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ÖNSÖZ
Gıda, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hava ve su ile
birlikte gerekli olan en temel ihtiyaçlarındandır. Bir taraftan hızla
artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilmek diğer taraftan
küresel ısınma, kuraklık gibi iklim değişikliklerinden çok fazla
etkilenen

gıda

sürdürülebilir,

üretimini
yenilenebilir

arttırabilmek
ve

yeni

için
üretim

gıda

sektöründe

teknolojilerinin

geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda günümüz
dünyasında, tüketici bilinci ve güvenilir gıda arzına yönelik talebin
artması Gıda Mühendisliği Alanına düşen sorumluluğu da arttırmıştır.
Gıda Mühendisleri bilgi ve deneyimlerini; kısıtlı kaynakların daha
etkin ve adaletli bir şekilde kullanılabilmesi, güvenli, fonksiyonel,
sağlıklı, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, sürdürülebilir gıda ürünlerinin
geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kullanmak durumundadırlar.
Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında sürdürülebilir
kalkınmanın

bir

gereği

olarak

gıda

sektörünün

ve

Gıda

Mühendisleri’nin geleneksel gıda teknolojilerinin yanısıra yeni gıda
teknolojilerinin, yeni gıda ürünlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve
uygulamaya aktarılmasında inovasyona gitmeleri daha da önemli bir
hale gelmiştir.
Bu kitapta, Gıda Mühendisliği alanındaki yenilikleri, güncel
teknolojileri ve yeni yaklaşımları kapsayan hepsi birbirinden değerli
toplam 22 bölüm yer almaktadır. Kitabımıza katkı sağlayan kıymetli
akademisyenlere, meslektaşlarımıza ve akademik yolculuğun başında
olan sevgili yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ayrıca kitabın
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basımını büyük bir gayret ve titizlikle gerçekleştiren İksad Yayınevine
içtenlikle teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Hülya GÜL
Dr. Öğr. Üyesi Fatma HAYIT
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1. Giriş
Gıda işleme ve üretiminin temel amacı, gerekli kalite özelliklerini
korurken üretim maliyetlerini ve proses süresini artırmadan sistem
performansını

iyileştirmektir

(Kidane,

2021).

Bu

amacı

gerçekleştirmek için genellikle çelişkili olabilen çeşitli hedeflere
yönelik tasarım sorunlarını çözmek gerekmektedir. Gıda ürününün
kalitesini (tekstür, besin konsantrasyonu, lezzet gibi) en üst düzeye
çıkarmak için, çoğu zaman enerji tüketimini en aza indirmek, karı en
üst düzeye çıkarmak veya ısıl işlemlerle güvenliği sağlamak gibi
proses performans hedefleri çelişebilmektedir (Madoumier ve ark.,
2019). Maliyetleri artırmadan sistemlerin verimliliğini iyileştirmek ve
proseslerin performansını artırmak önemli olmaktadır (Baş ve Boyacı,
2007). Bunun için optimum işleme koşulunu ve bileşenlerin en iyi
çıktıya sahip kombinasyonunu bulmak gerekmektedir. Bu amaçla
kullanılan yönteme optimizasyon denilmektedir (Kidane, 2021).
Modelleme, optimizasyondan önce gelir ve bağımsız ve bağımlı
(yanıt) değişkenler arasında nicel (ölçülebilen) bir ilişki kurulmasına
yardımcı olmaktadır (Kidane, 2021). Gıda prosesleri de dahil olmak
üzere proseslerin modellenmesi ve optimizasyonu, diğer tüm faktörleri
sabit tutarak bir parametredeki değişikliklerin bir yanıt üzerindeki
etkisine odaklanılarak yapılmaktadır. Buna her seferinde bir değişken
tekniği denmektedir (Czitrom, 1999; Bezerra ve ark., 2008). Bu
tekniğin en büyük sorunu çalışılan değişkenler arasındaki etkileşimleri
göstermemesi sebebiyle değişkenlerin proses üzerindeki tam etkilerini
verememektedir. Ayrıca optimum koşulları elde etmek için diğer
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değişkenlerle de deney gerçekleştirileceği için deney sayısı fazla
olacak bu da maliyeti artıracak ve zaman alacaktır (Nair ve ark.,
2014). Bu sorunu çözmek için, gıda proseslerinin optimizasyonunda
yaygın olarak kullanılan çok değişkenli istatistik tekniği olan yanıt
yüzey yöntemi kullanılabilmektedir (Yolmeh ve Jafari, 2017).
2. Yanıt Yüzey Yöntemini Gerçekleştirmede Teori ve Aşamalar
Yanıt yüzey yöntemi, ilk olarak 1951 yılında Box ve Wilson
tarafından endüstriyel deneylerde uygulanmış ve geliştirilmiştir (Nair
ve ark., 2014). Box ve Behnken 1960 yılında Box – Behnken tasarımı
olarak bilinen üç seviyeli tasarımı geliştirmişlerdir (Ye ve ark., 2020).
Yanıt yüzey yöntemi, istenen ürünleri elde etmek amacıyla
değişkenlerin optimum değerini belirlemek için birkaç bağımsız
değişkenin etkisini inceleyip, model yapıları değerlendirmek için
istatistiksel ve matematiksel tekniklerin kombinasyonunu kullanmak
şeklinde tanımlanabilmektedir (Breig ve Luti, 2021). Yanıt yüzey
yönteminin en büyük faydası, birden fazla parametreyi ve bunların
etkileşimlerini belirlemek için gerekli olan sayısı azaltılmış deneysel
çalışmadan büyük miktarda bilgi üretmesidir (Bezerra ve ark., 2008).
Yanıt ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki aşağıda verilen
denklem (1) ile temsil edilebilmektedir.
y= ƒ (x1, x2, x3...xn) + Ɛ

(1)

Burada y yanıtı, ƒ yanıtın bilinmeyen fonksiyonunu, x1, x2, x3...xn
bağımsız değişkenleri göstermektedir. Bağımsız değişkenlerin sayısı n
ile belirtilmektedir. Ɛ matematiksel ilişki ile açıklanmayan diğer
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değişkenlik kaynaklarından oluşan hatayı temsil etmektedir (Baş ve
Boyacı, 2007).
Yanıt yüzey yönteminde modelleme ve optimizasyon işlemi normalde
aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Literatürde farklı adımlar veya
aşamalar bildirilse de, farklı literatürlerde özetlenen tüm aşamaların
ortak yönleri bulunmaktadır. Genel olarak aşamalar; bağımsız
değişkenlerin ve seviyelerinin belirlenmesi, deney tasarımının
seçilmesi, bir regresyon modelinin seçilmesi ve model denkleminin
tahminlenmesi ve doğrulanması, model denklemin grafiksel sunumu
ve optimal çalışma koşullarının tahmini ve belirlenmesi şeklinde
sıralanabilmektedir (Ratnam ve ark., 2005; Wang ve ark., 2006;
Nwabueze, 2010; Kidane, 2021).
2.1. Bağımsız değişkenlerin ve seviyelerinin belirlenmesi
Gıda üretim prosesindeki kimyasal ve biyokimyasal işlemler çok
sayıda parametrelerden etkilenmektedir. Tüm parametrelerin etkilerini
belirlemek mümkün olmadığı için majör etkileri olan parametrelerin
seçilmesi gerekmektedir. Bu yüzden çalışılacak bağımsız değişkenler,
araştırmacının
sonuçlarına,

literatürden

deneyimine,
ön

denemelere

seçilebilmektedir. Tarama

veya

elde

tarama

deneyleri için

edilen

araştırma

deneylerine

faktöriyel

göre

tasarımlar

kullanılabilmektedir. Önemli bağımsız değişkenlerin belirlenmesinden
sonra, iyileştirmelerin hangi yönde olduğu belirlenir ve bağımsız
değişkenlerin seviyeleri belirlenir (Baş ve Boyacı, 2007; Kidane,
2021).
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Bağımsız değişkenler farklı birimlere ve büyüklük derecelerine sahip
olabilir. Bu yüzden değişkenleri normalleştirmek için kodlama
yapılmaktadır.

Kodlanmış

değişkenler

-1

ile

1

arasında

gösterilmektedir. Bu şekilde tüm bağımsız değişkenlerin yanıtları eşit
şekilde etkilemesi sağlanmaktadır (Nair ve ark., 2014).
2.2. Deney tasarımının seçilmesi
Deney tasarımının seçilmesi, yanıt yüzey uygulamalarında önemli bir
konu olmaktadır. Araştırmanın önemli bağımsız değişkenleri ve
yanıtların seçilmesinden sonra, bir sonraki adım uygun deney
tasarlamaktır. Bazı bilgisayar paketleri, özel kriterlere ve kullanıcıdan
gelen girdilere göre en uygun tasarımları sunmaktadır. Bu tasarımlar,
deneysel noktaların seçimi, çalışma sayıları ve bloklar bakımından
birbirinden farklıdır. Gıda uygulamalarında yaygın olarak, BoxBehnken tasarım (BBD), merkezi bileşik tasarım (central composite
design, CCD), ve D-optimal tasarım kullanılmaktadır (Dingstad ve
ark., 2003; Arroyo-López ve ark., 2009; Yolmeh ve Jafari, 2017).
2.2.1. Box-Behnken tasarım (BBD)
Box ve Behnken tarafından 1960 yılında önerilen Box-Behnken
tasarımı, iki seviyeli faktöriyel tasarımın eksik blok tasarımı ile
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Box-Behnken tasarımda tüm deney
noktaları √2 yarıçaplı bir küre üzerinde yer almaktadır. Tam faktöriyel
tasarımla karşılaştırıldığında daha az sayıda çalışma içermesi
sebebiyle genellikle çok verimli ve ekonomik olduğu için endüstriyel
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araştırmalarda kullanımı yaygındır. Box-Behnken tasarımı, bağımsız
değişken başına üç seviyeye sahiptir. Bunlar -1, 0 ve 1 olarak
kodlanmaktadır. Ancak kübik bölgenin köşelerinde herhangi bir deney
noktası içermediğinden, pratik sebeplerden dolayı bu noktalarda test
yapmak pahalı veya imkansız olduğunda bu durum avantajlı
olabilmektedir. (Hanrahan ve Lu, 2006; Nair ve ark., 2014; Breig ve
Luti, 2021). Box-Behnken tasarımda gerekli olan deney sayısı
N=2k(k-1)+cp’ ye göre bulunmaktadır. Buradaki N; deney sayısı, k;
bağımsız değişken sayısı ve c p merkezi noktadaki tekrar sayısını
göstermektedir (Bezerra ve ark., 2008). Üç bağımsız değişken için,
grafiksel gösterimi Şekil 1. A’ da verilmiştir.
2.2.2. Merkezi bileşik tasarım (central composite design,
CCD)
Merkezi bileşik tasarım ilk olarak Box ve Wilson tarafından
sunulmuştur. Tasarım faktöriyel, merkezi ve deney noktalarının
merkezinden uzakta olduğu eksenel (yıldız, axial) noktalardan
oluşmaktadır. Merkezi bileşik tasarımdaki deney sayısı; N= k2+2k+cp’
ye göre bulunmaktadır. Buradaki N; deney sayısı, k; bağımsız
değişken

sayısı

ve

cp

merkezi

noktadaki

tekrar

sayısını

göstermektedir. Eksenel noktalar bağımsız değişkenlerin en yüksek ve
en düşük değerleri aldıkları noktalardır. Modeldeki eğriliğin
tahminlenmesi için 2n faktöriyel dizayna eklenmekte ve +α, -α olarak
gösterilmektedir. α merkez noktadan eksenel uzaklığı ifade etmektedir
(Bezerra ve ark., 2008; Breig ve Luti, 2021). α değeri bağımsız
değişkenlerin

sayısına

bağlıdır.

α=2 (k-p)/4

eşitliği

kullanılarak
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hesaplanmaktadır. İki, üç ve dört bağımsız değişken için sırasıyla,
1.41, 1.68 ve 2.00 değerlerini almaktadır. Tüm bağımsız değişkenler
için beş seviyede (-α, -1, 0, +1, +α) çalışılmaktadır (Nwabueze, 2010;
Yolmeh ve Jafari, 2017). Üç bağımsız değişken için, grafiksel
gösterimi Şekil 1. B’ de verilmiştir (Breig ve Luti., 2021).

Şekil 1. Deneysel tasarım: A) Box-Behnken tasarım, B) merkezi birleşik tasarım.

