeni tekrarlanabilirlik ve hassasiyet gibi 

faktörlerdir. Ayrıca bu yaban mersini örneklerinin antioksidan aktiviteleri DPPH yöntemi ile 

belirlenmiştir. 

Bulgulara göre yaban mersininde titrasyon asitliği 3,812 g/L ile 17,094  g/L arasında; brix 8,88 ile 

16,96 arasında; pH 2,715 ile 3,18 arasında; EC50 değeri 42,13 µL ile 118,16 µL arasında 

değişmektedir. Renk değerlerinden L değeri 23,66 ile 40,55 arasında; a değeri 10,90 ile 30,93 

arasında; b değeri 2,18 ile 12 arasında değişmektedir. Rutin miktarı 0,0186 µg/mL ile 0,968 µg/mL 
değerleri arasında; kaemferol miktarı 1,49 µg/mL ile 26,60 µg/mL değerleri arasında; klorojenik asit 

miktarı  0,0316 µg/mL ile 8,050 µg/mL değerleri arasında; epikateşin miktarı 0,129 µg/mL ile 0,142 

µg/mL değerleri arasında, kuersetin miktarı ise 0.0089 µg/mL ile 0,208 µg/mL değerleri arasında 

değişmektedir. Elde edilen sonuçlar farklı çeşitteki yaban mersinlerinin fenolik madde dağılımlarının 

ve % inhibisyonun birbirinden farklılık gösterdiği görülmüştür. Kromatogramlar da bu bulguları 

doğrulamaktadır. 

Araştırma kapsamındaki en yüksek EC50 değerini veren örnek Sunshine ve en düşük EC50 değerine 

sahip  örnek Chandler ‘dır. Genel olarak antioksidan aktivite farklılıklarının yaban mersinlerinin 

fenolik madde konsantrasyonu içerisindeki  antioksidan aktiviteye sahip bileşen unsurlarının 

farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Mart 2013,75 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Yaban mersini, Vaccinium myritillus, Vaccinium corymbosum, fenolik 

madde, antioksidan aktivite, LC-MS/MS 
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Görkem GÖKTAŞ 

 

Ankara University 
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Department of Food Engineering 

 

Supervisor: Prof. Dr. Nevzat ARTIK 

 

 
In Turkey, there have been significant steps in cultivation of blueberry recently. This research has 

been devised to determine some phenolic compounds of blueberry in LC-MS/MS device.  

Analysis of variance shows important differences (p<0,005) between different varieties of blueberry 

in terms of pH, brix, titrattable acidity, color values of L*a*b, EC50 inhibition value, rutin, 

kaempferol, chlorogenic acid, epicatechin and quercetin.  

In this study, phenolic substances of blueberry were determined through LC-MS/MS method and the 

effects of parameters on the amount and distribution of these compounds were revealed. The main 

reason why we chose to use LC-MS/MS among other chromatographic techniques is the factor of 

repeatability and sensitivity. Antioxidant activities of these blueberries were also detected through 

DPPH method.    

According to our findings, titrattable acidity in blueberry was between 3,812 g/L and 17,094  g/L; 

brix was between 8,88 and 16,96; pH  was between 2,715 and  3,18; the value of EC50  was 42,13 µL 

and 118,16 µL; L value was between  23,66 and 40,55; a value was between  10,90 and 30,93; b 

value was between 2,18 and 12; amount of rutin was between  0,0186 µg/mL and 0,968 µg/mL; 

amount of kaempferol was between 1,49 µg/mL and 26,60 µg/mL; amount of chlorogenic acid was 

between 0,0316 µg/mL and  8,050 µg/mL; amount of epicatechin was between 0,129 µg/mL and 

0,142 µg/mL; amount of quercetin was between  0.0089 µg/mL and 0,208 µg/mL. The data obtained 

from this research have revealed that there are differences in the distribution of phenolic compounds 

and in % inhibitions among different varieties of blueberry. Chromatograms also prove our findings.  

In this study, the sample that provided the highest EC50 value was YM.11 and the sample that had 

the lowest EC50 value was YM.2. It is generally thought that differences in antioxidant activity result 

from the differences of compounds that have an antioxidant activity in phenolic substance 

concentrations of blueberries.  

March 2013, 75 pages 

Key Words: Blueberry, Vaccinium myritillus, Vaccinium corymbosum, phenolic substance, 

antioxidant activity, LC-MS/MS 
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1. GİRİŞ 

Meyve ve sebze tüketiminin artmasıyla kanser ve kardiyovasküler hastalıklar başta 

olmak üzere birçok hastalıktan korunma arasında önemli bir ilişki olduğu 

bildirilmektedir. Bu ilişkinin meyve ve sebzelerde bulunan antioksidan özelliğe sahip 

fenolik bileşikler, E vitamini, karotenoidler ve askorbik asitten kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Oliveira vd. 2008). Fazla miktarda meyve içeren bir diyetin DNA’nın 

oksidatif zarara uğramasını azalttığı ve böylece oksidasyonun engellenmesiyle kanserin 

önlenmesinde önemli bir yere sahip olduğu bildirilmektedir (Vinson vd. 2001). 

Meyve ve sebzelerin rengi,  lezzeti ve dayanıklılığı üzerine etkili olan fenolik maddeler,  

antioksidan özelliklerine bağlı olarak antikanserojen, antimutajen ve antimikrobiyel 

aktivite göstermeleri bakımından da insan sağlığı ile yakından ilişkilidir. Yaban mersini 

vücutta oluşan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek serbest radikallerin 

olumsuzluğunun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda yapılan 

araştırmalarda antioksidan içeriği yüksek olan meyvelerin sağlıklı beslenmede yer 

alması konusu çok önem kazanmıştır. Bu bağlamda antioksidan içeriği en yüksek olan 

meyvelerden biri de yaban mersinidir. 

Gerek ucuz olması gerekse önemli miktarda üretiminin olması nedeniyle Türk insanının 

diyetinde fenolik maddeler özellikle elma ve çayla tüketilmektedir. Fenolik maddece 

zengin, biyoyararlılık gösteren yaban mersini sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği, 

damarlardaki değişik rahatsızlıkları önlemesi ve diğer birçok hastalığa iyi geldiğinin 

kanıtlanması sebebiyle insan beslenmesi açısından önemli bir meyvedir. Yaban 

mersininin sahip olduğu bu özellikler bileşimi üzerine yapılan çalışmaları daha da 

önemli kılmaktadır. Son zamanlarda yaban mersininin gıda sanayinde kullanılabilme 

olanaklarının araştırılması üzerine dünya çapında yapılan çalışmaların hız kazandığı 

görülmektedir. Bu araştırma ile konu hakkındaki bilgilere katkıda bulunulması 

amaçlanmıştır. 

Gıda ile ilgili yasal düzenlemelerin daha geniş kapsamlı, ayrıntılı ve katı olması 

nedeniyle gıda teknolojilerinde bilimsel araştırmalar doğru, hassas ve verimli çalışmayı 

gerektirmektedir. Standart HPLC tekniğinde madde sadece alıkonma zamanı ile teşhis 
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edilir iken LC-MS/MS teknolojisi ile alıkonma zamanına ek olarak ‘precursor ve 

product’ iyonlar ile değerlendirilmektedir. Bu tez Türkiye’de yaban mersini 

fenoliklerinin tespitinde hassas ve verimli bir çalışma imkanı sağlayan, tekrarlanabilirlik 

ve hassasiyet açısından önemli bir ileri teknoloji cihazı olan tri quadrupole LC-MS/MS 

tekniğinin kullanılması açısından bir yeniliktir. Bu bağlamda bu tez yaban mersini 

fenolik madde dağılımlarının daha hassas ve ayrıntılı bir yöntemle belirlenmesi 

açısından önemlidir.  

Çalışmanın başlıca amaçları; 

a) Yaban mersini fenoliklerinin konsantrasyonlarının ortaya konması, 

b) LC-MS/MS yönteminin tayin ve teşhis limiti ile ilgili veriler verilmesi, 

c) Yaban mersini antioksidan aktivitesi hakkında bilgi verilmesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 
 

2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLERİ 

 

2.1 Yaban Mersini 

 

Dünya üzerinde asitli ve organik maddece zengin mikro iklim alanlarında 

yetiştirilebilen yaban mersini (blueberry-Vaccinium myrtillus) Ericaceae yani 

fundagiller familyasındaki Vaccinium cinsinde yer almaktadır. Ticari olarak 

yetiştiriciliği yapılan yaban mersini çeşitleri ise kuzey ve güney orijinli yüksek çalı 

yaban mersini (Vaccinium corymbosum) ile tavşangözü (Vaccinium ashei) türüne 

girmektedir. Yaban mersini son 20. yy.’ da dünya tarımında öne çıkan üzümsü bir 

meyve olup diğer meyvelerden ayrı bir tat ve çok değişik kullanım alanlarına sahiptir. 

Ayrıca içerdiği fenolik bileşikler, antosiyaninler,  antioksidanlar ve vitaminlerden dolayı 

sağlık meyvesi olarak nitelendirilmektedir (Çelik ve Odabaş 2005).  

 

Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Doğu Anadolu florasında 

yabani formları (Vaccinium vitis-idea, Vaccinium myrtillus, Vaccinium 

uliginosum ve Vaccinium  arctostaphyllos) yetişmektedir. Adı geçen bölgelerde çok 

farklı isimlerle tanınır. Örneğin Rize’de likapa, kaskanaka,  çela;  Trabzon’da ligarba,  

lifos; Artvin’de motsvi,  morsvi,  merhauk;  Ordu ve Giresun’da çalı çileği;  Ardahan’da 

göğen;  bazı illerde çay üzümü,  çoban üzümü veya ayı üzümü olarak bilinmektedir        

(Çelik 2006).  
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Şekil 2.1’de Vaccinium myrtillus bitkisi görülmektedir. 

 

Şekil 2.1 Vaccinium myrtillus bitkisi 

 

2.1.1 Yaban mersininin taksonomik sınıflandırılması 

Takım:  Ericales 

 

Familya:  Ericaceae 

 

Alt Familya:  Vacciniaceae 

 

Cins:  Vaccinium 

 

Alt Cins:  Batodendron 

 

Vaccinium 3 şubeye ayrılır;  

 

1- Myrtillus 

Vaccinium myrtillus (Adi yaban mersini) 

Vaccinium uliginosum (Bataklık yaban mersini) 

 2- Hemimyrtillus 

Vaccinium arctostaphylos 
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Şekil 2.2’ de Vaccinium arctostaphylos bitkisi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.2 Vaccinium arctostaphylos bitkisi 

 

 

3- Vitis-idea 

 

Vaccinium vitis-idea (Noktalı küçük yaban mersini) 

 

 

Şekil 2.3’de Vaccinium vitis-idea bitkisi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 2.3 Vaccinium vitis-idea bitkisi 
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Oxycoccus (Cranberry) 

Vaccinium macrocarpon 

Vaccinium oxycoccus 

 

Cyanococcus (kültürü yapılan yaban mersinleri) 

Vaccinium corymbosum L.  (Kuzey orijinli yüksek çalı yaban mersini) 

Vaccinium australe L.  (Güney orijinli yüksek çalı yaban mersini) 

Vaccinium ashei Reade (Tavşangözü yaban mersini) 

Vaccinium angustifolium L.  (Alçak çalı yaban mersini) 

Vaccinium myrtilloides L.  (Alçak çalı yaban mersini)  (Çelik 2006) 

 

Şekil 2.4’de Vaccinium corymbosum L.  bitkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.4 Vaccinium corymbosum L. bitkisi 
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Şekil 2.5’de Vaccinium australe L. bitkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.5 Vaccinium australe L. bitkisi 

Şekil 2.6’da  Vaccinium ashei Reade bitkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.6 Vaccinium ashei Reade bitkisi 
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Şekil 2.7’de Vaccinium angustifolium L. bitkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.7 Vaccinium angustifolium L. 

Şekil 2.8’de  Vaccinium myrtilloides L.  bitkisi gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.8 Vaccinium myrtilloides L.  
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2.1.1.1 Yaban mersini çeşitleri  

Çizelge 2.1’de yaban mersini çeşitleri yer almaktadır. 

Çizelge 2.1 Yaban mersini çeşitleri (Strik 2007)

   

Kuzey Yüksek Çalı       

  Flavor Meyve Büyüklüğü Yorum 

Erken       

"Earliblue" Tatlı Büyük Dinç, dik, düşük verimli. 

"Patriot" Mükemmel Çok büyük Çalıda yayılma, ağır toprağa göz yumabilir 

Sezon Ortası       

"Bluejay" Hafif Orta Dik, güçlü çalı 

"Northland" İyi,tatlı Orta Yüksek verimli, çok soğuklara dayanıklı 

"Blueray" Mükemmel Büyük Dik çalı, sıcak yazlarla iyi yetişir 

"Toma" Çok iyi Çok geniş Büyük meyve kümeleriyle sıkı çalı 

"Bluecrop" Çok iyi Geniş Dik çalı aşırı üretim yapabilir. 