2.2.3. D-optimal tasarım
Faktöriyel tasarımlar, fonksiyonel veya teknik kısıtlamalar sebebiyle
bazı gıda prosesleri için her zaman geçerli olmamaktadır. Bazen
deneyi yürütmek için pratik olarak mümkün olmayan bazı bağımsız
değişken seviyelerinin kombinasyonları bulunmaktadır. Bir deneydeki
tüm bağımsız değişkenlerin yüksek veya düşük seviyelerinin
kombinasyonları buna örnek gösterilebilir. Örneğin, en yüksek
sıcaklık ile en uzun süreyi birleştiren bir kavurma prosesinde, aşırı
kavrulmuş ve duyusal değerlendirmeye uygun olmayan bir ürün
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ortaya çıkabilirken, yüksek sıcaklık diğer daha kısa kavurma
süreleriyle birleştirilebilir. D-optimal tasarım diğer tasarımların
eksikliklerinin

üstesinden

gelmek

veya

pratik

olarak

uygulanamayacak (sağlam olmayan) senoryoları hariç tutmak için
geliştirilmiştir. D-optimal tasarım genellikle gıda bileşenlerinin ve
proses koşullarının optimize edilmesinde kullanılmaktadır (ArroyoLópez ve ark., 2009; Yin ve ark., 2009; Manyatsi ve ark., 2020).
2.3. Bir regresyon modelinin seçilmesi ve model denkleminin
tahminlenmesi ve doğrulanması
Bir modeli oluşturmak, gıda prosesinde ve ürün tasarımında en önemli
adımlardan birisi olmaktadır. Deneyler gerçekleştirildikten ve veriler
toplandıktan sonra, regresyon analizi en küçük kareler yöntemi
kullanılarak

hedeflenen

model

verilere

yakınlaştırılmaktadır.

Alternatif denklemlerden kullanılabilir ve kesin bir model seçmenin
iki önemli kriteri bulunmaktadır. Bu kriterler doğru uygulama için en
yüksek hassasiyete sahip model ve kolay uygulama için en basit forma
sahip model olarak söylenebilmektedir (Kidane, 2021). Gıda
proseslerini yeterince tanımlamak için en uygun, etkileşim terimleri
olan birinci dereceden polinom modeller veya ikinci dereceden
polinom modellerdir. Yanıtlardaki eğriliği değerlendirmek için ikinci
dereceden bir model kullanılmalıdır (Bezerra ve ark., 2008). Aşağıda
ikinci dereceden terimleri içeren polinom modeli optimum nokta
(maksimum, minumum veya eyer) belirlemek için seçilmektedir.
𝑦 = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑥𝑖2 + ∑𝑘1≤𝑖≤𝑗 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 𝑥𝑗 + Ɛ

(2)
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Denklem 2’ deki y yanıtı, β0 sabit katsayıyı, βi lineer katsayısını
(başlıca etki), βii ikinci dereceden katsayısını, β ij iki faktörün
interaksiyon katsayısını, xi ve xj bağımsız değişkenleri, Ɛ deneylerle
ilgili kalıntıyı (residual) temsil etmektedir (Pereira ve ark., 2021).
Katsayı

değerleri,

en

küçük

kareler

yöntemi

kullanılarak

tahminlendikten sonra yanıt model denklemi kullanılarak tahmin
edilebilir. En küçük kareler yöntemi uygulanırken, seçilen modelin
matematiksel formunun uygun olduğu, dolayısıyla gerçek ortalama
yanıtı temsil edebildiği varsayılmaktadır. Denemelerde hatanın
birbirinden bağımsız normal dağılış gösterdiği, ayrıca beklenen
değerinin sıfır olduğu ve varyansının sabit olduğu varsayımda
bulunulmaktadır (Baş ve Boyacı, 2007).
Model tahminlendikten sonra bu denklemin ilişkiyi ne ölçüde
açıkladığını ve bu denklem kullanılarak yapılacak olan tahminlerin ne
derece hassas olduğunun araştırılması gerekmektedir. Fit edilen
modelin, gerçek sistemi ne derecede tahmin edebildiği ve en küçük
kareler yöntemi uygulanırken yapılan varsayımların geçerliliği her
zaman test edilmelidir. Modelin istatistiksel önemliliğinin test
edilmesinde belirli hipotez testleri kullanılmaktadır. Bu hipotez
testlerini; varyasyon katsayısı, kalıntı hata kareler toplamı (model
tarafından açıklanmayan, SSE), regresyon kareler toplamı (SSREG) (fit
edilen model tarafından açıklanabilen) ve genel kareler toplamı (SST)
(genel ortalamadan sapma) şeklinde sıralamak mümkündür (Myers ve
ark, 2016).
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2.4. Model denklemin grafiksel sunumu
Yanıt yüzey yönteminde regresyon modelinin görselleştirilmesi yüzey
yanıt çizimleri ve kontur çizimleri ile yapılmaktadır. Fit edilen
modellerin üç boyutlu grafik gösterimi bir yanıt yüzeyi olarak
isimlendirilirken, iki boyutlu çizim ise kontur grafiği olarak
bilinmektedir. Bu grafikler, farklı bağımsız değişken seviyelerindeki
yanıtın doğasını anlamada yardımcı olmaktadır (Nair ve ark., 2014).
İki değişkenin optimizasyonunda ikinci dereceden yanıt yüzey grafiği
için bazı profiller Şekil 2’ de gösterilmiştir. Maksimum noktanın
deneysel bölge içinde bulunduğu yüzeyleri Şekil 2 (a ve b) temsil
etmektedir. Şekil 2 (b)’ de gösterilen yüzeyde, x 2 değişkenin
seviyelerindeki değişimin çalışılan sistemi etkilemediğini gösteren bir
plato şeklindedir. Maksimum bölgenin deneysel bölgenin dışında
olduğunu gösteren Şekil 2 (c)’ de maksimum noktaya ulaşmak için
mümkünse

ilk

tasarımın

yerinin

değiştirilmesi

gerektiğini

göstermektedir. Minimum noktayı ise Şekil 2 (d) bulunan grafik
göstermektedir. Şekil 2 (e)’ de sunulan yüzey kritik nokta olarak bir
eyer noktası vermektedir. Eyer noktası, göreceli maksimum ve
göreceli minimum arasındaki bir bükülme noktası olmaktadır. Amaç,
çalışılan bir sisteme maksimum veya minimum yanıt elde etmekse,
eyer noktası koordinatları optimum değerlere hizmet etmemektedir.
Aynı şekilde yüzeylerin görsel olarak incelenmesiyle optimum
bölgeyi bulmak mümkün olmaktadır (Bezerra ve ark., 2008).
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Şekil 2. İki Değişkenin Optimizasyonunda İkinci Dereceden Bir Modelden Üretilen
Bazı Yüzey Yanıt Profilleri; a) Maksimum, b) Plato, c) Maksimum Dışında
Deneysel Bölge, d) Minimum, e) Eyer Yüzeyleri.

2.5. Optimum koşulların belirlenmesi (Optimizasyon)
Proseslerin optimizasyonu genellikle sistemin performansını veya
ürünün kalite kriterlerini belirleyen çok sayıda yanıtla çalışmaktadır.
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Birçok durumda yanıtlar birbiriyle rekabet halindedir. Optimizasyon
çalışmalarında sistemi şekillendiren tüm yanıtların hep birlikte ele
alınması gerekmektedir. Çok yanıtlı optimizasyon problemlerinin
çözümü için yanıtların izohips eğrileri çizilerek üst üste yerleştirilmesi
(superimposing tekniği) ile desirability fonksiyonu kullanılmaktadır.
Superimposing tekniği bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısının az
olduğu sistemlerde etkin bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ancak
çok sayıda (4 veya daha fazla) değişkenin bir arada incelenmesi
gerektiğinde desirability fonksiyonu yöntemi önerilmektedir (Ghafari
ve ark., 2009; Myers ve ark., 2016). Desirability fonksiyonu
yönteminde tüm yanıtların bir araya getirildiği, 0 ile 1 arasında
değişen tek bir yanıt skalasıdır ve bu de değerin 1’e yaklaşması
belirlenen

kriterlerin

sağlandığını

göstermektedir.

Desirability

fonksiyonu her bir yanıt için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Bu ayrı ayrı
hesaplanan desirability fonksiyonların geometrik ortalaması alınarak
tek bir toplu desirability fonksiyonu oluşturulur (Pereira ve ark.,
2021).
3. Süt ve Süt Ürünlerinde Yanıt Yüzey Yöntemi Uygulamaları
3.1. Çiğ sütte yanıt yüzey yöntemi uygulamaları
Çiğ süt yüksek besin değeri sayesinde, süt kalitesini ve raf ömrünü
bozan mikrobiyal büyüme için iyi bir ortam sağlamaktadır. Bu durum
üreticileri çiğ sütün muhafazası için kullanımı kolay, nispeten ucuz ve
alıcı

için

risk

oluşturmayan

alternatif

yöntemler

aramaya

yönlendirmektedir. Ayrıca sütün işlenmesine kadar geçen süre içinde
bozulmasına karşı koruyacak zamanı sağlaması gerekmektedir. Aklilu

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 16

ve ark. (2021), çalışmalarında çiğ sütte bulunan laktoperoksidaz
sistemini etkinleştirmek için çiğ keçi sütüne katılacak tiyosiyanat ve
hidrojen peroksit konsantrasyonu ile sıcaklık ve süreyi optimize
etmişlerdir. Merkezi birleşik dizayn (CCD) seçilmiş ve 16 faktöriyel
nokta, 6 merkezi nokta ve 8 eksenel noktadan olmak üzere 30
denemeden deney tasarımını oluşturmuşlardır. Bağımsız değişken
olarak tiyosiyanat konsantrasyonu, hidrojen peroksit konsantrasyonu,
sıcaklık ve depolama süresi seçilmiştir. Yanıtlar (Bağımlı değişken
olarak) koliform bakteri sayısı ve toplam mezofilik bakteri sayısı
belirlenmiştir. Optimizasyon yanıtların en düşük seviyesini (minimize
etmek için) elde edecek şekilde yapılmıştır. Toplam koliform bakteri
sayısı ve toplam bakteri sayısı artması için optimum koşullar, sırasıyla
10 saat depolama süresi, 25 °C sıcaklık, 30 ppm sodyum tiyosiyanat
ve 17.80 ppm hidrojen peroksit konsantrasyonunda, 0.991 desirability
ile elde etmişlerdir. Bu koşullar altında toplam koliform ve toplam
bakteri sayısının minimum artması sırası ile 4.51x102 kob/mL ve
5.54x104 kob/mL tespit etmişlerdir. Kırsal kesimde süt soğutma
ekipmanları olmayan üreticiler için fırsat sağladığı çiğ keçi sütü
kalitesini koruma için alternatif bir yol olarak laktoperoksidaz
sisteminin kullanılabileceği belirtilmiştir.
Çiğ sütteki laktoperoksidaz sisteminin aktifleştirmenin yanında sütteki
besin içeriklerini, rengini ve tadını korumak amacıyla klasik ısıl
işlemlere alternatif olacak prosesler son yıllarda araştırılmaktadır.
Yüksek basınç uygulamaları, gıda proseslerinde pastörizasyon için
termal olmayan alternatif bir koruma sunan proseslerden birisi
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olmaktadır. Çiğ sütte bulunan Staphylococcus aureus gıda kaynaklı
enfeksiyonlara neden olan patojen mikroorganizmalardan birisidir ve
süt ve süt ürünleri yaygın S. aureus kaynaklarıdır. Bu yüzden
araştırmacılar çalışmalarında yüksek basınç işleminin sütteki S. aureus
üzerindeki etkilerini araştırmak ve S. aureus’ u inaktive etmek için
optimize edilmiş işleme koşullarını belirlemek amacıyla Box-Behnken
tasarımını kullanarak bir yanıt yüzey modeli geliştirmişlerdir.
Bağımsız değişken olarak basınç, sıcaklık ve basınçta tutma süresini
seçmişlerdir. Yanıt olarak sütteki S. aureus sayısı belirlenmiştir. S.
aureus’ un gıdalarda bozulmaya sebep olması için başlangıç sayısının
maksimum 106 kob/g veya daha az olması gerekmektedir. Bu yüzden
optimizasyon işleminde hedef değer olarak S. aureus sayısının 6 log
azalması istenmiştir. Sütte bu azalma için optimum proses
paremetreleri sıcaklık, 34.4 (°C); basınç, 329.8 (Mpa) ve basınçta
tutma zamanı, 15.5 (dakika) olarak belirlemişlerdir (Gao ve ark.,
2005).
Çiğ sütte ısıl işleme alternatif olan bir diğer proses ise ultrasonik
uygulamalardır. Ultrasonik uygulamanın araştırıldığı çalışmada yanıt
yüzey yöntemi kullanılıp, bağımsız değişken olarak seçilen ultrosonik
dalganın genliğini (µm), sıcaklığını (°C), uygulama süresini (dakika)
optimize edildiği çalışmada, toplam mezofilik sayısının azaltılması
hedeflenmiştir. Optimizasyonda yanıt olarak toplam mezofilik sayısı
ele alınmış ve bu sayıyı en az seviyeye indirecek optimum koşulları
tespit edilmiştir. Araştırmadaki en az toplam mezofilik bakteri sayısını
(3.688 log kob/ml) elde etmek için optimum ultrasonik parametreleri;
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ultrasonik dalga genliği 120 µm, uygulama süresi 9.84 dakika ve
sıcaklık 45.34 °C olarak tespit etmişlerdir (Herceg ve ark., 2012).
Çalışmalarda bağımsız değişken seçilirken proseslerin önemli
parametreleri ele alınmıştır. Örneğin sıcaklık, süre ve prosesin türüne
göre basınç veya ultrasonik dalga genliği bağımsız değişken olarak
seçilmiştir. Bağımsız değişkenler için alt ve üst limitler seçilmiş
deneme deseni oluşturulmuştur. Yanıt olarak çiğ sütte bulunan S.
aureus, toplam mezofilik bakteri ve toplam koliform sayısını
seçilmiştir. Optimizasyon işleminde hedef olarak ya yanıtı minimize
ederek yada istenilen değer hedef değer olarak belirlenerek optimum
değerler elde edilmiştir. Çalışmalarda yanıt yüzey yönteminin
kullanılmasının avantajı daha az sayıda deneme yapıp, daha kesin
proses koşullarını belirleyebilmektir. Bundan dolayı araştırma
maliyeti ve iş gücü azalarak sonuca ulaşılabilmektedir.
3.2. Peynir teknolojisinde yanıt yüzey yöntemi uygulamaları
Peynir gibi süt ürünlerinde bulunan doymuş yağların ve tuz miktarının
fazla

olması

ve

tüketiminin

bazı

kronik

hastalıkların

riski

artırmaktadır. Bundan dolayı araştırmacılar peynirdeki doymuş yağ ve
tuz miktarını azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu
çalışmalarda ikame maddelerini kullanırken, tüketici beklentisi olan
yapı, tekstür, tat ve lezzet özelliklerinin tam yağlı ve normal tuz içeren
ürünlere benzer nitelikte olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Araştırmacılar

yeni

ürün

geliştirmede,

üretim

prosesindeki

parametrelerin standartlaştırılmasında yanıt yüzey yöntemi kullanarak
çalışılan parametreler için ideal (optimum) koşulları belirlemişlerdir.

19 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Nateghi ve ark. (2012), çalışmalarında; Çedar peynirinin yağ içeriğini
azaltmak amacıyla ilave edecekleri yağ ikame maddelerinin miktarını
yanıt yüzey yöntemi kullanarak optimize edip, tekstürel özellikleri
üzerine etkisini incelemişlerdir. Bağımsız değişenken olarak süt yağı,
ksantan gum ve sodyum kazeinat belirlemişlerdir. Yanıt olarak verim
ve tekstür profilini ele almışlardır. Optimizasyon sonucunda Çedar
peyniri üretiminde %0.045 ksantam gum ve %2 yağ içeren süt ile
üretilen çedar peynirinin yüksek tekstürel özelliğe sahip olduğunu
tespit etmişlerdir.
Benzer şekilde üretim prosesinden kaynaklanan bir problem olan
ultrafitrasyonla üretilen Feta peynirinin üretiminde kullanılan %3.8
yağlı inek sütü kullanıldığında son üründe yağ oranı %16-22
içermektedir. Bu oranda tüketiciler tarafından aşırı yağ alımına sebep
olmaktadır. Bu yüzden Rashidi ve ark. (2018) araştırmalarında
ultrafiltre Feta peynirinde yağ ikame maddelerinin miktarını, yanıt
yüzey yöntemi ile optimize edip, tekstürel ve duyusal özelliklerinin
geliştirilmesini hedeflemişlerdir. Çalışmada 3 faktörlü merkezi
birleşik tasarım seçmişler ve bağımsız değişken olarak lesitin, ksantan
gum ve peyniraltı suyu protein konsantratı belirlenmiştir. Yanıt olarak
sertlik, sakızımsılık, çiğnenebilirlik ele alınmıştır. Optimizasyon
sonucunda 0.5 g kg-1 ksantam gum, 0.13 g kg-1 lesitin ve 19.47 g kg-1
peyniraltı suyu protein konsantratı ilavesi ile üretilen az yağlı peynirle
ile tam yağlı peynir arasında duyusal açısından fark olmadığı tespit
edilmiştir.
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Hem Çedar peyniri çalışmasında hem de ultrafitre Feta peyniri
çalışmalarında yanıt (bağımlı değişken) olarak tekstürel özellikler
seçilmiştir. Bunun amacı bağımsız değişken olan ikame maddelerin
tekstürel özelliklere etkisini görüp, arzu edilen (tüketici isteğine
uygun) tam yağlı peynire benzer nitelikte yağsız peyniri üretebilmek
için ideal (optimum) yağ ikame madde miktarlarını belirlemektir.
Yanıt yüzey yöntemi ise bu miktarları belirlemek için en uygun
optimizasyon metotlarından biri olmaktadır.
Peynir

üretiminde

sağlık

açısından

içerdiği

yağ

miktarının

azaltılmasının yanı sıra tuz miktarının da azaltıldığı çalışmalar
bulunmaktadır. Khetra ve ark. (2016)’nın araştırmaları bunlardan
birisidir. Çalışmalarında az sodyum içeren Çedar peyniri üretimi
amacıyla tuz ikamesi, lezzet geliştirici ve acılık bloke edici maddeleri
yanıt yüzey yöntemi kullanarak optimize etmişlerdir. Yanıt yüzey
yönteminde merkezi bileşik tasarımı seçip, üç bağımsız değişkenle 6
merkezi noktadan oluşan 30 deney gerçekleştirmişlerdir. Bağımsız
değişken olarak tuz ikamesi, hidrolize sebze proteini ve adenosin 5monofosfat seçmişlerdir. Yanıt olarak ise lezzet, yapı ve tekstür, renk
ve görünüş, tuzsuzluk ve acısızlık olarak belirlenmiştir. Optimizasyon
işlemi sonrasında %75 tuz ikamesi, 2 g L-1 hidrolize sebze proteini ve
300 mg L-1 adenosin 5-monofosfat oranları duyusal kayıp olmadan
Çedar peyniri üretimi için en iyi formülasyon olarak tespit edilmiştir.
Peynir üretimi sırasında ürüne yeni özellikler katmak, formülasyonu
geliştirmek için yanıt yüzey yöntemi kullanılarak optimizasyon
çalışmaları yapılmasıyla birlikte var olan proses parametreleri
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iyileştirmek

amacıyla

da

yanıt

yüzey

yönteminden

faydalanılabilmektedir. Bu duruma Çelebi ve Şimşek (2021)’in
geleneksel kaşar peynirinin haşlama suyu parametrelerini optimize
ettikleri çalışma örnek olarak verilebilir. Çalışmalarında bağımsız
değişken olarak haşlama suyu sıcaklığı (°C), asitliği (°SH) ve tuz
konsantrasyonunu (%) seçip, yanıt için bazı tekstürel özellikler ve
eriyebilirlik değerlerine göre optimize edilmiştir. Bu çalışmada
optimizasyon yapmadaki amaç geleneksel bir ürün olan kaşar peyniri
üretiminde haşlama parametrelerin uygulamasında geniş bir aralıkta
uygulama olmasıdır. Örneğin haşlama sıcaklığı için 72 °C’ den 85
°C’ye kadar literatürde bilgi bulunmaktadır. Standart üretimi
yapabilmek için haşlama sıcaklığı parametrelerinin optimize edilmesi
hedeflenmiştir.
Erbay ve ark. (2015) da peynir tozu üretiminde ürün kalitesini
geliştirmek için sprey kurutucunun proses koşullarını çalışmalarında
optimize

etmişlerdir.

Sprey

kurutma

prosesinin

bağımsız

değişkelerinden giriş kurutma sıcaklığı (°C), atomizasyon basıncı (P)
ve çıkış kurutma sıcaklığı (°C) belirlenmiştir. Merkezi birleşik
rotatable tasarım seçilmiş 6 merkezi nokta ve 6 eksenel nokta olmak
üzere toplamda 20 deneyden oluşmuştur. Yanıt olarak esmerleşme
indeksi, serbest yağ içeriği, çözünebilirlik indeksi, yığın yoğunluğu ve
ekserji verimliliği ele alınmıştır. Optimum proses koşulları olan giriş
kurutma sıcaklığı (174 °C), çıkış kurutma sıcaklığı (68 °C) ve
atomizasyon basıncında (354 kPa) minimum esmerleşme indeksi ve
serbest yağ içeriği elde edilirken, maksimum çözünebilirlik indeksi,
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yığın yoğunluğu ve ekserji verimliliği elde edilmiştir. Bu optimum
noktalarda esmerleşme indeksi, serbest yağ içeriği, çözünebilirlik
indeksi, yığın yoğunluğu ve ekserji verimliliği sırasıyla 0.123 OD/g
dm, %40.7, %82.7, 252 kg/m3 ve %4.81 bulunmuştur. Optimizasyon
yapılırken esmerleşme indeksi ve serbest yağ içeriği değerlerinin en az
değer alması için minimum hedef seçilmiştir. Çözünebilirlik indeksi,
yığın yoğunluğu ve ekserji verimliliği değerlerinin en fazla değere
ulaşması istendiği için optimize edilirken model bu yanıtlar için
maksimum hedef seçilmiştir.
3.3. Yoğurt teknolojisinde yanıt yüzey yöntemi uygulamaları
Yoğurt teknolojisinde fermantasyon sıcaklığı, kullanılan starter kültür,
fermantasyon zamanı gibi proses parametreleri yoğurt üretiminde
kaliteyi

etkileyen

parametrelerinden

faktörler
bazılarına

içerisinde
yönelik

bulunmaktadır.

optimizasyon

Bu

çalışmaları

bulunmaktadır.
Varghese ve Mishra (2008) yanıt yüzey yöntemini kullanarak manda
sütünden üretilen Hindistan ve komşu ülkelerinde yaygın bir şekilde
tüketilen yoğurt benzeri bir süt ürünü olan Dahi’ nin tekstürel ve
kinetik özelliklerini incelemişlerdir. Çalışmanın deneme deseni
fermantasyon sıcaklığı, toplam kuru madde ve toplam inokulum olan
değişkenlerden oluşup 20 adet deneme üretilmiştir. 27.5 °C
fermantasyon sıcaklığında, %2.5 kültür ilavesinde ve %14.5 kuru
madde de manda sütünde laktik asit ve laktoz içeriğinde değişikler
tespit edilmiştir. Fermantasyon sıcaklığının artmasıyla sineresizde
artış olduğu gözlemlenmiştir. Fermantasyon sıcaklık aralığı 27 °C’den
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29.2 °C’ye kadar olan aralıkta, toplam kuru madde % 14.5 - 15
ortasında ve inokulum miktarı % 2.5 olduğunda orta bir asidifikasyon
oranıyla birlikte sıkı bir jel elde edildiği tespit edilmiştir.
Benzer şekilde bağımsız değişken olarak aynı proses parametrelerinin
seçildiği Kristo ve ark. (2003)’ nın çalışmalarında fermantasyon
sıcaklığının, toplam kuru madde miktarının ve toplam inokulum
miktarının asifidikasyon oranına, fermantasyon zamanına, yaşayabilir
laktik asit miktarına ve jelleşme oranı üzerine etkisi incelenmiştir.
Çalışma sonunda elde ettikleri sonuçlar şunlardır. Fermantasyon
sıcaklığı arttıkça jelleşmenin başlangıcında azalmaya sebep olurken
jelleşme oranında artışa sebep olmaktadır. Maksimum asidifikasyon
oranına fermantasyon sıcaklığı ve toplam kuru madde miktarının
interaksiyonuyla etkili olduğu saptanmıştır. Düşük fermantasyon
sıcaklıklarında (37 - 39 °C), yüksek toplam kuru madde miktarında
(%14 civarında) ve yüksek inokulum miktarında (% 3- 3.5) jelleşme
ve asidifikasyon oranı orta seviyelerde olduğu ve fermantasyonun
bitmesi için uzun zaman gerektiği tespit edilmiştir. İncelenen tüm
koşullar altında son üründe yaşayabilir laktik asit bakteri sayısının
yüksek olduğu depolama esnasında (21 gün, 4°C) belirlenmiştir.
Çoğu gıda ürünleri üretilirken bileşen olarak kullanılan yoğurt tozu
taze yoğurdun kurutulmasıyla üretilir. Araştırmacılar yoğurt tozu
üretiminde sprey kurutucunun proses koşullarını optimize etmek
amacıyla çalışmalarında yanıt yüzey yöntemini kullanmışlardır.
Proses değişkenlerini çıkış hava sıcaklığı, giriş hava sıcaklığı, besleme
sıcaklığı olarak belirleyip, 20 uygulama yapmışlardır. Optimizasyon
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sonucunda hava giriş sıcaklığı 171 °C, hava çıkış sıcaklığı 60.5 °C ve
besleme sıcaklığı 15 °C en optimum sonuçlar tespit edilmiştir.
Matematiksel olarak elde edilen bu koşullar deneysel olarak da
doğrulanmıştır.