Yarı-Yüksek (Güney merkezli -

45
 o

F’a dayanıklı)       

Erken       

"Patriot" İyi Orta 

Çalı 121,92 cm uzunluğunda; 152,4 cm genişliğinde; 1,35-5,4  kg 

meyve/çalı 

Sezon Ortası       

"North Country" İyi-tatlı Orta 

Çalı 60,96 cm uzunluğunda; 91,44 cm genişliğinde; 0,9-2,25 kg 

meyve/çalı 

"North Sky" İyi Orta 

Çalı 30,48 cm uzunluğunda;  91,44 ft genişliğinde; 0,45-0,9 kg  

meyve/çalı 

"North Blue”  - Geniş Çalı 91,44 cm uzunluğunda; 1,35-3,15 kg meyve/çalı 

9 
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2.1.2 Yaban mersini hasatı  

Yaban mersini diğer birçok üzümsü meyveye göre daha sert olup tekniğine uygun ve 

dikkatli bir şekilde hasat edildikleri takdirde raf ömürleri 2-4 hafta arasında 

değişebilmektedir.  Yaban mersini hasadı 5-10 günde bir kez olmak üzere 1-1.5 ay     

(3-6 hasat) sürmektedir.  Taze tüketime sunulacak meyveler el ile toplanırken sanayide 

işlenecek olanlar makine ile hasat edilir.  Meyveler farklı zamanlarda olgunlaştıkları 

için olgunlaşma periyodu boyunca haftada en az bir kez hasat yapılmalıdır.  

Taze olarak tüketilecek yaban mersini meyveleri bir örnek,  mavi renkli,  dolgun,  sert,  

hasarsız ve temiz olmalıdır.  Yaban mersini meyveleri genel olarak 0.5 litrelik plastik,  

karton,  ağaç kaplama veya kağıt hamurundan yapılmış olan kaplara doldurulur.  Düz 

veya teraslanmış alanlarda yaban mersini hasat makineleri kullanılabilir.  Hasat 

makinesinin ekonomik olması için bahçenin en az 50 dekar olması gerekir.  Yaban 

mersini yağmurlu havalarda hasat edilmez ve hasat sonrası mutlaka ön soğutma 

yapılarak meyvelerin bahçe sıcaklığının düşürülmesi gerekir.  Taze meyveler -0.6 ile 

1.0°C ve %90-95 nispi nemde depolanabilir.  Meyvelerin nakliyesi frigorifik 

kamyonlarla olmalıdır.  Yaban mersini meyveleri ayrıca -18°C veya   -23°C’de IQF 

(Individual Quick Frozen) yöntemi ile dondurularak aynı sıcaklıklarda 

depolanabilmektedir.  Hasat edilerek paketlenen yaban mersini meyveleri yol 

kenarlarında,  çiftlik bünyesindeki marketlerde veya kendi ürününü kendin topla 

(KÜKET) şeklinde doğrudan,  toptan veya reçel,  marmelat,  jele,  yoğunlaştırılmış veya 

sıvı meyve suyu,  çikolata,  pasta,  kuru meyve,  ilaç v.b ürünlere işlenerek satışa 

sunulmaktadır (Çelik 2006).  

2.1.3 Türkiye ‘de ve Dünyada yaban mersini yetiştiriciliği 

Yaban mersini (Vaccinum myrtillus ) ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde 

binlerce hektarlık alanlarda yaban mersini tarımı yapılmaktadır. 1906 yılından itibaren 

ABD’de başlatılan seleksiyon çalışmalarının bir ürünüdür. Bu çalışmalarla seçilen 

yaban mersini tipleri daha sonra kendi aralarında melezlenerek yeni çeşitler elde 
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edilmiştir. Ülkemizdeki yetiştiriciliği 2000’li yıllarda ancak Rize’de başlatılmıştır                                                      

(Çelik 2006). 

Yaban mersini (blueberry, Vaccinium myritillus) Amerika’ da çalılıklı arazilerde 

yetiştirilir. Kuzey Amerika’nın kambur üzümlerinin (huckleberry) birçok varyetesine 

benzerlik göstermektedir (Muth vd. 2000). Dünyadaki yaban mersini üretimi çizelge 

2.2’de yer almaktadır (Çelik 2006). 

Çizelge 2.2 Dünyada yaban mersini üretim miktarı (ton) 

 Yıllar 

Ülkeler 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kanada 42980 59035 67708 64861 78608 79161 81900 

Fransa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 940 

İtalya 800 1896 1880 1811 1400 1400 1350 

Litvanya 2000 3000 2000 2800 2600 2000 2000 

Meksika 963 570 570 570 570 570 570 

Fas 50 50 50 50 50 50 50 

Hollanda 3600 3800 3800 4000 4000 4000 4000 

Yeni Zelanda 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 

Polonya 11400 21500 30000 20900 23000 16500 15000 

Romanya 1300 4000 3000 2500 4000 2500 4000 

İspanya 100 300 500 600 750 750 700 

İsveç 100 100 100 100 100 100 100 

Ukrayna 0 5500 3000 5000 4500 5000 5000 

Amerika 74000 134446 121563 115395 122924 120000 123000 

Özbekistan 500 500 500 500 500 500 500 

Toplam 140293 237197 237171 221587 245502 235531 241110 

 

 

 

Türkiye’de yaban mersini ekim alanları ve üretim miktarları çizelge 2.3’de verilmiştir  

( Çelik 2006). 
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Çizelge 2.3 Türkiye’de yaban mersini ekim alanları ve üretim miktarları (2000-2005 

yılı) 

 

İller Alan (da) Üretim (ton ) 

Rize 18 8 

Trabzon 5 - 

Giresun 15 - 

Ordu 5 - 

Bursa 7 - 

İstanbul 5 - 

Artvin 2 - 

Toplam 57 8 

 

 

2.1.4 Yaban mersininin gıda sanayinde değerlendirilme olanakları  

 

Yaban mersini antosiyanin varlığı ile boya maddesi adayıdır. Çünkü antosiyaninler 

doğadaki temsilci pigmentlerdir. Çoğu bitki ve meyvede çekici görünümdeki kırmızı, 

mor ile mavi renkten sorumludur (Krizova vd. 2012).   

Büyük ölçüde antosiyanin içerdiği bilindiğinden yaban mersininin katma değer olarak 

gıda sanayinde büyük potansiyeli vardır. Avrupa’da yaban mersini antosiyanin 

ekstraktlarının çeşitli farmokolojik ve gıda katkı ürünlerinde pazarlaması yapılmaktadır 

(Kalt vd. 1999).  

Yaban mersini gıda sanayisinde çok farklı amaçlar için kullanılabilmektedir. Yaban 

mersini; 

 Meyvesi taze olarak yerel pazarlara sunulmakta ve tabla koşullarında 12-15 gün 

dayanabilmektedir.  

 Meyveleri,  kökleri,  çiçekleri ve yaprakları ilaç sanayisinde kullanılmaktadır.  

 Yaban mersini süt ve süt ürünleri teknolojisinde (dondurma,  yaban mersinli süt-

yoğurt),  kuru meyve teknolojisinde,  meyveli ekmek,  çörek,  kek,  puding ve 

pastalarda,  baharat sanayisinde, meyve salatalarında,  reçel,  marmelat ve 
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konserve sanayisinde de kullanılmaktadır. Ayrıca gerek meyvesi gerekse 

yaprakları kurutularak yaban mersini çayı şeklinde de değerlendirilebilir.  

 Diyet menülerinde de yer alan yaban mersini, şarap olarak da 

değerlendirilmektedir. Ayrıca, odunu çok sağlam olduğu için kulp (sap) 

yapımında kullanılmaktadır (Çelik 2006).   

 Yaban mersininin gıda teknolojisindeki kullanımı gelişmiş ülkelerde daha çok 

meyve suyu, meyve şurubu, reçel ve marmelat olarak, unlu mamuller ve bisküvi 

sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır.   

 Yaban mersini ise daha çok gıda sektöründe taze,  püre edilmiş,  şurup veya 

meyve suyu olarak düzenli bir şekilde talep edilmektedir (Batu ve Kırmacı 

2005).  

2.1.5  Yaban mersini bileşimi 

Yaban mersininin insan sağlığı ve beslenmesi üzerine yararları ile ilgili dünya çapında 

bilimsel dergilerde yüzlerce araştırma makalesi yayınlanmıştır. Yaban mersini bileşimi 

çizelge 2.4’de verilmiştir.  

Çizelge 2.4  100 gram yaban mersini meyvesinin içeriği (Çelik  2006). 

100 gram Yenilebilir Yaban Mersini Meyvesinin İçeriği 

Su (%) 83  

Protein(%) 0,7 

Yağ(%) 0,5  

Karbonhidrat(%) 15  

Lif(%) 1,5  

Kalori (kcal) 62 

 

2.2 Biyoaktif Bileşenler 

Son 30 yıl içerisinde, fonksiyonel gıda konusunda araştırmalara bağlı olarak, bitkisel 

kaynaklı biyoaktif bileşenlerin özellikleri ve sağlıkla ilişkisi konusunda önemli 

gelişmeler söz konusu olmuştur. Diyette yer alan bitkisel kökenli yüzlerce bileşik, besin 
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öğesi olarak göz önünde tutulmakla birlikte, sağlığın kalitesinin geliştirilmesi açısından 

önem taşımaktadır (Orzechowski vd. 2002). 

2.2.1 Fenolik maddeler 

Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası 

içeren maddelerdir (Çağlarırmak 2006). Fenolik bileşiklerin kansere olumlu etkisi 

konusunda araştırmalar yürütülmektedir. Son yıllarda fenolik bileşiklerin meyve ve 

sebzelerden ekstraksiyonu, ayrılma ve tanımlanması konusunda önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Bu gelişmeye en önemli katkıyı, HPLC aygıtının fenolik bileşiklerin 

teşhisinde kullanımı sağlamıştır (Artık ve Murakami 1997). 

Bitkisel fenoller, tümü bir veya daha fazla benzen halkası ve hidroksi grubuna sahip 

olan yapıda, oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip doğal bileşik grubudurlar. Binlerce farklı 

polifenol bulunmaktadır ve bunlar çeşitli alt gruplar halinde sınıflandırılabilirler. Bu alt 

grupları, hidroksibenzoik asitler, hidroksisinnamik asitler, antosiyaninler, 

proantosiyanidinler, flavonlar, flavonoller, isoflavonlar, flavononlar, antosiyanidinler ve 

lignanlardır. Fenolik bileşikler içerisinde diğer bir ana sınıflandırma ise; fenolik asitler 

(hidroksibenzoik ve hidroksisinnamik asitler), flavonoidler,  stilbenler ve lignanlar 

şeklinde gerçekleştirilebilir (Manach vd. 2004). 

Fenolik bileşikler, bitkiler tarafından normal gelişme süreci ile enfeksiyon, yaralanma, 

UV ve radyasyon gibi stres koşullarında sentezlenen ikincil metabolitler olarak 

bilinmektedir. Meyvelerin renk, burukluk ve lezzet gibi ya da tat, koku gibi duyusal 

özellikleri ile oksidatif stabilitesinde etkili olduğu bilinen fenolik bileşikler temel olarak 

fenolik asitler (hidroksinnamik asit, hidroksibenzoik asit ve türevleri, fenolik alkoller) 

ve flavonoidler (kateşinler ve löykoantosiyanidinler, antosiyanidinler, flavon ve 

flavonoller, flavononlar, proantosiyanidinler) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Flavonlar ve karbonik yapı içeren bu bileşikler 3 OH grubu ilavesi ile flavonların 

antibakteriyel etkileri kanıtlanmıştır (Boranbayeva 2011). 
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2.2.1.1 Fenolik asitler 

Fenolik asitler, kimyasal yönden hidroksisinamik ve hidroksibenzoik asitler olmak 

üzere iki gruba ayrılmaktadır. Hidroksibenzoik asitler C6-C1 (fenilmetan), 

hidroksisinamik asitler ise C6-C3 (fenilpropan) yapısındadır. Benzoik asit türevlerine 

örnek olarak p-hidroksibenzoik asit, vanilik asit, salisilik asit ve gensitik asit verilebilir. 

Kumarik asit, kafeik asit, ferulik asit ve sinapik asit ise sinamik asit türevlerindendir 

(Nizamlıoğlu ve Nas 2010). En yaygın sinamik asit türevi kafeik asitin quinik asit ile 

yaptığı ester olan “klorojenik asittir” (Çağlarırmak 2006). 

Fenolik asit, kafeik asit, p-kumarik asit gibi bileşiklerin üyesi olduğu hidroksisinnamik 

asit grubu yapıların gıdalarda bulunabilirliği hidroksibenzoik asitlere oranla daha yaygın 

düzeydedir. Hidroksisinnamik asitler, işlenmiş gıdaların haricinde nadiren serbest halde 

bulunurlar (Clifford ve Scalbert 2000). 