Doğrulama

üretimini

optimum

koşullarda

gerçekleştirip, elde eden sonuçların matematiksel olarak elde edilen
olması gereken değerlerde olup olmadığına bakarak modelin
çalışabilirliğini test etmişlerdir (Koç ve ark., 2010).
Son yıllarda artan sağlıklı yaşam tarzına olan tüketici eğilimi ve
mevcut bilgiler, probiyotik içeren fonksiyonel gıdalara olan talebi
artırmaktadır. Bu yüzden probiyotik bakterileri içeren yoğurtlara
yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda

genellikle

prebiotik olarak kullanılacak maddenin oranı, suş oranı, inokolum
miktarı ve fermantasyon sıcaklığı gibi faktörler optimize edilmiştir.
Probiyotik içeren yoğurt çalışmalarından olan Mousavi ve ark. (2019)’
nın çalışmasında fizikokimyasal, dokusal ve duyusal özelliklere sahip
bir probiyotik ürün üretmek için keten tohumu ile zenginleştirilmiş
stirred tip yoğurt formülasyonunu yanıt yüzey yöntemi ile optimize
edilmiştir. Merkezi bileşik tasarım seçip, bağımsız değişken olarak
depolama zamanı ve keten tohumu konsantrasyonu belirlemişlerdir.
Deneysel tasarım 8 eksenel ve 5 merkez nokta içerip, 13 deneyden
oluşmuştur. Keten tohumu ile zenginleştirilmiş stirred tip yoğurt
üretimi için en uygun koşulları belirlemek için, hem bağımsız
değişkenlerin hem de yanıtlardan L. acidophilus sayısı, su tutma
kapasitesi,

viskozite,

sertlik

ve

iç

yapışkanlık

değerlerinin

maksimumu, sineresiz, sakızımsılık ve iç yapışkanlık değerlerinin
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minimumu değerlendirilmiştir. Tat, görünüm, ağız hissi ve genel
kabul edilebilirlik değişkenleri aralık düzeylerinde ele alınarak
optimizasyon işlemini gerçekleştirmişlerdir. Yoğurt için optimum
keten tohumu konsatrasyonu ve saklama süresini sırasıyla, %4 ve
yaklaşık 13 gün olarak bulmuşlardır.
Prebiyotik oranının yanı sıra bağımsız değişken olarak fermantasyon
sıcaklığının (°C), suş oranının ve inokulum miktarının (%) belirlendiği
çalışmada yanıt olarak Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei,
toplam bakteri sayıları ve duyusal puan seçilmiştir. Araştırmada
optimum fermantasyon sıcaklığı 41 °C, suş oranı 2:1:1 ve inokulum
miktarı %6 olarak saptanmıştır. Bu optimum şartlarda üretilen keçi
yoğurdunun Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, toplam
bakteri sayıları ve duyusal puanı sırasıyla 1.31x108 kob/mL, 2.67x107
kob/mL, 1.62x109 kob/mL ve 7.52 tespit edilmiştir (Chen ve ark.,
2016).
İnulinin prebiyotik olarak ve aynı zamanda yağı azaltılmış yoğurtlarda
yağ ikame maddesi olarak kullanabilmektedir. Bitaraf ve ark. (2012)
yanıt yüzey yöntemi kullanıp, Lactobacillus reuteri içeren probiyotik
yoğurdun

reolojik

özelliklerini

ve

fermantasyon

zamanını

geliştirmişlerdir. Yanıt yüzey yöntemine göre 20 deneme deseni
oluşup, üç değişken belirlenip her bir değişken için 3 seviye tespit
edilmiştir. Bağımsız değişkenler, inulin içeriği, probiyotik inokulum
miktarı ve fermantasyon sıcaklığı olarak belirlenmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre inulin içeriğinin, inkübasyon sıcaklığının ve
probiyotik inokulum miktarının artmasıyla birlikte fermantasyon
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zamanı azalmıştır. Reolojik özellikler bağımsız değişkenler tarafından
önemli şekilde etkilenmiştir. Ancak inkübasyon sıcaklığının yapı
kuvveti üzerine etkisinin pozitif olduğu tespit edilmiştir. Orta seviyede
probiyotik inokulum miktarının daha güçlü jele sebep olduğu
saptanmıştır.
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırma yaparken metot olarak yanıt yüzey yöntemi kullanılması
daha az sayıda deneme yaparak araştırmacının daha fazla sonuç elde
etmesini sağlamaktadır. Bu da daha az sayıda analiz yapılmasına ve
kimyasal masrafların azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca gıda
sanayiinde yeni ürün geliştirmede bu yöntemi kullanmak kısa sürede
daha doğru sonuç vermesi sebebiyle, deneme deseni oluşturmada
uygun

bir

yöntem

olarak

görülmektedir.

Genellikle

yapılan

çalışmalara bakıldığında; çiğ sütün daha uzun süre muhafaza şartlarını
optimize etmek için, peynir üretiminde az yağlı ürünleri üretimi
sırasında prosesi geliştirerek, tekstürel, tat ve lezzet açısından tam
yağlı peynire benzer ürün elde etmek amacıyla, geleneksel peynirlerde
proses koşullarının iyileştirilmesinde kullanıldığı görülmektedir.
Yoğurt

üretiminde

benzer

şekilde

fermantasyon

prosesinin

iyileştirilmesinde, probiyotik yoğurt üretiminde formülasyonun elde
edilmesinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda kullanılan yanıt yüzey
yöntemi optimum noktaya bulabilmek için ideal bir metottur. Yanıt
yüzey yöntemi kullanırken yanıta etki edecek bağımsız değişkenlerin
iyi belirlenmesi (araştırmacıların bilgi birikimi ve literatür ışığında) ve
bağımsız değişkenlere yanıtlar dışında etki edecek faktörün olmaması
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optimizasyonun başarılı olmasını sağlayacaktır. Peynirde depolama
zamanı bağımsız değişken olarak seçilirse bunu optimize etmek zor
olacaktır. Çünkü depolama sırasında peynir proteoliz, lipoliz gibi
biyokimyasal olaylar bulunmaktadır. Bu yüzden bağımsız değişkenler
ve yanıtlar belirlenirken dikkat edilmelidir. Kısaca bu yöntemle daha
az deney ile daha hassas ve fazla bilgi edinilebilmektedir.
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1.Giriş
Beslenme; yaşam faaliyetlerini sürdürebilmek ve fizyolojik ihtiyaçları
karşılamak için zorunluluktur.

Doğum itibariyle anne sütü ile

başlayan beslenme yaşam boyunca devam etmektedir. Günlük diyetin
büyük bir kısmının fermente gıdalardan oluştuğu bilinmektedir.
Fermente yiyecek ve içeceklerin yaklaşık 14.000 yıl önce Neolitik
dönemde avcı-toplayıcı topluluklardan tarım topluluklarına geçişe
eşlik ettiği ve muhtemelen bu geçişi kolaylaştırdığı düşünülmektedir.
Ayrıca fermente gıdalar, geleneksel ve kültüre özgü olmaları
nedeniyle oldukça çeşitlilik göstermektedirler (Marco ve ark., 2021;
Mota de Carvalho ve ark., 2018; Öztürk, 2022).

Ekmek, peynir,

yoğurt, zeytin, şarap, bira ve turşu başlıca fermente gıdalardandır.
Dünya’da tüketilen süt ürünlerinin büyük bir çoğunluğunun fermente
gıdalar olduğu bilinmektedir. Yoğurt, peynir, kefir, kımız, tereyağı bu
ürünlerdendir (Behera ve ark., 2018; Öztürk, 2022).
Fermente gıdalar beslenme gereksinimi dışında sağlık üzerindeki
olumlu etkileri nedeniyle de sıklıkla tüketiciler tarafından tercih
edilmektedirler (Bell ve ark., 2018; Marco ve ark., 2021; Öztürk,
2022; Zuhairi ve Doğan, 2021). Fermente ürünlerde yer alan
mikroorganizmaların, insan gastrointestinal sistemini desteklemesi
homeostaziyi ve genel fizyolojik sağlığı olumlu yönde etkilemektedir.
Bunun sonucunda son yıllarda bağırsak sağlığının da önem
kazanmasıyla fermente ürünlere yönelim artmıştır. Aynı zamanda
fermente gıdalar; vitaminler (folat, riboflavin, B12, vitamin K2, D), lif
içeriği, kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) ve triptofan (biyojenik etki)
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açısından

zengin

olup

antioksidan

ve

anti-inflamatuar

etki

göstermekte ve birçok bağışıklık sistemi rahatsızlığına iyi gelmektedir
(Celik ve ark., 2019; Marco ve ark., 2021; Mota de Carvalho ve ark.,
2018; Stiemsma ve ark., 2020).
Bu kitap bölümünde günlük diyette önemli bir yere sahip olan
fermente gıdaların fermentasyonundan sorumlu mikroorganizmalar
üzerine,

yenilikçi

teknolojilerin

olumlu

etkisi

araştırılarak;

destekleyici çalışmalar derlenmiştir.
2.Gıdalarda Fermentasyon ve Sorumlu Mikroorganizmalar
Fermentasyon; tarım ürünlerinin fonksiyonel özellik kazanmasını, çiğ
hammaddelerin

besleyici

ve

lezzetli

ürünlere

dönüşmesini

sağlamaktadır. Fermentasyon, mikroorganizmaların enerji ihtiyaçlarını
karşıladıkları metabolik bir faaliyettir. Fermentasyon, son elektron
alıcısı organik madde olan indirgenme-yükseltgenme reaksiyonu
olarak tanımlanırken; fermente gıda ve içecekler; gıda bileşenlerinin
istenilen mikrobiyal gelişme ve enzimatik dönüşümleri ile elde edilen
gıdalar olarak tanımlanmaktadır (Marco ve ark., 2021; Waites ve ark.,
2001). Fermentasyonda; sıcaklık, hammadde bileşimi, pH, hava
ortamı (anaerob-aerob), mikroorganizma cinsi ve türü başlıca önemli
parametreler olup son ürün kalitesini etkilemektedirler (Tuta Şimşek,
2020).
Günümüzde fermente gıdalar daha çok geleneksel olarak üretilmekle
birlikte endüstriyel olarak da üretilmektedir. Geleneksel olarak önceki
üretilen ürünün kullanılmasıyla yapılabilirken; gıda endüstrisinde
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fermentasyonda etkili pH, sıcaklık gibi parametrelerin optimize
edilmesi ve aynı şekilde istenen özelliklerde standart ürün eldesini
sağlayacak starter mikroorganizma kültürlerinin kullanılmasıyla
kontrollü bir şekilde de gerçekleştirilmektedir (Diker ve ark., 2021).
Fermentasyondan sorumlu mikroorganizmaların üretmiş oldukları
bakteriyosin, organik asit, alkol gibi antimikrobiyal metabolitler
nedeniyle fermentasyon gıda koruma yöntemi olarak da kabul
görmektedir. İçilebilir su bulunmadığında; bira, şarap, ekşi süt ve
tahıllı içecekler gibi fermente içecekler, güvenli ve taşınabilir bir sıvı
kaynağı olmuştur. Fermentasyonun bu olumlu etkileri ve ürünlere
kazandırdığı organoleptik özellikler sayesinde fermente gıdalar, dünya
genelinde farklı kültürlere sahip her toplum tarafından tercih
edilmektedir (Demirgül, 2018; Marco ve ark., 2021; Rezac ve ark.,
2018).
Fermentasyon işleminde başta laktik asit bakterileri (LAB) olmak
üzere, asetik asit bakterileri, propiyonik asit bakterileri, mayalar ve
küfler

rol

oynamaktadırlar.

mikroorganizmaların,

Genel

Olarak

Fermentasyonda
Güvenli

Olarak

görevli
Tanınan

[Generally Recognised as Safe (GRAS)] statüsünü almış olması
gerekmektedir. Tablo 1’de özellikle ülkemizde yaygın olarak tüketilen
çeşitli fermente gıdalar ve bu gıdaların fermentasyonundan sorumlu
mikroorganizmalar verilmiştir.
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Tablo 1. Yaygın Olarak Tüketilen Bazı Fermente Gıdalar ve Bu Gıdaların
Fermentasyonundan Sorumlu Mikroorganizmalar (Caplice ve Fitzgerald, 1999;
Deng ve ark., 2020; Kavruk ve ark., 2021; Ohba ve ark., 2016; Yangılar ve ark.,
2013; Yüksel ve İnanç, 2022)
Fermente
Fermente
Mikroorganizma
Ürün Grubu

Gıda

Süt Ürünleri

Yoğurt

Streptococcus

thermophilus

ve

Lactobacillus

delbrueckii subsp. bulgaricus
Peynir

Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactobacillus
ssp. cremoris, L.

lactis

lactis ssp. lactis biovar.

diacetylactis, S. thermophilus, L. sake, L. casei, L.
plantarum,

L.

helveticus,

Brachybacterium

alimentarium, B. tyrofermentans, Microbacterium
gubbeenense, Brevibacterium casei, B. linens, B.
aurantiacum, Arthrobacter arilatensis, A. bergerei,
A.globiformis,
A. ricotianae, Penicillum camemberti, P. roqueforti
Kefir

Candida kefyr, Lactococcus lactis
ssp.

lactis,

Lactococcus

Kluyveromyces

lactis

marxianus,

ssp.

cremoris,

Streptococcus

thermophilus, Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus brevis
Et Ürünleri

Sucuk

Debaryomyces hansenii, Candida spp., Micrococcus
varians, Staphylococcus carnosus, Lactobacillus
plantarum, Pediococcus acidilactici,
P. pentosaceus

Sosis

Lactobacillus curvatus, L. sake, L. plantarum,
Pediococcus acidilactici, P.
pentosaceus, Staphylococcus carnosus, S. xylosus

Tahıl

Ekmek

Saccharomyces cerevisiae

Ürünleri

Boza

Lactobacillus pentosus, L.
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paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus,
L. brevis
Tarhana

Lactobacillus bulgaricus,
L. plantarum, L. brevis, L. casei, L. fermentum,
Pediococcus pentosaceus,
P. acidilactici, Streptococcus
thermophilus, Saccharomyces cerevisiae

Meyve

ve

Sirke

Acetobacter

aceti

subspaceti,

A.

oryzae,

Sebze

pasteurianus

Ürünleri

(subsppasteurianus), A. polyxygenes, A. xylinum,

A.

A. malorum, A. pomorum, A. syzgii, A. fabarum,
A.

lovaniesis,

A.

orientalis,

A.

tropicalis,

Gluconobacter azotocaptans, G. diazotrophicus, G.
entanii,
G. europaeus, G. hansenii, G. johannae,
G. oboediens, G. oxydans, G. xylinus,Bacillus subtilis
Turşu

Lactobacillus

brevis, Lactobacillus

plantarum,

Pediococcus pentosaceus, Pediococcus cerevisiae,
Leuconostoc mesenteroides, Enterococcus faecalis
Alkollü

Zeytin

Lactobacillus plantarum, L. brevis

Şarap

Saccaromyces cerevisiae, S. ellipsoideus, S. bayanus,

İçkiler

Hanseniaspora
Issatchenkia

spp.,

Aureobasidium

terricola,

pullulans,

Metschnikowia

spp.,

Starmerella bacillaris, Lachance thermotolerans,
Torulaspora delbrueckii, Cryptococcus carnescens,
Bira

Saccaromyces cerevisiae,
Saccharomyces carlbergensis

Fermentasyondan sorumlu mikroorganizmalar doğal olarak fermente
gıdaların hammadde mikrobiyotasında bulunup; fermente gıdalara
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özgü tat, koku ve aromanın oluşmasında rol oynamaktadırlar. Her ne
kadar fermente gıdalar, doğal olarak bulunan mikroorganizma içeriği
nedeniyle geleneksel olarak üretiliyor olsalar da; gıda endüstrisinde
standart tat, koku ve aromayı elde etmek için ve aynı zamanda
koruyucu olarak starter kültürler yaygın olarak kullanılmaktadır
(Behera ve ark., 2018; Cruxen ve ark., 2019; Voidarou ve ark., 2021).
Süt

ürünlerinde

Propionibacterium,

birincil

starter

olarak

Brevibacterium

kullanılırken;

LAB

cinsleri

gibi

bakteriler;

Debaryomyces cinsi gibi mayalar ve Penicillium cinsi gibi bazı küfler
de ikincil kültür olarak kullanılmaktadır. Ancak; roquefort, camembert
ve brie gibi özel peynirlerin üretiminde P. roqueforti ve P.
camamberti

gibi

küf

türleri

birincil

starter

kültür

olarak

kullanılmaktadır (Öztürk, 2022; Voidarou ve ark., 2021; Waites ve
ark., 2001).
Fermente et ürünleri ise İtalya, İspanya, Fransa, Almanya gibi Avrupa
ülkelerinde yaygın olarak tüketilmektedir. Ülkemizde en yaygın
tüketilen fermente et ürünü sucuk iken; Avrupa’da ise sosis
tüketilmektedir. Fermente et ürünlerinde, süt ürünlerinde olduğu gibi
LAB

birincil

starter

kültür

olarak

kullanılmaktadır.

Başlıca

mikroorganizmalar Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc ve
Weisella cinsleri gibi LAB iken; Debaryomyces hansenii gibi mayalar
ve Penicillium nalgiovense gibi küfler de görev almaktadırlar (Öztürk,
2022; Voidarou ve ark., 2021; Waites ve ark., 2001).
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Diğer bir fermente ürün grubu olan tahıl ürünleri ise özellikle Afrika
ülkelerinde (Busa, Kenkey, Kisra vb. gıdalar) yaygın olmakla birlikte
ülkemizde en sık tüketilen fermente tahıl ürünleri olarak ekmek, boza
ve tarhana dikkat çekmektedir. Diğer fermente ürünlerde olduğu gibi
tahıl ürünlerinde de fermentasyondan sorumlu olan ve birincil starter
kültür olarak kullanılan mikroorganizmalar LAB’dir. Bunun yanında
Bacillus, Acetobacter cinsi bakteriler ve özellikle ekmek üretiminde S.
cerevisiae gibi mayalar da görev almaktadır (Öztürk, 2022; Voidarou
ve ark., 2021; Waites ve ark., 2001; Yüksel ve İnanç, 2022).
Fermente meyve ve sebze ürünleri düşünüldüğünde ise zeytin, turşu,
sirke, sauerkraut ve kimchi gibi ürünler dikkat çekmektedir. Yine bu
ürünlerde başlıca rol alan mikroorganizmalar da LAB’dir (Marco ve
ark., 2021; Öztürk, 2022; Voidarou ve ark., 2021; Waites ve ark.,
2001).
Pek

çok

fermente

üründe

görev

alan

LAB;

karbonhidrat

fermentasyonu sonucunda ana ürün olarak laktik asit üreten, çubuk ya
da kok şeklinde olabilen, hareketsiz, spor oluşturmayan Gram pozitif
mikroorganizmalardır. LAB genel olarak; Lactobacillus, Leuconostoc,
Pediococcus,

Streptococcus,

Aerococcus,

Carnobacterium,

Dolosigranulum,

Enterococcus,

Lactobacillus,

Lactococcus,

Lactosphaera,

Mlissococcus,

Oenococcus,

Pediococcus,

Alloiococcus,
Globicatella,
Leuconostoc,
Streptococcus,

Tetragenococcus, Vagococcus ve Weissella cinslerini kapsamaktadır
(2020 yılında Amylolactobacillus, Lactiplantibacillus gibi 25 cinsin
daha taksonomiye dahil edilmesi önerilmiştir) (Bulut Albayrak, 2017;
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Özoğlu ve ark., 2022; Sanlibaba ve Cakmak, 2016; Zheng ve ark.,
2020). LAB türlerinin çoğunun probiyotik özellik göstermesi, bu
mikroorganizmaların önemini arttırmaktadır (Hossain ve ark., 2020;
Özoğlu ve ark., 2020, 2022). Probiyotik mikroorganizmalar, yeterli
miktarda alındığında konakçı sağlığına fayda sağlayan, patojen
olmayan ve gastrointestinal sistem mikrobiyotasıyla uyumlu canlı
mikroorganizmalardır (Hossain ve ark., 2020; Lim ve ark., 2020).
3.Gıda Endüstrisinde Uygulanan Yenilikçi Teknolojiler
Gıda endüstrisinde hem ürün eldesinde hem de gıda içeriğinin
mikrobiyal açıdan risk oluşturmayacak şekilde gıda güvenliğinin
sağlanmasında ısıl ve ısıl olmayan işlemler kullanılmaktadır.
Geleneksel ısıl işlemlerin; besin içeriğinin korunmasında sorunlara yol
açması, özellikle yenilikçi teknolojilere yönelimi arttırmıştır (Jan ve
ark., 2021; Özoğlu ve ark., 2022). Aşağıda bazı ısıl ve ısıl olmayan
yenilikçi gıda işleme teknolojilerine kısaca değinilmiştir.
3.1. Ohmik ısıtma
Isıl işlem amacıyla üründen elektrik akımının geçirildiği bir yöntem
olup yenil bir teknolojidir (Gavahian ve Tiwari, 2020; Silva ve ark.,
2021). Ohmik ısıtma, geleneksel ısıtma yöntemlerinden farklı olarak;
ürünün hacminde doğrudan ısı üretimine, yani hacimsel ısıtmaya
dayanmaktadır. Elektriksel iletkenlik ve elektrik alan kuvveti gibi
birçok parametre ısıtma hızını etkilemektedir (Gavahian ve Tiwari,
2020).
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Düşük enerji tüketimi ve proses süresini kısaltması gibi avantajları
sayesinde gıda endüstrisinde ohmik ısıtma; pişirme, ekstraksiyon,
distilasyon ve fermentasyon gibi birçok alanda kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, partikül içeren gıdalara da uygulamak mümkündür
(Gavahian ve ark., 2021; Gavahian ve Tiwari, 2020; Kaya ve İçier,
2019).
3.2.Soğuk plazma
Plazma genellikle maddenin dördüncü hali olarak bilinmekte ve
iyonlar, elektronlar, radikaller, UV fotonları ve serbest radikaller dahil
olmak üzere reaktif türlerle karakterize edilen iyonize bir gazı ifade
etmektedir. Plazma, sıcaklığa göre termal ve termal olmayan
plazmalar olarak sınıflandırılabilmektedir. Termal plazma neredeyse
tamamen iyonize bir gazdan oluşmakta ve yükleri arasında termal bir
denge bulunmaktadır. Termal olmayan plazma ise yarı kararlı plazma
ve kararsız plazma olarak alt bölümlere ayrılmaktadır. Soğuk plazma
ise kararsız plazmayı ifade etmektedir (Deng ve ark., 2020).
Soğuk plazma, ısıl olmayan dekontaminasyon uygulaması olarak
kullanılmaktadır. Düşük veya atmosferik basınçlarda korona deşarjı,
dielektrik bariyer deşarjı (DBD) ve plazma jeti gibi belirli elektrik
deşarjları ile üretilebilmektedir. Düşük basınçlı soğuk plazma,
mikrobiyal

dekontaminasyonda

verimliliğe

sahipken;

pahalı

daha
vakum

yüksek

homojenliğe

sistemlerine

ve

gereksinim

duyulmaktadır. Bu nedenle, atmosferik basınçta soğuk plazma
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uygulaması, gıda işleme için daha uygun olmaktadır (Deng ve ark.,
2020; Dong ve ark., 2017; Gavahian ve ark., 2021).
Soğuk plazma uygulaması çevre dostu bir uygulama olup; yüksek
verimlilik ve düşük enerji tüketimi sağlamaktadır. Bununla beraber,
düşük sıcaklıklarda uygulama yapılabilmesi, kimyasal maddelerin
kullanılmaması sebebiyle toksik özellikte olmaması, kısa sürelerde
çok sayıda mikroorganizmaların inaktive edilebilmesi gibi avantajları
da bulunmaktadır (Baysal ve İçier, 2012; Deng ve ark., 2020; Dong ve
ark., 2017).
3.3.Vurgulu elektrik alan
Elektriksel olarak uyarılan hücrelerin, hücre zarlarının yıkıma uğradığı
1958 yılından itibaren bilinmekte olup, devam eden süreçte yüksek
voltajda

uygulanan

vurgulu

elektrik

alanın

mikroorganizma

inhibisyonuna neden olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar,
vurgulu elektrik alan uygulamasının hücrelerde kısa süreli porlar
açabildiğini

göstermiştir.