2.2.1.2 Flavonoidler 

Flavonoidler aglikon veya glikozitler şeklinde bulunmakta olup,  flavonoid glikozitler 

bağırsağa girmeden önce şeker kısmından ayrılmakta iken,  aglikonlar hücre 

membranlarından serbestçe geçebilmektedir. Emilen flavonoidler karaciğere taşınmakta 

ve çok çeşitli metabolik reaksiyonlara maruz kalarak glukuronitler, sülfatlar ve 

metillenmiş türevleri gibi çeşitli konjugasyon formlarına dönüşmektedir. Bazı 

çalışmalarda, flavonoidlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bu konjugatların 

sorumlu olduğu ortaya konmaktadır ( Güven vd. 2010).  

Meyve sebzelerde yüksek düzeyde bulunan flavonoidlerin sağlık üzerindeki olumlu 

etkileri çoğunlukla in vitro çalışmalarla ortaya konmuş olup bu bileşiklerin insanlardaki 

metabolik dönüşümleri ve biyoyararlılık konuları göz ardı edilmiştir. Ancak 

flavonoidlerin sağlık üzerindeki etkileri değerlendirilirken emilimi,  biyoyararlılığı ve 

metabolizması gibi konular hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Yapılan 

çalışmalar flavonoidlerin biyoyararlılığını etkileyen faktörlerin flavonoidin sınıfı, 

kimyasal yapısı ve yapısında bulunan şeker gruplarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir 

(Güven vd.  2010).  
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Flavonoidlerin C6-C3-C6 iskelet yapısı şekil 2.9’da gösterilmişir. 

 

 

Şekil 2.9 Flavonoidlerin C6-C3-C6 iskelet yapısı (Güven vd. 2010) 

 

2.2.1.2.1  Antosiyaninler 

Antosiyaninler suda çözünebilir doğal pigmentlerdir. Hücre stoplazmasında glikozit 

formda bulunmakta olup bazı şekerler ve şeker olmayan (aglikon) maddelerden 

meydana gelmiştir. Şeker olmayan kısmı fenolik bileşiklerden antosiyanidinler 

oluşturmaktadır. Antosiyanidinler gıdalarda serbest halde bulunmazlar ya glikoz, ksiloz, 

galaktoz, arabinoz, fruktoz gibi şekerlerle esterleşmiş ya da şekerlere ilaveten 3. bir 

bileşen olarak p-kumarik asit, ferulik asit, kafeik asit, malonik asit, vanilik asit ya da 

asetik asit molekülerinden biri veya birden fazlasıyla birleşmiş olarak bulunurlar (Koca 

vd. 2006). 

Antosiyaninler yapılarındaki elektron eksikliği nedeniyle serbest radikallere karşı çok 

aktiftir. Antosiyaninlerin antioksidan aktivitesi onların yapısına bağlı olarak değişir.  

Antosiyaninlerin aglikon kısmını oluşturan antosiyanidinler ile bunlara bağlanan şeker 

gruplarının yeri ve sayısı antioksidan aktivite üzerine etki etmektedir. Yapıdaki 

hidroksil sayısının artışı, β halkasındaki o-dihidroksi yapı, 3'. ve 4'. karbona 

hidroksillerin bağlanması antioksidan aktiviteyi artırmaktadır.  Genel olarak, 3.  karbona 

glukoz bağlanmasıyla oluşan antosiyaninlerin antioksidan aktivitesi daha yüksektir.  

Yapıya katılan şeker sayısı değiştikçe antioksidan aktivite de değişir,  3 ve daha fazla 

şeker ilavesi antioksidan aktiviteyi azaltır (Koca vd. 2006).  
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2.2.1.2.1.1 Antosiyanin çeşitleri 

Antosiyanin yaban mersininde epidermal dokudaki pigment bileşikleridir. 

Antosiyaninler genellikle flavilyum katyon formda renk verirler, fakat pH’ya bağlı 

olarak renk vermeyen formlarda da olabilirler.  Antosiyaninler C6-C3-C6 flavonoid 

çatısında bulunurlar ve glikolizedirler.  Glukoz, ramnoz, galaktoz ve arabinoz şekerleri   

3-glikozit yada 3,5-diglikozit olarak antosiyaninlere glikolize edilirler. Glikolizasyon 

antosiyaninlerin stabilitesini arttırır. Antosiyanin aglikonları siyanidin, delfinidin, 

malvidin, pelargonidin, peonidin ve petunidin içerir ( Kylii 2011). Flavilyum iyonu 

(antosiyaninlerin temel yapı taşı)  Şekil 2.10’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2.10  Flavilyum iyonu(antosiyaninlerin temel yapı taşı) (Koca vd. 2006). 

 

Antosiyanin türevleri çizelge 2.5’de gösterilmişitir. 

Çizelge 2.5 Antosiyanin türevleri 

 

Aglikon R
3
, R

5
, R

7
 R

3’
 R

4
’ R

5’
 

Malvidin OH OCH3 OH OCH3 

Siyanidin OH OH OH H 

Delfinidin OH OH OH OH 

Pelargonidin OH H OH H 

Peonidin OH OCH3 OH H 

Petunidin OH OCH3 OH OH 
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Malvidin: Malvidin bir antosiyanidindir. Birincil bitki pigmentidir. Antosiyanidinler 

genellikle mavi renklidir ve asit ile karakteristik olarak kırmızıya dönerler.  

Kimyasal formülü C19H14O6 
+
,  Molekül ağırlığı: 338, 25 g/mol’dür.  

Siyanidin: Doğal organik bir bileşiktir. Antosiyanidinin özel bir tipidir. Karakteristik 

olarak kırmızımsı-portakal bir rengi vardır ve pH’a bağlı olarak renk değişebilir. pH<3 

kırmızı, pH 7-8’inde menekşe, pH >11 ‘de mavi renktedir (Akkar 2009). 

Kimyasal formülü C15H11O6
+
 , Molekül ağırlığı: 287, 24 g/mol’dür. 

Delfinidin: Delfinidin bir antosiyanindir ve bitki pigmentidir. Ayrıca antioksidan 

özelliği gösterir. Çiçeklere mavi ve türevlerinin renklerini verir. Yaban mersininin 

mavi-kırmızı rengini verendir.  

Kimyasal formülü: C15H10O6
+
 , Molekül ağırlığı: 270, 23 g/mol’dür. 

Pelargonidin: Pelargonidin bir antosiyanidindir ve antioksidandır. Karakteristik 

portakal rengi türevidir.  

Kimyasal formülü: C15H11O5
+
, Molekül ağırlığı: 271, 23 g/mol’dür. 

Peonidin: Bir antosiyanidindir ve eflatun-kırmızı renkleri verir. pH-2.0’de, peonidin, 

kiraz rengi kırmızıdır;  pH 3.0’de bir kuvvetli sarımsı pembe; pH 5.0’de,  üzüm kırmızı-

morudur;  ve 8.0’de derin mavi olur. Antioksidan özelliği vardır ve kanser tedavisinde 

kullanılır.  

Kimyasal formülü:  C16H13O6
+
,  Molekül ağırlığı: 301, 27 g/mol’dür. 

Petunidin: Petunidin doğal organik bir bileşiktir. Antosiyanidinin özel bir tipidir. Koyu 

bir kırmızı veya mor renkte olan pigmentlerdir.  

Kimyasal formülü: C16H13O7
+
 , Molekül ağırlığı: 317, 27 g/mol’dür   (Koca vd.  2006).  
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2.3  Yaban Mersininde Bulunan Fenolik Bileşikler 

Yaban mersini meyvesinin antioksidan kapasitesi, yüksek antosiyanin miktarı ve diğer 

fenolik bileşikleri bu taze meyvenin çekici ve besleyici olarak sınıflanmasını 

sağlamaktadır. Böylece yaban mersini kullanımı son yıllarda artmaktadır (Prior vd. 

1998; You vd. 2011). Fenolik maddeler fonksiyonel gıdalar ve nutrasetikaller olarak 

bilinen tıbbi önemi ve etkileri kanıtlanmış olan biyokimyasal ve organik gıda 

ürünlerinin doğal yapısında bulunan bileşiklerdir (Çağlarırmak 2006). Yaban 

mersinlerindeki flavonoidce zengin ekstraktların biyoaktif bileşenleri biyoaktivite için 

destek sağlar. Hassas biyoaktif bileşenleri korumak için ekstraksiyon ve fraksiyon 

adımları boyunca dikkatli olmak gerekmektedir (Smith vd. 2000).  

Fenolikler, flavanoller, flavonoidler, kumarinler ve fitoaleksinleri içeren bitkisel 

bileşiklerin biyolojik etkileri önemlidir. Bu bileşiklerin potansiyel fonksiyonları serbest 

radikal kovucular,  antioksidan aktivite, koruma ya da diğer antioksidanların 

rejenarasyonunu içerir. Farklı Vaccinium çeşitlerinin antioksidan kapasitelerinde önemli 

derecede değişiklik vardır. Coğrafik bölge de bu değişikliğe neden olabilmektedir 

(Lyons vd. 2003).  

Bilinen 5000 fenolik madde bulunmakta ve bunların birçoğunun antioksidan özelliğe 

sahip oldukları aktarılmaktadır (Robarts vd. 1999). Fenolik bileşiklerin bu antioksidan 

özelliklerinin sahip oldukları redoks özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Rice-Evans vd. 

1995). 

Yaban mersini fenolik asit ve flavonoid olarak adlandırılan polifenolleri yüksek oranda 

bünyesinde bulundurur. Yaban mersini meyvelerinin toplam fenolik madde içeriği 

33000-38000 mg/kg (kuru maddede gallik asit eşdeğeri) arasında bulunmuştur. Toplam 

hidroksisinnamik asit içeriği 1130-2310 mg/kg (kuru maddede klorojenik asit eşdeğeri) 

ve toplam hidroksibenzoik asit içeriği 33-58 mg/kg (kuru madde de gallik asit eş değeri) 

düzeyinde tespit edilmiştir. Yaban mersini meyvesinde kuersetin, isokuersetin, hiperin 

ve astrajin olarak adlandırılan 4 ayrı flavonol glikozit tespit edilmiştir. Toplam içerikleri 

540-1300 mg/kg (kuru maddede rutin eşdeğeri) arasında değişmektedir (Kähkönen vd. 

2001). 
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Yaban mersininin sağlık yönünden birçok önemli özelliğinin meyve içeriğindeki fenolik 

asitlerden ve çeşitli tipteki flavonoidlerden ileri geldiği düşünülebilir. Bu bileşiklerden 

bir tanesi olan quersetin kırmızı şarabın kalp koruyucu bileşenlerinde yer alır. 

Flavonoidlerin çeşitli tümör tiplerine karşı kanser önleyici etkileri vardır. 

Antosiyaninler yaban mersinlerindeki en bol flavonoidlerdir. Yaban mersinleri ayrıca 

tanninler, proantosiyaninlerden oluşur. Geçmiş çalışmalar proantosiyaninlerin aktif ajan 

içerdiğini ve idrar sistemindeki enfeksiyonları azalttığını göstermektedir (Smith vd. 

2000). 

Yaban mersininde malvidin, siyanidin, delfinidin, pelargonidin, peonidin ve petunidin 

antosiyanin türevleri vardır. Antosiyaninler antioksidanlardır ve diyet antioksidanlarının 

çeşitli dejenaratif insan hastalıklarını azaltmada rol oynadığına inanılmaktadır.  Avrupa 

yaban mersinlerinin antosiyaninleri üzerine yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerine 

vurgular vardır. Büyük ölçüde antosiyanin içerdiği bilindiğinden gıda katkısı olarak 

yaban mersininin büyük potansiyeli vardır (Kalt vd. 1999).  

Antosiyaninler genellikle bitki dokularında bulunan; bitkinin mavi,  kırmızı, mor 

renklerini veren flavonoidlerdir. Bitkilerdeki en önemli suda çözünebilen pigmentlerdir. 

Bitkiler içinde yaban mersini kırmızı, mavi ya da mor renklerle en önemli antosiyanin 

kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Antosiyanin yaban mersinlerinde özellikle de 

yabani alçak çalı yaban mersini türlerinde çoktur. Yaban mersini,  antosiyaninlerinin 

potansiyel antioksidan etkileri ve kan damarları duvarında bilinen pozitif etkisi 

nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Yaban mersini antosiyaninlerinin gıda renklendirici 

olarak kullanılmasının yanı sıra antioksidan özelliği olması yaban mersinine olan ilgiyi 

arttırmaktadır (Kahkönen vd. 2003). 

Yaban mersinlerinde antosiyanin dağılımı bitki çeşitlerine, yetiştirme koşulları ve 

üretim bölgelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Sonuç olarak antioksidan aktivite 

farklı yaban mersini ekstrakt çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Yaban mersini 

çeşitlerinin antosiyanin profilini ve antioksidan aktivitesini belirlemeye yönelik birçok 

araştırma yapılmaktadır (Nakojima vd. 2004).  
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2.4 Yaban Mersininin Antioksidan Kapasitesi 

Son yıllarda gıdaların fizyolojik fonksiyonları bilim adamlarının daha fazla dikkatini 

çekmiş ve bunların insan sağlığına etkileri pek çok araştırmada invivo ve invitro 

yöntemlerle incelenmiştir. Bu fizyolojik etkilerin en önemlilerinden biri gıdaların 

antioksidatif etkileridir. Gıdalar bu etkilerinin bir sonucu olarak canlı organizmaları 

oksidatif zararlanmaların neden olabileceği kanser, diyabet ve kardiyovasküler 

hastalıklardan korumaktadır. Karotenoidler, askorbik asit ve β-tokoferol gibi doğal 

bileşiklerin antioksidatif aktivitesi ve bu aktiviteyi sağlayan etken maddeler saptanmıştır 

(Poyrazoğlu vd. 2002). 