Biyolojik

materyallerde

hücre

zarı

geçirgenliğini arttırabilen bu uygulama, düşük güçte uygulandığı
takdirde hücre yaralanmalarında iyileşmeye, hücre büyümesine,
yüksek

şiddette

uygulandığındaysa

hücre

zarı

bütünlüğünde

bozulmalara neden olmaktadır (Baysal ve İçier, 2012; Ohba ve ark.,
2016; Yangılar ve ark., 2013). Gıda endüstrisinde vurgulu elektrik
alanın uygulama alanı oldukça geniştir. Enzim inaktivasyonu
konusunda literatür verileri değişiklik göstermekte ve enzim yapısına
bağlı olarak etki mekanizmasının değiştiği bildirilmektedir. Hücre
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dokularında kütle transferi arttığından kurutma prosesinde ön işlem
olarak kullanılmakta, daha saf ve berrak ekstrakt eldesi sağlamaktadır
(Baysal ve İçier, 2012).
3.4. Mikrodalga
Mikrodalga, frekansları 300 MHz ile 300 GHz arasında değişen
elektromanyetik dalgadır. Tipik olarak, 915 MHz ve 2.45 GHz
frekanslarındaki mikrodalgalar, pişirme, kurutma, pastörizasyon ve
sterilizasyon amacıyla kullanılmaktadır (Peng ve ark., 2020).
Mikrodalgalar, gıda endüstrisinde tek başına veya farklı sistemlerle
kombine edilerek kullanılabilmektedir. Örneğin; sıcak hava ile
kurutma sistemlerinin, proses esnasında gıdanın fiziksel, kimyasal ve
duyusal özelliklerini olumsuz etkilemesi sebebiyle mikrodalga
destekli sistemler geliştirilmiştir.

Bu sayede, uzun süren ısıl

işlemlerin daha kısa sürelerde gerçekleşmesi mümkün olmaktadır.
Bununla beraber, mikrodalga vakum, dondurma gibi prosesleri de
desteklemek amacıyla kullanılmaktadır (Karaaslan ve ark., 2012).
3.5.Ultrason
Ultrason; insanların duyabileceğinden daha yüksek frekanstaki ses
dalgalarını ifade etmektedir. Frekans aralığına göre güç frekansı (20–
100 Hz), yüksek frekans (genellikle 20 kHz-2 MHz) ve tanısal
ultrason (>1 MHz) olarak gruplandırılmaktadır. Gıda endüstrisinde
işleme ve izlenebilirlik süreçlerinde gıda kalitesini arttırmak için
kullanılmaktadır (Gavahian ve ark., 2021; Peng ve ark., 2020). Ayrıca,
enzim

inhibisyonu,

kurutma,

filtrasyon,

homojenizasyon,
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depolimerizasyon, etlerin olgunlaştırılması, kristalizasyon, pişirme,
pastörizasyon-sterilizasyon ve köpük gidermede kullanılmaktadır
(Türksönmez ve Diler, 2021).
4.Yenilikçi

Teknolojilerin

Fermentasyondan

Sorumlu

Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi
Fermente gıda ve içeceklerin kalite özelliklerinin, fermentasyondan
sorumlu

mikroorganizmaların

etkinliği

ile

ilişkili

olduğu

bilinmektedir. Bu nedenle mikroorganizmaların gelişmesini etkileyen
pH, sıcaklık, su aktivitesi, oksidasyon-redüksiyon potansiyeli gibi
parametreler fermente ürünler için de önem arz etmektedirler (Marco
ve

ark.,

2021).

Endüstriyel

ölçekli

fermentasyonlarda,

bu

parametrelerin optimizasyonunu sağlayacak ve mikroorganizma
gelişmesini destekleyecek proseslere ihtiyaç bulunmaktadır. Literatür
incelendiğinde yenilikçi teknolojilerin daha çok mikroorganizma
inaktivasyonu üzerine etkisinin araştırıldığı görülmektedir (Deng ve
ark., 2020; Gavahian ve ark., 2021; Lee ve ark., 2022; Park ve ark.,
2017; Pires ve ark., 2020; Rocha ve ark., 2020; Shao ve ark., 2020;
Silva ve ark., 2021). Mikroorganizma gelişmesini destekleyecek
proseslere yönelik çalışmalar sınırlı olmakla birlikte; aşağıda konu ile
ilgili bazı çalışmalara örnekler verilmiştir.
Silva ve ark.,’nın (2021) yapmış oldukları çalışmada, ohmik ısıtmanın
probiyotik

fermente

sütlerde

fermentasyon

sonrası

Listeria

monocytogenes bulaşmasına ve süt kalitesine etkisi araştırılmış olup;
ohmik ısıtmanın probiyotik fermente süt prosesinde kullanıldığı ilk
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çalışma olmuştur.

Çalışmada fermente probiyotik sütün üretimi

esnasında çiğ sütlere 5 dakika boyunca 90-95 °C sıcaklıkta; 0
(kontrol), 4, 6 ve 8 V/cm elektrik alan şiddetinde ohmik ısıtma
uygulanmıştır. Çalışma sonunda; ohmik ısıtma uygulanan tüm sütlerde
L. monocytogenes’in (9 log KOB/mL başlangıç yükü) azalarak 28
günün sonunda tamamen inhibe olduğu; konveksiyonel ısıtma
uygulanan sütlerde ise sadece probiyotik mikroorganizma etkinliğine
bağlı olarak L. monocytogenes’in 1 log KOB/mL azaldığı, süte
probiyotik

özellik

kazandırmak

için

kullanılan

probiyotik

Lactobacillus acidophilus (8-9 log KOB/mL başlangıç yükü) suşunun
ise gastrointestinal sistem ortamı dahil 8 V/cm elektrik alan şiddetinde
ohmik ısıtma uygulanan fermente süt örneği hariç tüm örneklerde
canlılığını

koruduğu

görülmüştür.

Ayrıca;

ohmik

antioksidan

aktivite,

α-glukozidaz,

α-amilaz

ve

ısıtmanın
anjiyotensin

dönüştürücü enzimler gibi biyoaktif bileşen içeriğini desteklediği ve
tüketici beğenisini arttırdığı görülmüştür. Yapılan çalışma, fermente
ürünlerin üretiminde ohmik ısıtma uygulamanın; hem son ürünün hem
de sonrasında depolama süresince ürünün kalitesini olumlu yönde
etkilediğini göstermektedir.
Ana mekanizması hızlı sıcaklık ayarı, substratlardan mikro besinlerin
salınması ve hücrenin geçirgenliğinin arttırılması olan düşük frekansta
elektrik işlemi ve ohmik ısıtma uygulamalarının; fermentasyonda
görev

alan

Lactobacillus,

Streptococcus

ve

Saccharomyces

mikroorganizmalarının gelişmelerinde lag fazını geciktirip kısaltarak
elde edilen biyokütleyi arttırdığı

yapılan çalışmalarla ortaya
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konmuştur.

Aynı

ürünlerinin

türünü

zamanda
ve

uygulanan

elektrik,

konsantrasyonunu

fermentasyon

değiştirebilmektedir.

Hacimsel ohmik ısıtma, optimum fermentasyon sıcaklıklarını hızlı bir
şekilde sağlayarak fermentasyonu hızlandırabilmekteyken; düşük
frekansta elektrik işlemi mikrobiyal gelişmeyi etkilemezken, stres
tepkisi oluşturarak mikrobiyal metabolizmayı ve fermentasyon
ürünlerini etkileyebilmektedir. Ayrıca elektrik, mikro besinleri serbest
bırakmak gibi substratta değişikliğe neden olarak fermentasyon
sürecini etkileyebilmektedir. Bu nedenle düşük frekansta elektrik
işlemiyle ohmik ısıtma ürünlerin fermentasyonunda uygulandığı
çalışmalar buunmaktadır(Gavahian ve ark., 2021; Gavahian ve Tiwari,
2020) .
Cho ve ark., (1996) yapmış oldukları çalışmada 0, 35 ve 45 °C'de
inkübe edilen L. acidophilus kültürleri üzerine konvansiyonel ısıtma
ile 1.1 ve 2.9 V/cm elektrik alan şiddetinde ve 60 Hz frekansta
uygulanan ohmik ısıtmanın etkilerini araştırmışlardır. Çalışma
sonunda; L. acidophilus lag fazı üzerine; fermentasyon sıcaklığının,
ısıtma yönteminin ve bu iki parametre arasındaki etkileşimin etkili
olduğu bulunmuştur. Sonuçlara göre, 30 °C' de fermentasyon için lag
fazı, geleneksel ısıtma yöntemine kıyasla 1.1 V/cm elektrik alan
şiddeti uygulanan ohmik işlemde 18 kat azalmıştır. Ayrıca, ohmik
ısıtma, L. acidophilus tarafından sentezlenen lacidin A bakteriyosinin
üretiminde 3 saatlik gecikmeye neden olarak aktivitesini azaltmıştır.
Bu

sonuçlar,

düşük

frekansta

uygulanan

ohmik

ısıtmanın
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fermentasyon

sürecinde

uygulanmasının

olumlu

sonuçlar

doğurabileceğini ortaya koymaktadır.
Loghavi ve ark., (2007), pek çok gıdanın fermentasyonunda görev
alan L. acidophilus üzerine düşük frekansta elektrik işlemini (1 V/cm
elektrik alan şiddetinde ve 60 Hz frekansında); fermentasyonun ilk
aşamasında (5 saat) (30 veya 37 °C 'de) uygulamışlardır ve ardından
fermentasyon süresinin geri kalanı (35 saat) geleneksel fermentasyon
şeklinde devam ettirmişlerdir. Çalışma sonunda; gerçekleştirilen bu
kombine işlemin, özellikle 30 °C' de, geleneksel fermentasyon
işlemine kıyasla bakteriyosin aktivitesini arttırdığı görülmüştür.
Ayrıca, düşük frekansta elektriksel işlemin sürekli uygulanmasının,
geleneksel ve kombine fermentasyon tekniklerine göre bakteriyosin
aktivitesini azalttığı gözlenmiştir. Buna ek olarak, düşük frekansta
elektriksel işlemin; maksimum spesifik büyüme oranı, lag fazı ve
biyokütle

üretimi

gibi

gelişme

parametrelerini

etkilemediği

gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda Loghavi ve ark., (2008),
düşük frekansta elektrik işlemi uygulanan bir fermentör tasarlayıp
geliştirmişlerdir. Çalışma sonunda, frekansın (45, 60 veya 90 Hz),
elektrik dalga biçiminin ve elektrik alan şiddetinin hem bakteriyosin
üretimini hem de lag fazının uzamasını etkilediği ortaya konmuştur.
Ayrıca, mikroorganizma gelişmesinin (L. acidophilus) erken evresinde
(toplam 40 saatte 5 saat) harmoniklerle birlikte 60 Hz frekansında
sinüzoidal bir elektrik alan uygulandığında bakteriyosin üretiminin
(6500 AU/mL), kontrole (4000 AU/mL) göre arttığı görülmüştür.
Yapılan çalışmayla, farklı frekanslarda elektrik alan uygulamasıyla
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fermentasyon süresinin kısalarak daha

ekonomik ve istenen

miktarlarda bakeriyosinin elde edilebileceği görülmüştür.
Gally ve ark., (2017) yapmış oldukları çalışmada, ohmik ısıtmanın
fermentasyondan sorumlu mayaların faaliyetleri için gereksinim
duyulan optimum sıcaklığa hızla ulaşılmasını sağladığını ortaya
koymuştur. Çalışmada ekmek hamurunun fermentasyonu için 0.06510°C·dak-1

aralığında

ısıtma

sıcaklıkta). 0.065°C·dak-1

hızı

uygulanmıştır

(35°C

hızda ohmik ısıtma ve

sabit

geleneksel

ısıtma/pişirme arasında fark görünmezken, ısıtma hızının 1-10°C·dak-1
arttırılmasının; logaritmik faz için gerekli olan süreyi azalttığı
(geleneksel fermentasyon sırasında 122 dakikadan, 65–70 dakikaya
düşmüştür) gözlemlenmiştir. Bunun, fermentasyon başlangıcında
mayanın lag fazının kısalmasından (geleneksel ısıtma sırasında 58
dakikadan ohmik ısıtmada 10°C·dak−1'da 20 dakikaya) kaynaklandığı
belirtilmiştir.
Ohmik ısıtmanın fermentasyondaki etkisinin araştırıldığı başka bir
çalışmada; Arabica kahvesindeki asitliği düşürmek için (Arabica
kahvesi, daha ucuz olmasına rağmen, Luwak kahvesine göre
azaltılması gereken yüksek asitliğe sahip olması nedeniyle) ohmik
ısıtma uygulanmıştır. Ohmik fermentasyon; 30, 35 ve 40°C
sıcaklıklarda 2 - 18 saat arası uygulanmış; sonuçlar literatürde
geleneksel olarak elde edilen ve başlangıçtaki kahve çekirdeği
değerleri ile karşılaştırılmıştır. Uygulanırken standart fermentasyon
için Çalışma sonunda 30 °C sabit sıcaklıkta 18 saatlik fermentasyon
sırasında kahve çekirdeklerinin toplam asitliğinin % 0,73'ten 0,18'e
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düştüğünü gözlenmiştir. Bu değerler geleneksel fermentasyonla
üretilen Luwak kahvesinden (%2.34) daha düşüktür. Ayrıca,
fermentasyonun süresinin ve sıcaklığının artmasıyla toplam asitliğin
düştüğü gözlenmiştir. Ohmik destekli fermentasyon teknolojisinin
kahve kalitesini iyileştirebileceği ve yüksek kaliteli Arabica kahvesi
üretimi için etkili bir yöntem olabileceği sonucuna varılmıştır (Reta ve
ark., 2017).
Ohba ve ark., (2016), Lactococcus lactis subsp. cremoris suşunun
ekzopolisakkarit üretiminin en yüksek olduğu logaritmik faz
esnasında vurgulu elektrik alan uygulamasının ekzopolisakkarit
üretimi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışma sonunda; 8 kV/cm
elektrik

ve

alan

1

μs

darbe

uzunluğundaki

uygulamanın,

ekzopolisakkarit üretim verimini hücrelere zarar vermeden arttırdığı
belirtilmiştir.