Antioksidanlar birincil ve ikincil olarak sınıflandırılmaktadır. Oksijen metabolik 

işlemler esnasında çok daha reaktif şekilleri olan süperoksit, hidrojen peroksit, singlet 

oksijen ve hidroksil radikallerine çevrilebilir. Bu şekillerin tümü kısaca “aktif oksijen” 

olarak adlandırılmaktadır. Canlı hücrelerde süperoksit dismutaz adlı enzim süperoksidi 

hidrojen perokside çevirmektedir. Hidrojen peroksit her türlü biyolojik membranı 

geçebilme özelliğine sahiptir. Oksijen radikalinin ve hidroksil radikalinin aşırı üretimi 

lipit hücre membranlarıyla etkileşme sonucu lipit peroksitleri oluşturmaktadır. Canlı 

hücrelerdeki hemen hemen tüm moleküllerle birleşebildiğinden hidroksil radikali çok 

reaktiftir. Reaktif oksijen türü (ROS), eklem romatizması, katarakt ve kanser gibi kronik 

hastalıkların önemli bir nedenidir. Vücutta antioksidanların varlığında oksidatif strese 

bağlı hasarlar önemli ölçüde azalmaktadır (Başer 2003). 

İnsan metabolizmasında vücudun oksijen kullanımındaki normal işlemler sırasında bazı 

etmenlerin teşviki ile; süperoksit (O2 
-
 ),  hidroksil (OH

-
),  peroksil (ROO

-
), alkoksil 

(RO
-
), semiquinon(Q

-
), nitrik oksit(NO

-
) kökleri ile hidrojen peroksit, (H2O2),  

peroksinitrit (ONOO
-
) ve singlet oksijen (O2) gibi aktif oksijen formları oluşmaktadır. 

Radyasyon, gazlar, ağır metaller, herbisitler, pestisitler gibi çevre kirleticiler ile tedavi 

amacıyla alınan birçok ilaç vücutla etkileşimine girerek aktif oksijen oluşumuna neden 

olmaktadır. Aktif oksijen birikimi bir antioksidanla engellenmediği takdirde oksidatif 

strese neden olmaktadır. Oksidatif stres, normal metabolik faaliyetlerin devam 

ettirilmesi için gerekli olan aktif oksijen ile antioksidan dengesini aktif oksijen lehine 
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bozarak; DNA, protein, karbonhidrat ve lipidlerde zararlanmaya yol açmakta ve birçok 

hastalığa neden olmaktadır (Tosun ve Yüksel 2003). 

Yabani yaban mersinlerinin fitokimyasal zenginliği tamamen karakterize edilmemiştir, 

buna rağmen çoğu molekül bileşenleri bilinmektedir. Yaban mersini yüksek askorbik 

asit içeriği ile dikkat çeker ama bu meyvelerin antioksidan özelliklerinin ana kaynağı 

doğal askorbik asit içeriğinden değildir (Nakojima vd. 2004).  

Yaban mersini ürünlerinin antioksidan kapasitesi çizelge 2.6’ da gösterilmiştir. 

Çizelge 2.6 Çeşitli yaban mersini ürünlerinin antioksidan kapasitesi (Yıldız ve Baysal 

2003) 

 
 

ÜRÜN 

Antioksidan kapasite (ORAC 

(Mmol Trolox eşdeğeri/100g 

kuru maddede) 

Taze Yaban 

Mersini 
Taze 52,9 

Yaban Mersinli 

Dondurma 

IQF, 

Dondurulmuş meyve 

31,2 

39,3 

Yaban Mersini 

Püresi 
Püre 42,0 

Yaban Mersini 

Konservesi 

Meyve 

Hafif Şurup 

Reçel 

18,7 

14,2 

10,6 

Yaban Mersinli 

Fırın Ürünleri 
Taze pasta 19,1 

Kurutulmuş 

Yaban Mersini 

Orta nemli 

Düşük nemli 

Toz halde 

Şeker enjekte edilmiş meyve 

25,5 

15,1 

7,44 

11,3 

Yaban Mersini 

Şerbeti 
Şerbet 9,54 

Yaban Mersinli 

Meyve suyu 

 

Konsantre 

 

29,4 

 

Yaban mersini fenolik asit, taninler, flavoneller ve antosiyaninleri içerir,  mükemmel bir 

antioksidan kaynağıdır (Wang vd. 2011). Yaban mersini, antosiyaninlerinin potansiyel 

antioksidan etkileri ve kan damarları duvarında bilinen pozitif etkisi nedeniyle büyük 
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ilgi görmektedir. Diğer birçok flavonoid gibi antosiyaninler güçlü serbest radikal 

kovuculardır. Yaban mersini ekstraktları 2,2-di (DPPH) radikalleri kullanıldığında 

yüksek radikal kovucu aktivite gösteren yüksek miktarda antosiyanin içerir. Çeşitli 

Vaccinium türlerinde antosiyanin içeriği ile oksidatif radikal absorbans kapasitesi 

(ORAC) arasında korelasyon bulunmuştur (Kahkönen vd. 2003). 

Farelerin plazma antioksidan statülerinde antosiyanince zengin bir diyetle antosiyanin 

yararlılığı belirlenmeye çalışılmıştır. Hayvanlar vitamin E bakımından eksik yaban 

mersini (Vaccinium myritillus L.) ile tamamlanmış bir diyetle 8 gün beslenmişlerdir. 

Antosiyanince zenginleştirilmiş diyet kontrol diyetle karşılaştırıldığında plazma 

antioksidan kapasitesinin arttığı görülmüştür (p<0.001). Yaban mersini 

antosiyaninlerinin plazma antioksidan kapasitesi üzerine pozitif etkileri saptanmıştır 

(Talavéro vd. 2005).  

2.5 Yaban Mersininin İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

Hastalıktan korunma ya da tedavide bitkisel terapiler günümüzde hala popülerliğini 

korumaktadır (Artaria vd. 2007).   Flavanollerin insan sağlığına antioksidan ve 

antikarsinojenik özellik gösterme gibi faydaları vardır.  Fin toplumuna göre günlük et 

tüketimi 7.28 mg/gün flavanol alımı sağlarken üzümsü meyveler 1.24 mg flavanol/gün 

alımı sağlamaktadır. Bu bileşenlerin etkilerini ve insan sağlığına etkilerini öğrenebilmek 

için net flavanol içeriğinin kesin bilgisi ve moleküler düzeyde üzümsü meyve profilini 

bilmek önemlidir. Yaban mersini flavanol kaynağı açısından mükemmel bir diyet 

bileşeni olarak bilinmektedir  (Vrhovsek vd. 2012).  

Diyetimizde aldığımız antioksidan bileşiklerin oksidatif zararı engellediği 

bilinmektedir. Üzümsü meyvelerin “Vaccinium” türleri yüksek radikal kovucu 

kapasitesi göstermektedir. Böylece yaban mersini birçok kronik hastalığı azaltmaya 

yardımcı olmaktadır (Wang vd. 2011). Son yıllarda yapılan çalışmalar,  antosiyaninlerin 

yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve bu özellikleri nedeniyle serbest 

radikallerle ilişkili olan kanser,  kardiovasküler hastalıklar,  eklem iltihabı gibi çeşitli 

hastalıklara karşı olumlu yönde etkide bulunduğunu ortaya koymaktadır (Koca vd. 

2006; Krizova vd. 2012).   
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Yaban mersini kanser, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve çeşitli yaşa bağlı 

rahatsızlıkların gelişmesine neden olan serbest radikalleri etkisizleştirmeye yardımcı 

olmaktadır (Wang vd. 2011). Fitokimyasalların potansiyel karsinojenlerin 

formasyonunu önlemeye yardım ettiğine,  karsinojenlerin hedef organ ve dokudaki 

gelişimini azaltmaya yardımcı olduğuna ve kanser gelişiminin hücrede yavaşlatıldığına  

dair bilgi edinilmiştir (Adams vd. 2011).  Yaban mersini kansere karşı savaşan elajik 

asit miktarı en fazla olan meyvedir. Yaban mersini, özellikle doğal olarak yetişenler, 

kanser riskini azaltan antioksidanlar içermektedir (Çelik 2006). 

Yaban mersini kansere karşı vücudu koruyan enzimleri çalıştırdığı,  damarlarda yağ 

birikimini engelleme özelliğinde olduğu,  yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını 

sağladığı; taze olarak yenildiğinde kanı temizlediği ve buna rağmen kalori ve sodyum 

içeriğinin oldukça düşük olduğu belirtilmektedir (Çelik 2006). 

Yaban mersininin kan şekerini ve kolesterolü düşürdüğü,  bağırsak metabolizmasını 

düzenlediği bildirilmiştir (Çelik 2006). Yaban mersini ekstraktları α-glukozidazın etkili 

inhibitörleridir. Ayrıca  α-glukozidazın inhibisyonu glukoz alımı ile kontrol edilen tip II 

diyabetinin düzenlenmesinde etkili olduğu bilinmektedir (Wang vd. 2011). 

Yaban mersini tüketimi özellikle beyin fonksiyonlarını üzerine önemli derecede 

olumsuz etkiye sahip olan Alzheimer gibi nörodejeratif hastalıkların ilerlemesini 

geciktirmektedir (Çelik 2006).  Bu durum antosiyanin adlı renkli bileşiklerin nöronlara 

girmesi ile gerçekleşmektedir (Kalicki 2011). 

Bu meyvenin ekstraktları ilaçlarda ve özellikle optik alanda kullanılmaktadır ( Artaria 

vd. 2007). İkinci Dünya Savaşı boyunca RAF (British Royal Air Force) pilotları gece 

görüşünü artırmak amacıyla yaban mersini reçelleri kullanmışlardır (Artaria vd. 2007). 

Yaban mersini ayrıca katarakt, glokom ve retinopati tedavilerine yardımda 

kullanılmaktadır (Muth vd. 2000). 

Astrenjan ve antiseptik özellikleri olan yaban mersini 20. yy. başlarında dokümente 

edilmeye başlanmıştır ( Artaria vd. 2007).  Ayrıca yaban mersininin ödem giderici ve 

antialerjik etki gösterdiği de belirtilmiştir (Yıldız ve Baysal 2003). 
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Yaban mersinindeki fenolik maddelerin Vaccinium myrtillus ile fermente edildikten 

sonra ekstrakte edilerek damarların korunması amacıyla kullanılan ilaçlarda temel 

bileşeni oluşturdukları bildirilmiştir (Yıldız ve Baysal 2003). Yaban mersininin 

kardiyovasküler koruma üzerine etkileri üzerine çalışmalar yaban mersini diyetlerinin 

kan basıncını düşürdüğü, böbrek damar fonksiyonlarını düzenlediği ve böbreklerde 

oksidatif stresi antioksidan savunma ile düşürdüğünü göstermektedir (Elks vd. 2011).  

Yaban mersinlerinin sağlık verici özelliklerinin fenolik asitlerden ve flavonoidlerden 

ileri geldiği düşünülebilir. Örneğin kuersetin kırmızı şarabın kalp koruyucu 

bileşenlerinde rol oynamaktadır (Smith vd. 2000). Yaban mersinini düzenli olarak 

tüketenlerde yaban mersininin kalp rahatsızlığı risk faktörlerini azalttığı görülmüştür 

(Roy 2012).  

Antosiyanidince zengin yaban mersini ekstraktlarının insülin yolları vasıtasıyla adiposit 

(yağ dokusu hücresi) farklılıklarını inhibe etmektedir. Daha da fazlası yaban mersini 

ekstraktlarının metabolik sendromla ilgili obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde 

kullanılabileciği bildirilmiştir (Suzuki vd. 2011). 

İdrar yolunda yaban mersini antioksidanları enfeksiyonlarla savaşıp,  antimikrobiyal 

ajan olarak idrar yolunda zararlı bakterilerin emilimini önlemektedir. Büyük antosiyanin 

molekülleri idrar yolundaki E. coli bakterisinin emilimini ve çoğalımını azaltmaktadır 

(Roy 2012). Geçmiş çalışmalar proantosiyaninlerin aktif ajan içerdiğini idrar 

sistemindeki enfeksiyonları azalttığından bahsetmektedir (Smith vd. 2000).  

Uçucu metabolitler yaban mersininde sadece lezzetten sorumlu değil ayrıca ekolojik 

ağda stres durumlarına cevaptan da sorumludur (otobur saldırı yada kuraklık).  Daha 

fazlası terpenlerin biyoaktif özellikleri (antimikrobiyel ve antikarsinojen) özellikleri 

bilinmektedir. Uçucu bileşiklerin ayrıca antioksidan aktivitelerine bağlı olarak çevreyi 

koruma fonksiyonları olduğu görülmüştür (Eichholz vd. 2011).  

Yaban mersini yararlı bağırsak mikroflorası sindirim sağlığı ve bağışıklık sisteminde 

kritik rol oynar. Yapılan klinik çalışmalar yaban mersini içeceklerinin düzenli 
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kullanımının Bifidobacteria isimli yararlı bakterilerin bağırsak mikroflorasında 

artmasında etkili olduğunu göstermektedir  (Vendrame vd. 2011).  

Meyveler beyindeki hipofiz bezinden doğal olarak üretilen melatonin hormonunun 

ayarlanmasında da önemli bir göreve sahiptir. Melatonin aynı zamanda antioksidan 

olması nedeni ile vücutta üretilen yaşlanmaya ve hücre ölümlerine neden olan serbest 

radikalleri bozarak vücuda yardımcı olmaktadır.  Yaban mersini melatonince zengin bir 

meyvedir.  Hipofiz bezi vücutta hormonların seviyesini ve günlük metabolik dengenin 

ayarlanmasına yardımcı olarak geceleri melatonin salgılayıp sanki bir biyolojik saat gibi 

görev yapmaktadır  (Batu ve Kırmacı 2005). 
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3.MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Örnekler 

 

Araştırmada kullanılan mevsiminde toplanmış yaban mersini örnekleri piyasadan temin 

edilmiştir.    

 

Tezde materyal olarak 13 adet yaban mersini örneği kullanılmıştır. 13 yaban mersini 

örneği paralelleri ile birlikte 26 örnek çalışılmıştır. Örnekler analiz edilinceye kadar 

derin dondurucuda (-18
°
C) muhafaza edilmiştir. Muhafaza işlemleri Ankara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmada kullanılan yaban mersini örneklerinin çeşitleri çizelge 3.1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 Yaban mersini örnekleri çeşitleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Kodu Yaban Mersini Çeşiti 

YM.1 Bluegold 

YM.2 Chandler 

YM.3 Duke 

YM.4 Bluecropt 

YM.5 Patrist 

YM.6 Toma 

YM.7 Doğal Tür 

YM.8 Darrow 

YM.9 Patriot 

YM.10 Jersey 

YM.11 Sunshine 

YM.12 Brigitta 

YM.13 Elliot 
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3.1.2 Reaktif ve ekipmanlar 

Fenoliklerin ekstraksiyonunda, saflaştırılmasında ve LC-MS/MS ile analizinde, daima 

HPLC saflığında solventler kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan reaktiflerden 

methanol (HPLC saflıkta, ≥ %99,9), asetonitril (HPLC saflıkta, ≥ %99,8), asetik asit 

Merck (Darmstad, Almanya)’den temin edilmiştir. 

Ultrasaf su Millipore Direct-Q 3UV destile su cihazında hazırlanmıştır.  

Antioksidan aktivite tayininde;  radikal çözelti hazırlanmasında kullanılan DPPH (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) serbest radikali Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA) ‘den 

temin edilmiştir. 

Diğer analizlerde; Merck (Darmstad, Almanya) firmasından temin edilen, ya analitik 

saflıkta ya da yüksek saflıkta (extra pure) kimyasallar kullanılmıştır. 

Örnek hazırlama yöntemlerinin uygulanmasında, su banyosu (BM 302, Nüve, Ankara, 

Türkiye), santrifüj (Universal 320R, Hettich, Tufflingen, Germany), UV visible 

spektrofotometre (UV-1601, Shimadzu, Japan), manyetik karıştırıcı (Are2, Velp, İtalia), 

pHmetre (pH890, Nel, Ankara, Türkiye), analitik terazi (0,1 mg hassasiyet, XS204, 

Mettler Toledo, Switzerland),  ultrasonik su banyosu (LBS2, Falc Instrument, Treviglio, 

Italy), filtre kağıdı (Whatman, England) , vortex (Heidolph, Germany)  kullanılmıştır. 

3.1.3 Standart maddeler 

Yaban mersininde bulunan fenolik bileşiklerin tanımlanmasında ve miktarının 

hesaplanmasında kullanılan klorojenik asit, epikateşin, kamferol, kuersetin ve rutin 

standartları Sigma-Aldrich (St Louis, MO, USA)’ den temin edilmiştir.
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Çizelge 3.2’de araştırmada kullanılan standartların molekül ağırlıkları, saflık düzeyleri, cas no, marka, katalog numarası ve kimyasal 

formülleri verilmiştir. 

Çizelge 3.2 Araştırmada kullanılan standart maddelerin özellikleri 

             

     

Standart Madde 
Molekül 

Ağırlığı 
Saflık Düzeyi(%) CAS No Marka Katalog No Kimyasal Formülü 

Kaempferol 286.24 g/mol ≥0,97 520-18-3  Sigma-   Aldrich 60010-25MG C15H10O6                          

 

 

Rutin                              609.14 g/mol ≥0,95 153-18-4 Sigma-Aldrich R-5143 C27H30016*H20                   

 

 

Chlorogenic Acid 354.3 g/mol ≥0,9533 327-97-9 HWI 0050-05-90 C16H18O9  

 

 

 

Quercetin 301.03 g/mol ≥0,98 117-39-5 Sigma-Aldrich 1000910390 C15H10O7 

Epicatechin 290.3 g/mol  - 490-46-0 Sigma-Aldrich E-1753 C15H14O6 

2
9

 

2
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3.2 Yöntem 

3.2.1  Suda çözünür kuru madde analizi 

Tüm örneklerde suda çözünür kuru madde miktarı, Atago RX-5000α (Japan) dijital 

refraktometre cihazı ile oda sıcaklığında belirlenmiş ve sonuçlar briks derecesi (
o
Bx) 

olarak ifade edilmiştir. Tüm suda çözünür kuru madde miktarı ölçümleri 2 tekrarlı 

olarak yapılmıştır (Cemeroğlu 2010). 

3.2.2 pH Değeri 

Homojen olarak alınan yaban mersini örneklerinin pH’sı kalibre edilmiş dijital pH 

metre (pH890, Nel, Ankara, Türkiye ) cihazı ile belirlenmiştir. Bu amaçla yaban mersini 

örneklerinden 5 gram alınarak, üzerine 100 mL’ye damıtık su ile tamamlandıktan sonra 

pH değeri belirlenmiştir pH ölçümleri 20 
o
C’ de yapılmıştır (Cemeroğlu 2010). 

3.2.3 Titrasyon asitliği tayini 

Titrasyon asitliği potansiyometrik olarak pH metre ile belirlenmiştir. Bu amaçla 

örnekler pH 8.1’e gelene kadar 0.1 NaOH çözeltisi ile titre edilmiş ve harcanan baz 

çözeltisi miktarından titrasyon asitliği (g susuz sitrik asit/ 1000 mL) hesaplanmıştır 

(Cemeroğlu 2010). 

3.2.4  Antioksidan aktivite tayini 

DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayini, mor renkli stabil bir bileşik olan DPPH 

radikalinin, test bileşiği ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu, renkte meydana 

gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda 

ölçülmesine dayanmaktadır. Yoğun mor renkli DPPH radikal çözeltisi, antioksidan 

aktiviteye sahip ekstrakt ile karıştırılınca, antioksidan dönüşmektedir. Bu dönüşüm 

sırasında eş zamanlı olarak yoğun mor renk (DPPH) kaybolmakta ve indirgenme sonucu 

sarı renk (DPPH) oluşmaktadır (Molyneux 2004). 

 



  31 
 

DPPH radikal çözeltisi, 1 mM:100 mL’lik bir radikal çözeltisi hazırlamak için 0.03943 

g DPPH tartılarak, bir miktar metanol içinde çözündürülerek kayıpsız şekilde 100 

mL’lik bir ölçü balonuna aktarılmış ve metanol ile balon hacmine tamamlanmıştır. 

Böylece, 1 mM’lık 100 mL DPPH radikal çözeltisi hazırlanmıştır. Bu çözelti, her gün 

taze olarak hazırlanarak ve ölçüm yapılmadığı anlarda alüminyum folyoya sarılı bir 

şekilde, karanlık bir ortamda ve +4 
o
C’de bekletilerek muhafaza edilmiştir. 

Analiz uygulaması sırasında yaban mersini örneklerinden farklı miktarlarda alınarak 6 

adet test tüpüne, yine yukarıda bahsedilmiş olan DPPH çözeltilerinden ilave edilmiş 

olup, örnek ve DPPH çözeltisi miktarları çizelge 3.3’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.3 DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayininde test tüpü içerikleri 

1.tüp              2.tüp                3.tüp               4.tüp             5. tüp                 şahit 

600µL           600µL              600µL           600µL            600µL              600µL 

DPPH            DPPH             DPPH            DPPH            DPPH              DPPH 

20 µL örnek   40 µL örnek   60 µL örnek   80 µL örnek   100 µL örnek         ---- 

5380 µL         5360 µL         5340 µL          5320 µL       5300 µL           5400 µL  

MeOH            MeOH           MeOH            MeOH          MeOH               MeOH         

 

Tüpler karıştırıldıktan sonra, oda sıcaklığında karanlık bir ortamda 15 dakika süreyle 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon süresi sonunda, spektrofotometrede 517 nm 

dalga boyunda gerek örnek gerekse şahit tüp içerikleri okunmuştur. Absorbans 

ölçümleri 517 nm’de 1,5 µL hacimli 1 cm ışık yolu uzunluğunda tek kullanımlık 

küvetlerde yapılmıştır. Şahit için elde edilen absorbans değeri dikkate alınarak 5 farklı 

örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. 

Her bir örnek hacmine karşılık gelen yüzde inhibisyon değerleri aşağıda verilen eşitliğe 

göre hesaplanmaktadır (Yen vd. 2002). 

ADPPH: DPPH* şahit örneğinin absorbans değeri 
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Aekstrakt: Örnek ekstraktının absorbans değeri 

Antioksidan Aktivite (%) = (ADPPH - Aekstrakt ) / ADPPH *100 

Yukarıdaki eşitliğe göre yüzde (%) inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. İnhibisyon 

eğrisinin denklemi kullanılarak EC50 değeri (radikalin %50’sinin inhibisyonunu 

sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Hesaplamada örneğe uygulanan seyreltme 

işlemi de dikkate alınmıştır. Elde edilen grafiklerde “% inhibisyon” değeri (y) yerine, 

%50 değeri konularak radikalin %50’sinin inhibisyonunu sağlayan örnek hacmi 

hesaplanmıştır. 

DPPH( 2,2-Diphenyl-1-picryrhydrazyl) radikali yakalama kapasitesi yöntemi gıdaların 

antioksidan aktivitesinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. 

DPPH serbest radikalinin kimyasal yapısı şekil 3.1 ‘de verilmiştir. 

 

Şekil 3.1 DPPH serbest radikali 

 

3.2.5  Renk tayini 

Yaban mersini örneklerinin rengi Minolta CR-300 (Osaka, Japan) kolorimetresi 

kullanılarak belirlenmiştir. Kolorimetre cihazı her kullanımdan önce beyaz seramik 

plakaya karşı standardize edilmiştir. CIE-L*a*b*renk sistemine göre; L (aydınlatma 

değeri), +a (kırmızı), -b (mavi), C (Chroma-renk yoğunluğu) ve h (hue-renk tonu) 

değerleri saptanmıştır (Cemeroğlu 2010). 
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3.2.6 İstatistiksel analiz 

Elde edilen veriler, farklı noktalardan temin edilen sebze örnekleri için gerçekleştirilen 

örnek hazırlama yöntemleri bazındaki sonuçların ortalama ve standart sapma 

değerlerinin ANOVA SPSS 15.0 programı ile hesaplanması ile betimsel istatistiksel 

değerlendirmeye tabii tutulmuştur. 

3.2.7  LC-MS/MS ile fenolik madde tayini 

3.2.7.1 Fenolik madde ekstraksiyonu 

Hokkanen’in (2009) önerisine göre yaban mersini örnekleri LC/MS-MS tayinine 

hazırlanmıştır. İş akışı şekil 3.2’ de gösterilmiştir. 

 
   Şekil 3.2 Yaban mersini ekstraksiyon aşamaları 

                                                                          

Yaban mersini örnekleri 0,45 mikrometre Milipore filtreden geçirilerek direkt olarak 

LC-MS/MS ‘e enjekte edilmiştir. 
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3.2.7.2 LC-MS/MS ile analiz ve çalışma koşulları 

Çalışmada LC-MS/MS (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi / Sıralı Kütle 

Kromatografisi) kullanılmıştır. Fenolik madde ekstraksiyonu sonucu elde edilen 

örnekler vortex ile (Heidolph, Germany) karıştırıldıktan sonra LC-MS/MS kolonuna 

enjekte edilmiştir. Tüm analizler 2 paralel olarak çalışılmıştır. 

Hokkanen’in 2009 yılındaki çalışmasına göre kullanılacak çözücüler % 0.2 formik 

asit/su  (A) ve asetonitril (CH3CN) /methanol (MeOH) (60:40 v/v) (B)’ dir.  