Böylece

fermentasyondan

vurgulu

sorumlu

elektrik

bakterilerin

alan

uygulaması

metabolit

ile

üretiminin

ayarlanabileceği belirtilmiştir.
Joo ve ark. (2013) yapmış oldukları çalışmada; vurgulu elektrik alan
uygulamasının Kimchi (Kore’ ye özgü fermente lahana ürünü)
üretiminde bakteri ve metabolitleri üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu
amaç doğrultusunda 3, 6, 9 ve 12 V elektrik alan; Weissella cibaria
SKkimchi1 kültürüne ve standart kimchiden elde edilen karışık kültür
(KMC) üzerine uygulanmıştır. Vurgulu elektrik alan uygulaması
sonucunda; SKkimchi1 sayısında yoğun bir düşüş gözlenirken,
KMC’de bu durum gözlenmemiştir. Ayrıca; SKkimchi1’in ürettiği
laktik asit ve etanol, voltaj ile orantılı olarak azalış gösterirken; asetik
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asit üretimi artış göstermiştir. KMC ise yine asetik asit üretimi voltaj
artışı ile orantılı olarak artış gösterirken; laktik asit, etanol ve
propiyonik asit üretiminde düşüş gözlenmiştir. Çalışma sonunda;
Kimchi üretimi sırasında fermentasyonda vurgulu elektrik alan
uygulamasıyla

ürüne

çeşitli

duyusal

ve

besinsel

özellikler

kazandırılabileceği ortaya konmuştur.
Yenilikçi

teknolojilerin

fermentasyonda

etkili

olan

mikroorganizmalara yönelik kullanımının araştırıldığı başka bir
çalışmada; soğuk plazmanın membran geçirgenliği ve Saccharomyces
cerevisiae' de ATP ve NADH oluşumu ile kofaktör metabolizması
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada; S. cerevisiae hücrelerinin
süspansiyonlarına 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 dakika sürelerle soğuk plazma
uygulanmış;

ardından

fermentasyon

öncesi

(0

saat)

ile

fermentasyonun 9. ve 21. saatlerinde hücreler analiz edilmişlerdir. 1
dakika boyunca soğuk plazma uygulanan S. cerevisiae hücreleri,
soğuk plazma uygulanmayanlara göre; fermentasyondan önce
membran potansiyelindeki artışın bir sonucu olarak sitoplazmik
serbest Ca2+ konsantrasyonunda belirgin bir artış göstermişlerdir. Aynı
zamanda, hücre süspansiyonundaki ATP seviyesi, yaklaşık %40
oranında

azalmıştır.

Ayrca,

ATP

ve

NADH

seviyeleri,

fermentasyonun 9. ve 21. saatinde 0. saatteki seviyeye göre azalmıştır.
Çalışma sonunda; S. cerevisiae' ya soğuk plazma uygulanmasının
hücre membran potansiyelini geliştirerek sitoplazmik serbest Ca 2+
konsantrasyonunu artırabileceği ve bunun sonucunda ATP ve NADH
seviyelerinde değişikliklere yol açabileceği ortaya konmuştur (Dong
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ve ark., 2017). Bu sonuca göre mikroorganizmaların görev aldığı
fermentasyon proseslerinde soğuk plazma uygulaması ile metabolit
üretimi kontrol edilerek ürün özelliklerinde istenen parametrelerin
elde edilebilmesi mümkün olabilecektir. Soğuk plazmanın yine ekmek
ve alkollü içkiler dahil olmak üzere pek çok fermente gıdanın
üretiminden sorumlu S. cerevisiae üzerine etkisinin araştırıldığı başka
bir çalışmada ise; farklı uygulama şartlarında soğuk plazmanın farklı
miktarlarda etanol, asetik asit ve gliserol eldesine yol açtığı
bildirilmiştir.

Soğuk

plazma

uygulamasının

glikozun

etanole

dönüşümünü daha hızlı ve verimli sağladığı ve yüksek oranda etanol
üretildiği görülmüştür. Çalışma sonunda soğuk plazma uygulaması ile
genetik mühendisliği uygulamalarına ihtiyaç duymadan mayaların ve
ürettikleri metabolitlerin kontrol edilebileceği ortaya konmuştur
(Recek ve ark., 2018).
Novoa-Díaz ve ark., (2014) yaptıkları çalışmada ultrasonun şaraplarda
malolaktik fermentasyon üzerindeki etkisini araştırmıştır. Malolaktik
fermentasyondan LAB sorumlu olup; şarap fermentasyonunda şaraba
özgü duyusal özelliklerin kazandırılmasında etkili olan malik asidin
laktik asit ve karbondioksite dönüştürülmesi işlemidir (Amer ve ark.,
2015; Novoa-Díaz ve ark., 2014). 1 MHz ultrason dalgasının kırmızı
şarapların enolojik özelliklerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada;
ultrason dalgasının yayılma hızının, ultrasonun şaraptaki bulanıklık,
viskozite gibi parametrelere karşı hassas olması sayesinde malolaktik
fermentasyon kontrolünde ve izlenebilirliğinde etkili olabileceğini
ortaya konmuştur. Benzer şekilde Amer ve ark. (2015), ultrason
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dalgasının ortamdaki yayılma hızıyla malolaktik fementasyonun
tamamlanmasının

belirlenebildiğini

ve

izlenebilirlik

için

kullanılabileceğini yaptıkları çalışma ile göstermişlerdir. Bu amaçla 1
MHz frekanstaki ultrason dalgasını osiloskop tarafından ölçülecek
şekilde dönüştüren jeneratör kullanılmıştır ve %11,5’luk etanol
içerisinde malik asidin laktik aside dönüşümündeki konsantrasyon
değişiminin ultrasonun yayılma hızını arttırarak prosesin izlenebildiği
ortaya

konmuştur.

pastörizasyon

Ultrasonun

yerine

kullanılabilirliğinin araştırıldığı bir çalışmada; peynir altı suyu üretimi
ve fermentasyonundan sorumlu L. acidophilus üzerine etkisi
incelenmiştir. Çalışma sonunda; 55 °C'de 10 dakika boyunca 480 W
güçte

ultrasonikasyon

uygulanmasının

peynir

altı

suyunda,

pastörizasyonuna kıyasla daha iyi mikrobiyolojik kalite ve duyusal
özellikler gösterdiği görülmüştür. Ayrıca, ultrason uygulanan L.
acidophilus

kültürünün

30

dakika

kadar

daha

kısa

sürede

fermentasyon sağladığı ve üretim sonunda daha yüksek sayıda canlı
hücre bulunduğu tespit edilmiştir (Barukčić ve ark., 2015). Bu sonuç
da özellikle probiyotik özellikte fermente ürün üretiminde ultrason
uygulamasının avantajlı olabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde
yapılan çalışmalarda ultrason uygulamasının yoğurttaki ve diğer süt
ürünlerindeki starter kültürlerin daha hızlı asit üretmesini sağladığı,
hücre büyümesi ve metabolit üretimini desteklediği ve fermentasyon
süresini kısalttığı literatürde belirtilmiştir (Dahroud ve ark., 2016;
Huang ve ark., 2019; Nguyen ve ark., 2012; Ojha ve ark., 2015; Peng
ve ark., 2020). Wang ve ark. (2021), elma suyu fermentasyonuna
ultrasonikasyonun L. plantarum’un farklı gelişme evrelerine etkilerini
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araştırdıkları

çalışmalarında;

elma

suyu

fermentasyonunda

L.

plantarum'un lag, logaritmik ve duraklama evrelerinde ayrı ayrı düşük
yoğunluklu ultrasonikasyon (58.3 ve 93.6 W/L) uygulanmıştır.
Çalışma sonunda, ultrasonikasyonun L. plantarum'un lag ve
logaritmik evrelerinde mikroorganizma gelişmesini destekleyeck
şekilde etkili olduğu ancak; duraklama evresinde önemli bir etkisi
olmadığı gözlenmiştir. Mikroorganizma sayısı, lag fazında (58.3 W/L)
ve logaritmik fazda (93.6 W/L) sonikasyondan hemen sonra 0.51 ve
0.31 log KOB/mL artış göstermiştir. Aynı zamanda, malik asidin
laktik aside dönüşümü de lag ve logaritmik fazlarda sonikasyon ile
artış göstermiştir. Bunun yanında ultrasonikasyonun L. plantarum'un
serbest amino asitlerin katabolizmasını arttırarak elma suyunda
fenolik türevlerini düzenlediği görülmüştür. Bu çalışma, meyve ve
sebze sularının üretiminde laktik asit bakterilerinin ultrasonikasyonla
stimüle edilebileceğini ortaya koymuştur (Wang ve ark., 2021). Bu
çalışmaya benzer şekilde Al Daccache ve ark. (2020) elma suyu
fermantasyonunda ultrasonikasyon uygulamasının Hanseniaspora sp.
mayası üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada ultrasonun mayanın
lag ve logaritmik fazını stimüle ederek fermentasyonu hızlandırdığı ve
elde edilen metaboliti regüle ettiğini (şeker tüketimini hızlandırarak
fazla miktarda ürün üretimini desteklediği ve alkol oranını düşürdüğü)
göstermişlerdir.
Kombine yenilikçi teknolojilerin fermentasyona etkisinin araştırıldığı
bir

çalışmada;

ultrason,

mikrodalga

ve

geleneksel

ısıtma

uygulamasının sütün fermentasyonunda; L. acidophilus canlılığı,
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laktat konsantrasyonu ve biyoaktif özellikler (radikal temizleme
kapasitesi, proteaz aktivitesi, peptit seviyesi, antikanser aktivite, αamilaz inhibisyonu ve ekzopolisakkarit içeriği) üzerindeki bireysel ve
kombine etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonunda; L. acidophilus'un
yalnızca

mikrodalga

uygulanan örneklerde

en iyi

büyümeyi

sergilediği, ultrason ve mikrodalga birlikte uygulanmış örneklerin
daha yüksek antioksidan ve antikanser aktiviteye sahip olduğu
görülmüştür. Geleneksel ısıl işlemin ise ürünün biyoaktif içeriğinde
azalmaya

neden

fermentasyonda

olduğu

belirtilmiştir.

konvansiyonel

yöntemler

Yapılan

çalışma;

yerine

yenilikçi

teknolojilerin tek başına veya birlikte uygulanmasının avantajlarını ve
önemini vurgulamaktadır (Gholamhosseinpour ve ark., 2020).
Yukarıda

örnekleri

verilen

yeni

teknolojilerin

fermentasyon

stimülasyonundaki uygulamalarından farklı olarak son yıllarda
elektro-fermentasyon

ifadesi

dikkat

çekmektedir.

Elektro-

fermentasyon kısaca fermentasyonun elektrokimyasal olarak ve
elektron transferi ile buna uygun fermentörlerde gerçekleştirilmesidir.
Fermentör; elektronların ve protonların üretimi ve hareketi için havuz
ve kaynak görevi görerek elektrik üreten ve ürün üretimini sağlayan
elektrotlardan

oluşmaktadır.