Yaban mersini örneklerinin fenolik madde analizleri için LC-MS/MS çalışma koşulları 

çizelge 3.4’ de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.4 Toplam fenolik madde analizleri için LC-MS/MS çalışma koşulları 

Sistem                                                                     LC-MS/MS çalışma koşulları 

Marka                                                                    AB-APPLIED BIOSYSTEMS 

Model                                                                                   API-2000 

Kolon                                                  GL Sciences, Inertsil ODS4 C18(2µm*2,1*50 mm) 

Kolon Fırını                                                              CTO-10AS VP Shimadzu 

Autosampler                                                                      SIL-20A HT 

Degazör                                                                                DGU-20A3 

Pompa                                                                                 LC-20ad 

Mobil Faz                                                                            Methanol 

Dedeksiyon                                           Dinamik Multiple Reaction Monitoring (MRM) 

Akış Hızı                                                                             0,3 mL/dak 

Kolon Fırını Sıcaklığı                                                        40 
o
C 

Akış Süresi                                                                          20 dakika 

Enjeksiyon Hacmi                                                               10  µL 

Çizelge 3.5’de LC-MS/MS‘de yaban mersini fenolikleri için elüsyon profili 

gösterilmektedir. 
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Çizelge 3.5  LC-MS/MS ile fenolikler için uygulanan elüsyon profili 

Süre(dak)                                                         %A                                          %B 

0-5                                                                     95                                                5 

5-15                                                                   30                                               70 

15,01-20                                                            95                                                5 

 

Çizelge 3.6’ da LC-MS/MS yöntemi için tayin ve teşhis limitleri gösterilmektedir. 

Çizelge 3.6 LC-MS/MS yöntemi tayin ve teşhis limitleri 

Standart Madde        Tayin Limiti. LOQ(ppm)            Teşhis Limiti.LOD(ppm) 

Epikateşin                           0,418                                          0,125 

Kuersetin                            0,030                                          0,009 

Klorojenik asit                   0,102                                          0,030 

Rutin                                  0,024                                          0,008 

Kamferol                            0,14                                            0,045 

                                      LOQ: Limit of quantitation          LOD:Limit of detection 
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Çizelge 3.7’ de LC-MS/MS yönteminde incelenen standart maddelere ait özelliklere yer verilmiştir. 

Çizelge 3.7 LC-MS/MS yönteminde incelenen standart maddelere ait bazı özellikleri 

 

 

 

 

 

 

Standart Madde 
Alıkonma Süresi     

(dk) 

Kalibrasyon Aralığı 

( µg/mL ) 

MRM Geçişleri (m/z)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Moleküler İyon         Ürün İyonu 

Kalma Süresi                    

(dk) 

Epicatechin                    9,58 10-75 288.802                        109.000                 20 

Quercetin                    12,9 10-75 301.016                        151.000                                              20 

Chlorogenic asit            8,78 10-75 353.027                        191.200                                               20 

Rutin 11 10-75 609.143                        300.200                20 

Kaempferol    16 10-75 288.180                        106.100                20 

MRM: multiple reaction monitoring    

3
6

 

 

2
9 
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Çizelge 3.8’ de LC-MS/MS yönteminde incelenen standart maddelerin precursor iyonları, product iyonları, fragmentor, collision energy ve 

polariteleri gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.8 LC-MS/MS yönteminde incelenen standart maddelere ait iyonların bazı özellikleri 

 

 

 

 

 

Bileşik Adı Precursor İyon Product İyon       Fragmentor Collision Energy Polarite 

Epikateşin 288.802 109.0-123.1 - 245.1;-124.9       -350 -34/ -38/ -12/ -26 Negatif 

 

Kuersetin 301.016 151.0- 179-  64.9 -121      -340 -30 /-18 /-58 /-32 Negatif 

 

Klorojenik Asit 353.027 191.2- 85-93 -59      -330 -22/ -60 /-56 /-68 Negatif 

Rutin 609.143 

 

300.2- 271-  301.2  -255.2       -310 -50 /-76 /-32 /-76 Negatif 

 

Kaempferol 288.180 106.1 - 227.1 -  88.2 - 57.1        370  21/27/21/45 Pozitif 

3
7

 

 
2
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3.2.7.3 Standart maddelerin hazırlanması ve kalibrasyon 

Bileşenlerin tanımlanması için Sigma Aldrich (Almanya)’ dan temin edilen klorojenik 

asit, epikateşin , kaempferol, kuersetin ve rutin  standartlarından yararlanılmıştır. Her 

standartdan 5 mg alınıp, methanol çözeltisiyle 10 mL’ye tamamlanarak 500 ppm’lik 

standart çözeltiler hazırlanmıştır. Hazırlanan 500 ppm’lik çözeltilerden 4 farklı 

konsantrasyonda (10 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm) standart çözeltiler hazırlanmıştır. 

Elde edilen standartlar kullanılarak kalibrasyon eğrisi çizilmiş ve bu eğri 

hesaplamalarda kullanılmıştır.  

Klorojenik asitin kalibrasyon kurvesi şekil 3.3’de verilmiştir. 

yabanmersini10122012.rdb (Chlorogenic Acid): "Linear Through Zero" Regression ("No" weighting):...
y = 2.36e+005 x (r = 0.9968)

Max. 3.1e5 cps.
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Concentration, ng/mL
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Şekil 3.3 Klorojenik asitin kalibrasyon kurvesi 

y = 2.36e+005 x (r = 0.9968) 
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Epikateşin standardının kalibrasyon kurvesi şekil 3.4’de verilmiştir. 

 

yabanmersini10122012.rdb (Epicatechin): "Linear Through Zero" Regression ("No" weighting): 
y = 1.94e+004 x (r = 0.9868)

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Concentration, ng/mL

0.0
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o
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n
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Şekil 3.4 Epikateşin standardının kalibrasyon kurvesi 

 

y = 1.94e+004 x  (r = 0.9868) 
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Kuersetin standardının kalibrasyon kurvesi şekil 3.5’de verilmektedir. 

yabanmersini10122012.rdb (Quercetin): "Linear Through Zero" Regression ("No" weighting): 
y = 1.24e+005 x (r = 0.9866)
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Concentration, ng/mL

0.0

5.0e5

1.0e6

1.5e6

2.0e6

2.5e6

3.0e6

3.5e6

4.0e6

4.5e6

5.0e6

5.5e6

6.0e6

6.5e6

7.0e6

7.5e6

8.0e6

8.5e6

A
r
e

a
,
 
c

o
u

n
t
s

 

Şekil 3.5 Kuersetin standardının kalibrasyon kurvesi 

 y = 1.24e+005 x (r = 0.9866) 
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Şekil 3.6’da Rutin standardının kalibrasyon kurvesi verilmiştir 

 

yabanmersini10122012.rdb (Rutin): "Linear Through Zero" Regression ("No" weighting): 
y = 9.3e+004 x (r = 0.9938)
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Şekil 3.6 Rutin standardının kalibrasyon kurvesi 

y = 9.3e+004 x (r = 0.9938) 
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Şekil 3.7’de Kamferol standardının kalibrasyon kurvesi verilmiştir. 

 

Untitled 4 (kaempferol): "Linear Through Zero" Regression ("No" weighting): 
y = 1.01e+003 x (r = 0.9880)

Max. 3200.0 cps.
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Concentration, ng/mL
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Sekil 3.7 Kamferol standardının kalibrasyon kurvesi 

y = 1.01e+003 x (r = 0.988) 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1  pH, Titrasyon Asitliği ve Briks Değeri  

Çizelge 4.1’ de yaban mersini örneklerinin pH, briks, titrasyon asitliği (g/1000 mL)         

(n=2) değerleri gösterilmektedir. 

Çizelge 4.1 Yaban mersini örneklerinin pH, briks ve titrasyon asitliği (g/1000 mL) 

değerleri 

Örnek 

Kodu 
pH Değeri Brix Titrasyon Asitliği (g/1000 mL) 

 
Min Max Ort Min Max Ort Min Max Ort 

YM.1  2.80 2.98 2.89 14.9 15.25 15.075 10.472 10.053 10.2625 

YM.2  3.04 3.06 3.05 13.75 13.77 13.76 5.445 5.654 5.5495 

YM.3 2.78 2.81 2.795 10.43 10.47 10.45 8.418 8.839 8.6285 

YM.4 2.84 2.86 2.85 16.29 16.35 16.32 6.3622 6.7863 6.57425 

YM.5 3.09 3.10 3.095 14.66 14.74 14.7 3.8119 3.8119 3.8119 

YM.6 2.85 2.87 2.86 12.63 12.80 12.715 13.6618 14.0888 13.8753 

YM.7 3.13 3.18 3.155 8.90 9.31 9.105 6.8445 7.2723 7.0584 

YM.8 2.94 2.94 2.94 13.33 13.35 13.34 10.478 11.455 10.9665 

YM.9 3,16 3,17 3,165 10.60 11.08 10.84 11.7641 11.978 11.8710 

YM.10 2.89 2.89 2.89 16.75 16.96 16.855 11.0856 11.0856 11.0856 

YM.11 3,10 3.11 3.105 8.88 9.15 9.015 14.0741 14.1169 14.0955 

YM.12 2.71 2.72 2.715 10.37 10.37 10.37 16.6670 17.0944 16.8807 

YM.13 2.75 2.76 2.755 11.61 11.8 11.705 16.429 16.429 16.429 
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Kalt ve McDonald (1996) tarafından düşük çalı yaban mersini kültürleri (Vaccinium 

angustifolium)  kimyasal bileşimi üzerine yapılan bir çalışmaya göre farklı kültürlerde 2 

yıl boyunca meyve olgunluğunun 3 derecesinde (buzdolabında muhafazadan önce ve 

sonra) bir çalışma yapılmıştır. Olgunluk ve taze ağırlıktaki berry çeşitlerinde kuru 

madde yüzdesi, meyve sıkılığı, çözünebilir katı madde yüzdesi, titrasyon asitliği, şeker, 

asit konsantrasyonunda olgunluk ve kültürlere göre farklılık olduğu bulunmuştur 

(p<0,001). 2 yıllık çalışma boyunca toplam meyve asiti içeriğinde %60 farklılık 

olmuştur. 2 yıllık alçak çalı yaban mersini asitlerinin ortalama profili yüksek çalı 

(Vaccinium corybosum L.) ve rabbiteye blueberries (Vaccinium ashei Reade)’dan açıkca 

farklıdır. Antosiyanin konsantrasyonunun yanı sıra belirli sitlerin seviyesinde soğuk 

depolama boyunca artış vardır. Bu çalışmaya göre alçak çalı yaban meyveleri çeşit, 

olgunluk, mevsime bağlı olarak kimyasal bileşimlerinde farklılıklar vardır. 

Türkben ve arkadaşları (2005) Bursa-Uludağ’ da yayılışı saptanan “çoban üzümü” veya 

“yabani mersini” olarak bilinen Vaccinium myrtillus L. popülasyonlarının durumunu 

tespit etmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle, türün Uludağ’ın 

farklı yörelerinden (Kirazlıyayla, Sarıalan, Çobankaya, Bakacak ve Alaçam) alınan 

örneklerinde incelemeler yapılmıştır. Çalışmada yaban mersininin tanımlaması, yayılışı, 

ekolojisi ve toprak yapıları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca bu bitkilerden meyve 

örnekleri alınarak, bazı fiziksel (100 tane ağırlığı, meyve rengi) ve kimyasal (askorbik 

asit, toplam asit, pH ve suda çözünür kuru madde) analizler yapılmıştır. Uludağ’ın farklı 

yörelerinde yapılan gözlemler sonucunda bitkinin, dağın kuzey yönündeki nemli 

bölgelerde, 1250-1900 m yüksekliklerde ve çoğunlukla göknar (Abies nordmanniana 

subsp. bornmüelleriana) ağaçları altında yoğun populasyonlar halinde yayılış gösterdiği 

saptanmıştır. Bitkinin incelenen populasyonlarındaki toprakların pH düzeyinin 4.9-6.6 

arasında değiştiği görülmüştür. Bu yörelerden derimi yapılan meyvelerin askorbik asit 

düzeylerinin de oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, yaban mersini genetik 

kaynakları açısından Uludağ yöresinin önemli özelliğe sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır. 
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4.2 Renk Ölçümleri  

Çizelge 4.2’ de yaban mersini örneklerinin L,a,b renk değerleri gösterilmektedir. 

Çizelge 4.2 Yaban mersini örneklerinin L,a,b renk ölçüm değerleri (n=3) 

 

Sanford ve arkadaşları (1991) tarafından yapılan çalışmada yabani alçak çalı yaban 

mersinlerinin (Vaccinium angustifolium ait. ve Vaccinium myrtiilloides minchx.) 

mekanik zarar ve depolama sıcaklığı 2 yıl boyunca belirlenmeye çalışılmıştır. Meyve 

kilo kaybı ve buruşma arasında ya da bölünmüş yaban mersini mekanik hasar ya da 

depolama sıcaklığı sonucu olan pazarlanabilir verimin ana bileşenleridir. Yaban 

Örnek 

Kodu 

                                                                                            

L Değeri a Değeri b Değeri 

  Min Max Ort Min Max Ort Min Max Ort 

YM.1   25,61 25,67   25,64  24,91 25,08   24,995 11,94  11,98  11,96  

YM.2   26,00 26,09  26,045  26,71  26,92   26,815  10,40 10,45   10,425 

YM.3  26,16 26,73  26,445  30,69  30,93  30,81   12,34 12,40   12,37 

YM.4  40,23 40,55  40,39  11,11  12,38  11,745  2,97  3,52  3,245  

YM.5  24,18  25,38 24,78  26,58  26,88  26.73   7,56 7,94  7,75  

YM.6  31,82 32,46   32,14 19,80  19,99   19,895 10,27  10,54   10,405 

YM.7  13,66 13,72  13,69  10,90  11,48  11,19  2,18  2,19  2,185  

YM.8  18,37 18,58  18,475  23,11  23,21  23,16  8,50  8,61  8,555  

YM.9  22,75 23,64  23,195  26,20  26,70  26,45  10,91  11,02  10,965  

YM.10  35,71 36,66   36,185 22,21  22,67  22,44   6,29 6,90  6,595  

YM.11  19,70 20,12   19,91 20,27  21,83   21,05 10,61  11,60  11,105  

YM.12  30,52 31,77  31,145  29,04  29,60  29,32  8,96  9,70  9,33  

YM.13 20,49  20,61   20,55 26,15  26,25  26,2  11,42  11,49   11,455 
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mersinlerinin bozulması %1-2 oranında toplam pazarlanabilir meyve düşüşüne sebep 

olur. Sıkılık, mikrobiyel gelişme, renk, çiçeklenme gibi ana kalite özellikleri sıcaklık, 

Hunter L değerlerinde, antosiyanin değerlerinde, titrasyon asitliğinde belirgin bir fark 

yaratır. 

4.3 Antioksidan Aktivite  

3.2.4 nolu bölümde belirtildiği şekilde hazırlanan yaban mersini örneklerinde, 

hesaplanan inhibisyon yüzdesi (%) değerleri belirlenmiştir. 

Örnek hacimlerine karşılık gelen inhibisyon yüzdesi (%) değerleri, lineer regresyon 

analizi uygulanarak grafiklere aktarılarak örneğe ilişkin eğriler ve bu eğrileri tanımlayan 

eşitliklere ulaşılmıştır. 

Şekil 4.1’de YM.1 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmektedir 
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İnhibisyon %=(0,5638*örnek hacmi)+11,015 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=69,1468 µL 

Diğer örneklerin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi Ekler kısmında 

gösterilmektedir. 

İnhibisyon eğrilerine ait denklemler kullanılarak, her bir örnek için EC50 değerleri 

(radikalin %50’sinin inhibisyonunu sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Buna göre 

elde edilen grafiklerde “% inhibisyon” değeri (y) yerine, %50 değeri konularak 

radikalin %50’sinin inhibisyonunu sağlayan örnek konsantrasyonları çizelge 4.3’de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 4.3 Yaban mersini örneklerine ait EC50 değerleri 

Örnek    Kodu                                                                            EC50 değeri (µL)             

YM.1                                                                                            69,1468  

YM.2                                                                                            43,2760 

YM.3                                                                                            44,1747 

YM.4                                                                                            96,4957 

YM.5                                                                                            53,5649 

YM.6                                                              95,0400 

YM.7                                                                                           66,1592 

YM.8                                                                                           62,4224 

YM.9                                                                                           71,4262 

YM.10                                                                                         62,8627 

YM.11                                                                                         117.2359 

YM.12                                                                                         55,5692 

YM.13                                                                                         50,9916 
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Yukarıdaki çizelge incelendiğinde araştırma kapsamındaki en yüksek  EC50  değerini 

veren örnek YM.11  ve en düşük EC50 değerine sahip örnek YM.2 ‘dir. 

Nakajima ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışmada Vaccinium myritillus   

(blueberry, yaban mersini) ve Vaccinium ashei (rabbiteye blueberry, tavşan yaban 

mersini) ve diğer üç üzümsü meyvelerden Ribes nigrum (black currant), Aronia 

melanocarpa (chokeberry), ve Sambucus nigra (elderberry) örnekleri kullanılmıştır. 

Serbest radikal kovma aktiviteleri 2,2-diphenyl-1-picrylhdrazyl (DPPH) kullanılarak 

analiz edilmiştir. Tüm ekstraktlar potansiyel antiradikal olarak aktivite gösterdiği 

bildirilmiştir. 

Sellappan ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir araştırmada çeşitli bölgelerde 

yetiştirilen yaban mersini örneklerinde flavonoid, toplam antosiyanin, toplam polifenol 

ve Trolox eşdeğeri antioksidan kapasitesi (TEAC) analizleri için yapılmıştır. Her örnek 

fenolik asitler (gallik asit, p- hidroksibenzoik asit, kaffeik asit, ferulik asit ve ellagic 

asit) ve flavonoidler (kateşin, epikateşin, mirisetin, kuersetin ve kampferol) için analiz 

edilmiştir. Bileşikler 1,2 M HCl ile asit hidrolizinden sonra aglikon olarak analiz 

edilmiştir. Her bileşiğin tanımlanması alıkonma zamanları ve UV spektronun saf ticari 

standartlarla karşılaştırılması baz alınması ile yapılmıştır. Fenolik asitler 0,19 mg/100 g 

taze ağırlık ile 258,90 mg/100 g taze ağırlık arasında; flavonoidler ise 2,5 mg/100 g taze 

ağırlık ile 387,48 mg/100 g taze ağırlık arasında değişmektedir. Toplam polifenoller 

261,95 mg ile 929,62 mg/100 g taze ağırlık arasında; toplam antosiyaninler ise 12,70 

mg/100 g taze ağırlık ile 197,34 mg/100 g taze ağırlık arasında değişmektedir. TEAC 

değerleri 8,11 microM/g taze ağırlık ile 38,29 microM/g taze ağırlık arasında 

değişmektedir. TEAC değerlerinin toplam polifenol ya da toplam antosiyaninler ile 

arasında lineer bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu çalışma yaban mersininin 

antioksidanca zengin olduğunu göstermektedir. 

Wang ve Jiao’nun (2000) tarafından yapılan çalışmaya göre bluecrop ve elliot türü 

yaban mersinlerinden ve diğer berrylerden elde edilen meyve suyunda superoksit 

radikallere, hidrojen peroksit radikaller ve singlet oksijenlere karşı antioksidan aktivite 

değerlendirilmiştir. Elliot türlerinden elde edilen yaban mersinlerinden elde edilen 
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meyve suyu süperoksit radikallere, hidrojen peroksite, hidroksil radikal ve singlet 

oksijene karşı yüksek antioksidan kapasite içerir. 

Cao ve arkadaşları (1999) tarafından yapılan çalışmada göre 8 haftalığına yaban mersini 

ekstraktları ile zenginleştirilen diyetle hidroperoksi indüklemesi kan akışında bloke 

edilmiştir. 

4.4  Fenolik Madde  Dağılımları 

Yaban mersininde belirlenen fenolik bileşiklerin konsantrasyonları çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.4  Yaban mersini örneklerinde fenolik madde miktarları  

Örnek 

Klorojenik Asit 

(µg/mL) 

(353.027/191.200 

Da)  

Epikateşin 

(µg/mL) 

(288.802/109.000 

Da) 

Kuersetin  

(µg/mL) 

(301.016/151.000 

Da) 

Rutin  

(µg/mL) 

(609.143/300.200 

Da) 

Kaemferol  

(µg/mL) 

(288.180/106.100 

Da) 

 

YM.1 0,177 - - 0,0459 1,92 

YM.2 0,6995 - - 0,022 4,1 

YM.3 1,365 - - 0,08175 4,805 

YM.4 0,03255 - - 0,1295 4,755 

YM.5 0,0915 - - 0,1415 15,6 

YM.6 0,359 - 0,04085 0,11 14,305 

YM.7 7,705 - 0,2075 0,02375 7,535 

YM.8 1,24 - 0,07975 0,644 7,185 

YM.9 7,13 0,1355 0,009 0,3475 23,6 

YM.10 1,28 - 0,0243 0,326 17,65 

YM.11 0,75 - 0,0163 0,251 14,65 

YM.12 5,505 - 0,04545 0,9645 26,9 

YM.13 3,66 - 0,0299 0,4105 20,35 

 

İncelenen yaban mersini örneklerinde titrasyon asitliği 3,812 g/L ile 17,094 g/L arasında 

değişmektedir. Briks değerleri 8,88 ile 16,96 değerleri arasında; EC50 değerleri 42,13 

µL ile 118,16 µL arasında; renk ölçüm değerlerinden L 23,66 ile 40,55 arasında; a 

değeri 10,90 ile 30,93 arasında; b değeri 2,18 ile 12 arasında değişmektedir. Rutin 

0,0186 ng/mL ile 0,968 ng/mL değerleri arasında; kamferol 1,49 ng/mL ile 26,60 
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ng/mL değerleri arasında; klorojenik asit 0,0316 ng/mL ile 8,050 ng/mL arasında;  

epikateşin 0,129 ng/mL ile 0,142 ng/mL değerleri arasında; kuersetin 0,0089 ng/mL ile 

0,208  ng/mL değerleri arasında değişmektedir.  

Hokkanen (2009) tarafından yapılan bir çalışmada bitki materyalinin methanol ile 

ultrasonikatör ile ekstraksiyonundan sonra Vaccinium vitis-idaea L. (lingonberry) ve 

Vaccinium myrtillus L.  (bilberry) ve doğal hibrit Vaccinium x intermedium Ruthe L. ve 

hibrit bilberry yaprakları LC/TOF-MS ve LC-MS/MS ile tanımlanmıştır. Bitkideki 

fenolik profili LC/TOF-MS sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Bu hibrit yaban 

mersinlerinde yapılan ilk tam bir bildiridir. Toplamda flavan-3-ols, proantosiyanidinler, 

flavanoller ve bunların glikozitlerini, çeşitli fenolik asit konjugelerini içeren 51 farklı 

fenolik bileşik saptanmıştır. Tanımlanan bileşiklerin 35’i bilberryden, 36’sı 

lingonberryden ve 46’sı hibritden sağlanmıştır. Daha önce saptanmamış 7 tane 

Vaccinium çeşiti saptanmıştır. 

Li ve arkadaşlarının (2009)’ da yaptığı çalışmada çeşitli yaban mersini örneklerinde 

(meyve suyu ve toz kapsül) çeşitli kimyasal analizler yapılmıştır. Toplam antosiyanin 

miktarı absorbsiyon spektroskopisi kullanılarak saptanmıştır ve her bir antosiyanin türü 

HPLC-UV-MS ‘de incelenmiştir. Değişik pH metotlarını kullanılarak yapılan analizde 

toplam antosiyanin iki yaban mersini toz kapsülünde (1,38±0,002 mg/g ve 0,64 ±0,03 

mg/g) yaban mersini içeceğinden (300±2µg/mL) daha fazla bulunmuştur. 23 

antosiyanin 19 dakikada HPLC-MS ile saptanmıştır. 4 yeni tür bulunmuştur ve bunların 

delfinidin ve petunidin antosiyanidinlerinden oluştuğu saptanmıştır. 

Nakajima ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir çalışmada Vaccinium myritillus   

(bilberry, yaban mersini) ve Vaccinium ashei (rabbiteye blueberry, tavşan yaban 

mersini) ve diğer üç üzümsü meyvelerden Ribes nigrum (black currant), Aronia 

melanocarpa (chokeberry), ve Sambucus nigra (elderberry)’nin antosiyanin ekstraktları 

LC/PDA/ESI-MS cihazında tayin edilmiştir. PDA’da özel dalga boyunda (500-550 nm) 

antosiyaninlerin kromatogramları belirlenmiştir. Vaccinium myritillus (bilberry, yaban 

mersini) ve Vaccinium ashei (rabbiteye blueberry) 15 tane farklı antosiyanin dağılımı 

göstermiştir.  
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4.4.1 Yaban mersininden elde edilen LC-MS/MS kromatogramları 

 

Şekil 4.2’de 10 ppm klorojenik asit  (353.027/191.200 Da) standardının toplam iyon 

kromatogramı gösterilmektedir. 

 

10ppmym001 - Chlorogenic Acid (Standard) 353.027/191.200 Da - sample 1 of 5 from yabanmersiniegri14112012.wiff
  Area: 3.27e+006 counts  Height: 2.58e+005 cps  RT: 8.77 min
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Şekil 4.2  10 ppm klorojenik asit (353.027/191.200 Da) standardı toplam iyon 

kromatogramı 

Şekil 4.3‘de 10 ppm epikateşin standardının toplam iyon kromatogramı 

(288.802/109.000 Da) gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.3  10 ppm epikateşin standardı toplam iyon kromatogramı (288.802/109.000Da) 

10ppmym001 - Epicatechin (Standard) 288.802/109.000 Da - sample 1 of 5 from yabanmersiniegri14112012.wiff
  Area: 3.47e+005 counts  Height: 4.25e+004 cps  RT: 9.55 min
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Şekil 4.4’de 10 ppm kuersetin standardının toplam iyon kromatogramı 

(301.016/151.000 Da) gösterilmiştir. 

 

   Şekil 4.310 ppm kuersetin standardı toplam iyon kromatogramı (301.016/151.000 Da) 

 

Şekil 4.5’de 10 ppm rutin  standardının  toplam iyon kromatogramı (609.143/300.200 

Da) gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5 10 ppm rutin  standardı toplam iyon kromatogramı (609.143/300.200 Da) 

 

10ppmym001 - Quercetin (Standard) 301.016/151.000 Da - sample 1 of 5 from yabanmersiniegri14112012.wiff
  Area: 2.26e+006 counts  Height: 3.37e+005 cps  RT: 12.9 min
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10ppmym001 - Rutin (Standard) 609.143/300.200 Da - sample 1 of 5 from yabanmersiniegri14112012.wiff
  Area: 1.39e+006 counts  Height: 2.76e+005 cps  RT: 11.0 min
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Şekil 4.6 - 4.20’de yaban mersini örneklerine ait iyon kromatogramları gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6  YM.2 örneğinde klorojenik asit (353.027/191.200 Da) 

pazartesi019 - Epicatechin (Unknown) 288.802/109.000 Da - sample 19 of 42 from pazartesi26112012.wiff
  Area: 2.75e+003 counts  Height: 4.63e+002 cps  RT: 9.60 min
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Şekil 4.7  YM.9  örneğinde epikateşin (288.802/109.000 Da) 

pazartesi004 - Chlorogenic Acid (Unknown) 353.027/191.200 Da - sample 4 of 42 from pazartesi26112012.wiff
  Area: 1.91e+005 counts  Height: 2.33e+004 cps  RT: 8.93 min
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pazartesi017 - Quercetin (Unknown) 301.016/151.000 Da - sample 17 of 42 from pazartesi26112012.wiff
  Area: 9.48e+003 counts  Height: 1.83e+003 cps  RT: 13.0 min
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Şekil 4.8  YM.8  örneğinde kuersetin (301.016/151.000 Da) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9  YM.12 örneğinde rutin (609.143/300.200 Da) 

 

4.5 İstatistiksel Analiz 

Çizelge 4.5’te yaban mersini örnekleri ile yapılan çeşitli analizlerin değişim aralığı, 

standart sapması, standart hatası ve varyasyon katsayısı gibi değişim ölçüleri 

verilmektedir. 

pazartesi026 - Quercetin1 (Unknown) 301.016/179.000 Da - sample 26 of 42 from pazartesi26112012.wiff
  Area: 3.08e+003 counts  Height: 6.79e+002 cps  RT: 13.0 min
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Çizelge 4.5 Piyasadan toplanmış farklı yaban mersini çeşitleri analitik özellikleri (n=13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analitik Özellik 
 

Değişim Aralığı 
 
 Ortalama X± Sx 

Standart 
 Sapma 

Varyasyon 
Katsayısı 

 Min Max 

pH  2,71 3,18 2,29 ±0,030 0,02 
5,22 

 

Briks  8,88 16,960 12,60±0,51 6,71 
20,56 

 

Titrasyon Asitliği  3,812 17,094 10,54±0,8 16,25 
38,23 

 

L değeri(renk)  23,66 40,55 26,05±1,43 52,88 
27,92 

 

a değeri (renk)  10,90 30,93 23,14±1,16 34,94 
27,55 

 

b değeri (renk)  2,18 12 8,95±0,62 10,05 
35,51 

 

E50 İnhibisyon Değeri  42,13 118,16 67,24±4,35 22,20 
33,02 

 

Rutin  (µg/mL)  0,0186 0,968 0,2531±0,0546 0,2786 
110,06 

 

Kamferol (µg/mL)  1,49 26,60 12,39±1,57 8,02 
64,69 

 

Klorojenik asit 
(µg/mL) 

 0,0316 8,050 2,346±0,525 2,678 
114,15 

 

Epikateşin (µg/mL)  0,129 0,142 0,1355±0,0065 0,00919 
6,78 

 

Kuersetin (µg/mL)  0,0089 0,208 0,0566 ±0,0156 0,0626 
110,49 

 



  56 
 

5. SONUÇ  

5.1 Değerlendirme 

Araştırma materyali olarak 2012 yılında hasat edilen 13 farklı çeşit yaban mersini 

örneğinde analiz yapılmıştır. Analizi yapılan bu özellikler; titrasyon asitliği, pH, briks,  

renk, antioksidan ve fenolik bileşiklerin LC-MS/MS cihazı ile tespitidir. Analizler 2 

paralelli olarak yapılmıştır. 

İncelenen yaban mersini örneklerinde titrasyon asitliği 3,812 g/L ile 17,094 g/L arasında 

değişmektedir. Brix değerleri 8,88 ile 16,96 değerleri arasında; EC50 değerleri 42,13 µL 

ile 118,16 µL arasında; renk ölçüm değerlerinden L 23,66 ile 40,55 arasında; a değeri 

10,90 ile 30,93 arasında; b değeri 2,18 ile 12 arasında değişmektedir. Rutin 0,0186 

µg/mL ile 0,968 µg/mL değerleri arasında; kamferol 1,49 µg/mL ile 26,60 µg/mL 

değerleri arasında; klorojenik asit 0,0316 µg/mL ile 8,050 µg/mL arasında;  epikateşin 

0,129 µg/mL ile 0,142 µg/mL değerleri arasında; kuersetin 0,0089 µg/mL ile 0,208 

µg/mL değerleri arasında değişmektedir.  

Sonuç olarak elde edilen bulgular toparlandığında yaban mersininde incelenen 

standartlardan en çok bulunan fenolik maddenin kamferol olduğu tespit edilmiştir. Bunu 

klorojenik asit izlemiştir. Fenolik maddece zengin olan bu bitki antioksidan aktivite 

açısından da güçlü özellik gösterdiği için gıda endüstrisinde fonksiyonel özellik 

kazandırılacak gıdalarda kullanım imkanına sahiptir. 

Araştırma kapsamındaki en yüksek EC50 değerini veren örnek YM.11 ve en düşük EC50 

değerine sahip örnek YM.2‘dir. Genel olarak antioksidan aktivite farklılıklarının yaban 

mersinlerinin fenolik madde konsantrasyonu içersindeki antioksidan aktiviteye sahip bileşen 

unsurlarının farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yaban mersini çeşitleri açısından bakıldığında varyans analiz sonuçlarına göre örnekler 

arası farklılık pH, brix, titrasyon asitliği, L*a*b renk değerleri, EC 50 inhibisyon değeri, 

Rutin, kamferol, klorojenik asit, epikateşin, kuersetin açısından p<0,005 düzeyinde 
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önemlidir. Farklı muamelelerin uygulandığı örnek ortalamaları arasındaki fark 

tesadüften ileri gelmemektedir, istatistiki olarak önemlidir. 

Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmeleri incelendiğinde, yaban mersini 

örneklerinin L*a*b renk değeri ve EC50 inhibisyon değerinin standart sapma 

değerlerinin dikkat çekici nitelikte yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların 

örneklerin farklı çeşitli olması ile ilişkilendirilmiştir. 

Bu bulgular ışığında fenolik bileşiklerce zengin yaban mersininin diyette iyi bir 

antioksidan kaynağı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca araştırma ile elde edilen veriler 

yaban mersinine özgü bileşim tablolarının oluşturulmasında büyük katkı sağlayacaktır. 

Yaban mersinlerinde antosiyanin dağılımı bitki çeşitlerine, yetiştirme koşulları ve 

üretim bölgelerine göre çeşitlilik göstermektedir. Sonuç olarak antioksidan aktivite 

farklı yaban mersini ekstrakt çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Çeşitli yaban 

mersini antosiyanin profilini ve antioksidan aktivitesini belirlemeye yönelik bir çok 

araştırma yapılmaktadır. 

5.2 Öneriler 

Önemli oranda insan sağlığı yönünden yararlı olan polifenolik bileşiklerin olumlu 

etkilerinden yararlanma ise yaşam boyu bu ürünleri düzenli ve optimum miktarlarda 

tüketmeye bağlı olmalıdır.  Bu ürünlerin taze olarak tüketilmeleri hem bu bileşiklerin 

miktarları hem de C vitaminin benzeri gıda proses koşullarında kolay harap olan 

vitaminlerin miktarlarının değişmeden kalmaları yönünden önemli olmalıdır.  Ayrıca 

tespit edilen biyo yaralılığı olan bu bileşişlerin yoğunlaştırılarak ya da konsantre edilmiş 

preparatlar olarak hazırlanmaları bu ürünleri daha fonksiyonel ve daha etkili yapacaktır 

(Çağlarırmak 2006).  

Yaban mersini fenolik asit ve flavonoid olarak adlandırılan polifenolleri yüksek oranda 

bünyesinde bulundurur. Yaban mersini meyvelerinin toplam fenolik madde içeriği 

33000-38000 mg/kg (kuru madde de gallik asit eşdeğeri) arasında bulunmuştur. 

(Kähkönen vd. 2001). Son 30 yıl içerisinde, fonksiyonel gıda konusunda araştırmalara 

bağlı olarak, bitkisel kaynaklı biyoaktif bileşenlerin özellikleri ve sağlıkla ilişkisi 
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konusunda önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Diyette yer alan bitkisel kökenli 

yüzlerce bileşik, besin öğesi olarak göz önünde tutulmakla birlikte, sağlığın kalitesinin 

geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır (Orzechowski vd. 2002). 

Polifenollerin sağlığa olumlu etkilerinden yaralanmak için hayat tarzı haline getirilen,  

ömür boyu uygulanacak beslenme alışkanlıkları esas alınmalıdır. Önemli olan 

koruyucu, önlem alıcı veya önleyici beslenme alışkanlıklarıdır. Bu bileşiklerin 

bulunduğu meyveler birkaç kerelik yeme ile ilaç etkisi veya tedavi edici etki 

yaratmayacaktır. Ülkemizde bu tür meyvelerin çiftçiye alternatif üretimi yapılacak 

ürünler olarak sunulmalı ve halk bu denli insan sağlığına olumlu etkileri olan üzümsü 

meyveleri tüketmeleri yönünde bilinçlendirilmelidir (Çağlarırmak 2006).  

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, araştırmanın ilk aşamasında hedeflenen çıktılara 

ulaşılmıştır. Fakat yürütülen çalışmalar sonucunda aşağıdaki belirtilen konularda yeni 

araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bulunduğu da 

düşünülmektedir. Bu çalışmalar; 

 Kromatografik tekniklerin uygulanması öncesi gerçekleştirilecek yeni 

ekstraksiyon uygulamalarının ve bu uygulamalara ait parametrelerin tayin 

edilebilir miktar üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 

 Türk diyetinde yer alan fenolik bakımından zengin yaban mersini meyvesinin 

günlük diyette tüketim miktar ve sıklıklarıdır. 
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EKLER 

Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri 

Şekil 1.1   YM.2  nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1.1  YM.2  nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

İnhibisyon % = (0,5296*örnek hacmi) + 27,081 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=43,2760 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.2  YM.3  nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmektedir. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2 YM.3 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi  

 

 

İnhibisyon %=(0,4132*örnek hacmi)+31,747 

Radikalin % 50 sini inhibe den örnek hacmi=44,1747 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.3 YM.4 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3 YM.4 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

 

 İnhibisyon %=(0,5985*örnek hacmi)-7,7527 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=96,4957 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.4’da  YM.5 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4  YM.5 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi  

 

İnhibisyon % =(0,5324*örnek hacmi)+21,482 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi= 53,5649 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.5’de  YM.6 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.5 YM.6  nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

%inhibisyon=(0,4142*örnek hacmi)+10.843 

Radikalin %50 sini inhibe eden örnek hacmi=95,04 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.6 YM.7 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

 

Şekil 1.6 YM.7 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

%inhibisyon=(0,565*örnek hacmi)+12.62 

Radikalin %50 sini inhibe eden örnek hacmi= 66,1592 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.7’de  YM.8 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

Şekil 1.7 YM.8 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

İnhibisyon %=(0,6512*örnek hacmi)+9,3505 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi= 62,4224 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.8 ‘da  YM.9 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.8 YM.9 nolu örneğinin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

İnhibisyon %=(0,4978*örnek hacmi)+14,444 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=71,4262 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.9 ‘de YM.10 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.9 YM.10 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

İnhibisyon %=(0,4597*örnek hacmi)+21,102 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=62,8627 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.10’de YM.11 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 1.10 YM.11 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

 

İnhibisyon %=( 0,5014*örnek hacmi) - 8,7821 

Radikalin % 50’sini inhibe eden örnek hacmi=117,2359 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.11  YM.12 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.11  YM.12 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

%inhibisyon=(0,7877*örnek hacmi)+6,2281 

Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacmi=55,5692 µL 
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Ek 1  Radikalin %50’sini inhibe eden örnek hacimleri (devam) 

Şekil 1.12’de  YM.13 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.12 YM.13 nolu örneğin DPPH radikalinin inhibisyonu üzerine etkisi 

İnhibisyon %=(0,6615*örnek hacmi)+16,269 

Radikalin %50 sini inhibe eden örnek hacmi=50,9916 µL 
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