Elektro-fermantasyon

(EF),

ekzoelektrojenik bakterilerin (yani, hücre dışı bir mekanizma
kullanarak elektronları transfer eden bakteriler) metabolizmasını
kontrol edebilen yeni bir teknoloji olarak kabul edilmektedir. Elektrofermentasyonda; mikroorganizmalara elektron transferi sağlanarak
stimüle edildiği ve metabolizma üretiminin uyarılarak istenilen
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karakterizasyonda metabolizma üretiminin sağlanabileceği ifade
edilmiştir. Sürdürülebilir ve atık yönetimi sağlıyor olsa da sınırlı
metabolizma yoluyla denenmiş olup daha fazla çalışmaya ihtiyaç
olduğu belirtilmiştir (Bhagchandanii ve ark., 2020; Ma ve ark., 2022).
İleride bu teknolojinin gıda endüstrisine uygulanmasıyla ilgili daha
fazla çalışma görülecektir.
5.Sonuç
Fermente gıda ve içecekler beslenmemizde önemli bir yer tutmakla
birlikte gıda endüstrisi için de büyük önem arz etmektedir. Fermente
ürünlerde ürün kalitesini belirleyen başlıca faktörlerden birinin
fermentasyondan sorumlu mikroorganizmalar olması nedeniyle gıda
endüstrisinde mikroorganizma gelişmesini olumlu destekleyecek yeni
teknolojilere gereksinim duyulmaktadır. Mevcut teknolojiler yüksek
sıcaklık uygulamaları içermeleri nedeniyle hem fermentasyondan
sorumlu mikroorganizmalarda istenmeyen inaktivasyona neden
olmakta hem de üründe besin kaybına neden olabilmekte ve ciddi
enerji tüketimine sebep olmaktadır. Yenilikçi teknolojiler daha düşük
sıcaklık uygulaması ile hem gıdaların kalite özelliklerini ve gerekli
mikroorganizma yükünü korumakta hem de kısa süre ve enerji
korunumu sayesinde çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim
sağlamaktadır. Bu noktada literatürde yenilikçi teknolojilerin bir kısmı
ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunduğu görülmektedir. Böylelikle
hem

bu

teknolojilerin

hem

de

mikroorganizma

inhibisyonu

sağlamaları nedeniyle daha çok koruyucu ve raf ömrünü uzatma
amacıyla uygulanan ozon ve UV ışın gibi gibi diğer yenilikçi
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teknolojilerin fermentasyon ve sorumlu mikroorganizmalar üzerine
etkisi ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
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1.Giriş
Biyopolimerler antik çağlardan beri insanoğlu tarafından gıda, giyim
ve mobilya olarak (yün, deri, ipek ve selüloz gibi biyomateryaller
olarak) kullanılmaktadır. Ancak bugün, bu tür polimerler spesifik
ihtiyaçları karşılamak amacıyla özel olarak üretilebilmektedir. Artan
çevresel kaygılar nedeniyle doğal polimer malzeme geliştirilmesi bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır (Laine ve ark., 2013). Yenilenebilir
kaynaklardan elde olunan polimerler, doğal bileşenleri kullanmaya
eğilimli, gelişen bir sektördür (Sabiha-Hanim ve Siti-Norsafurah,
2012). Atık bertarafının azaltılmasına ve giderek azalan yenilenemez
kaynakların

değiştirilmesine

yönelik

ürünlerin

geliştirilmesi

hususunda tüketici talepleri giderek artmaktadır (Souza ve ark., 2010).
Bununla birlikte, biyopolimerler hemen hemen tüm sektörlerde çeşitli
ve

çok

yönlü

potansiyel
canlı

Biyopolimerler,

uygulamaları

organizmalar

olan

tarafından

malzemelerdir.
üretilen

doğal

makromoleküllerdir. Geleneksel olarak gıda endüstrisinde önemli bir
rol oynayan biyopolimerler, günümüzde çevreye duyarlı bir stratejiyi
teşvik ederek gıda tasarımı, üretimi ve paketlemesinde devrim
yaratmaktadır.
işlenmesinde

Gıda
ve

endüstrisinde

stabiliteleri

ile

biyopolimerler,
fizikokimyasal

gıdaların

özelliklerinin

geliştirilmesi için diğer gıda bileşenleriyle etkileşime girme kabiliyeti
sağlamaları gibi çok önemli görevler almaktadır. Bununla birlikte,
biyopolimerlerin fonksiyonel özellikler ve maliyet açısından fosil
yakıtlardan türetilen polimerlerle rekabet etmeleri de gerekmektedir
(Prameela ve ark., 2018). Yenilenebilirlik, toksik olmama ve
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biyouyumluluk gibi çeşitli avantajları nedeniyle biyokompozitler,
terapötik yardımcılar, ilaçlar, kaplamalar, gıda ürünleri ve ambalaj
malzemeleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. Doğal
biyopolimerler

gıda

ürünlerinin

fizikokimyasal

ve

duyusal

özelliklerini modifiye etmek için kullanılmaktadır ve fosil yakıt
kullanımını azaltarak çevre üzerinde olumlu etki gösterebilmektedir.
Bu kitap bölümünde, biyopolimerlerin ambalaj sektöründe kullanım
olanakları değerlendirilmiş ve doğal biyopolimerlerden biri olan
bakteriyel selüloza (BS) değinilmiştir. Üretim yöntemleri açıklanan
BS’un bir çeşidi olarak ‘kombucha SCOBY’ si eldesi, verime etki
eden faktörler, kullanım alanları ve ambalaj materyali olarak
değerlendirme olanakları açıklanmıştır. Günümüzde sürdürülebilirlik
hususunda gerek üreticilerin, gerek tüketicilerin beklenti ve talepleri
sonucunda

doğal

kaynak

değerlendirilebilmesi

arayışı

mümkün

ve

özellikle

kaynakların

atık

kullanımı

olarak
giderek

artmaktadır. Bu bağlamda, SCOBY’nin gıda ve ambalaj endüstrisinde
kullanımına

yönelik

yeni

çalışmalara

ihtiyaç

duyulduğu

öngörülmüştür.
2. Biyopolimerin Ambalaj Olarak Kullanımı (Biyopolimer
Filmler) ve Çevreye Etkisi
Ambalaj olarak uygulanan biyopolimer film ve kaplamaların amacı
gıda ürünlerinin kalitesini korumak, raf ömrünü uzatmak, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik bozulmalardan korumaktır (Kester ve Fennema,
1986). Uygulanan biyopolimer filmler ve kaplamalar gıda ürünlerinin
fiziksel mukavemeti ile ürün yüzeylerindeki görsel ve dokunsal
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özellikleri de iyileştirebilmektedir (Onwulata, 2014). Ayrıca gıda
ürünlerini nem göçünden, yüzeydeki mikrobiyal gelişmeden, ışık
kaynaklı

kimyasal

değişikliklerden

ve

besin

öğelerinin

oksidasyonundan koruyabilmektedirler (Kester ve Fennema, 1986).
Bununla birlikte, bariyer işlevi sağlamakta ve antioksidanlar,
antimikrobiyaller, renklendiriciler ve aroma vericiler gibi aktif
bileşenlerin taşıyıcıları olarak işlev görmektedirler (Han, 2003).
Mekanik ve geçirgenlik özellikleri sentetik polimerlerden daha zayıf
olmasına rağmen biyopolimer kullanımı, daha az kirliliğe neden
olmaktadır (Craver ve Carraher, 2000). Son yıllarda mevzuat ve sağlık
güvenliği gerekçeleri, toksik plastikleştiricilerin biyolojik olarak
parçalanabilen biyopolimerlerle değiştirilmesine neden olmuştur
(Rahman ve Brazel, 2004). Bazı biyopolimerler, belirli çevresel
koşullar altında önemli fiziksel, kimyasal ve mekanik değişikliklere
maruz

kalabilen yapılar olup biyolojik olarak parçalanabilir

niteliktedirler.
Günümüzde gıda ambalajlarının gereksinimlerini karşılayabildikleri
için

sentetik

polimerler

ana

ambalaj

malzemesi

olarak

nitelenmektedirler. Sentetik plastikler ya da diğer bir deyişle petrol
esaslı plastikler ucuz ve dayanıklı olmaları, çeşitli uygulama
alanlarında kullanılabilmeleri ve farklı şekillere sokulabilmeleri gibi
özellikleri nedeniyle her alanda yer almaktadırlar. Gündelik hayatta
kullanılan plastiklerin ömrü, kullanım alanına göre tüketiciler
tarafından belirlense de, doğanın plastiklerle olan ilişkisi farklıdır.
Doğanın sentetik plastiklerle olan ilişkisi çoğu zaman ortalama bir
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insan yaşamı süresinden çok daha uzun sürelidir. İnsanın aksine
doğanın bu plastiklerden hiçbir kazanımı yoktur. Doğaya verdikleri
zarar dışında sentetik plastiklerle ilgili bir diğer önemli sorun ise, bu
plastiklerin petrol esaslı olmasıdır. Petrolün yenilenebilir bir kaynak
olmaması ve bir gün tükenecek olması, petrole bağımlı sentetik
plastikler bağlamında düşünülmesi gereken diğer önemli bir sorundur.
Sentetik polimerler insan eliyle sentezlenmiş ve doğada bulunmayan
kimyasal yapılardır. Bu nedenle, doğada bulunan mikroorganizmaların
pek

çoğunda

parçalayabilecek

bu

polimerlerin
ve

polimer

yapıtaşları
zincirini

arasındaki
kısaltacak

bağları
enzimler

bulunmamaktadır, yani diğer bir deyişle, sentetik bir polimer
biyobozunmaya uğrayamamaktadır (Geyer, 2020). Biyobozunmayla
ilgili olarak; sentetik polimerler açısından geçerli olan bu durum,
doğada hâlihazırda bulunan polimerler için ise geçerli değildir. Doğa
bu

polimerleri

kendisi

üretmekte

ve

yine

doğada

bulunan

mikroorganizmalar bu polimerlerin yapıtaşları arasındaki bağları
parçalayabilecek enzimleri üretebilmektedirler. Bu nedenle doğal
kaynaklı polimerlerin biyobozunmaları doğada sentetik plastiklere
göre çok daha hızlı gerçekleşmektedir (Cutter, 2006).
Literatürde doğal, yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliğe sahip bu
polimerler hakkında birçok yayın bulunmaktadır (Sukumaran ve Gopi,
2021). Özellikle selüloz, kitosan, kolajen, jelatin ve tannin en dikkat
çekici malzemeler olarak görülmektedir. Bu doğal polimerler yaygın
olarak bulunmanın yanı sıra multifonksiyonel ve biyobozunabilir
özellikler de göstermektedirler. Örneğin; kitosan ve selüloz gıda
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ürünlerinin raf ömrünü uzatırken, nanoselüloz katkılı filmler ve
ligninin ise UV bariyer özelliklerini geliştirdiği gözlenmiştir (Lisitsyn
ve ark., 2021). Bitkisel fenolik makromoleküllerin antimikrobiyal
özellik taşımaları ve metal bağlama özellikleri de farklı kullanım
alanlarına örnek olarak verilebilir (Adam ve ark., 2020).
Çevresel endişeler ve giderek tükenen petrol kaynakları sentetik
polimerlerden üretilen ambalajların sorgulanmasına neden olmaktadır.
Bu nedenle, son on yıllık süre içinde gıda ambalajları için
sürdürülebilir alternatif malzemeler hakkında yapılan araştırmalar
oldukça hız kazanmıştır. Biyopolimerler, yukarıda sayılan birçok
fonksiyonel özellikleri nedeniyle bu noktada devreye girmektedir.
Özellikle film oluşturma yeteneğine sahip bitkisel polimerler daha da
önem arz etmektedir. Biyobozunur polimerik film üretimi için
tarımsal atıkların değişik kısımlarının (çekirdek, gövde ve sap gibi)
kullanılması mümkündür. Selüloz, hemiselüloz ve ligninden meydana
gelen, bir başka deyişle, lignoselülozik yapıya sahip bu kısımların
kullanılması ekonomik açıdan oldukça avantajlıdır (Varshney ve
Naithani, 2011).
Biyopolimer bazlı ambalaj üreticileri, yalnızca biyolojik olarak
parçalanabilirliğe değil, aynı zamanda bu tür malzemelerin geleneksel
polimerlerle rekabet edebilecek işlevselliklerine de dikkat etmektedir.
Biyobozunur malzemeler, sentetik polimerlere göre uygun maliyetli
ve rekabetçi mekanik özellikler sunmaktadırlar. Bu işlevler için
biyopolimerler en umut verici malzemelerdir (Cao ve ark., 2009).
Gıda endüstrisinde ürün kalitesini korurken sürdürülebilirliği artırmak
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amacıyla biyopolimer ambalaj malzemelerinin kullanımı; erişilebilir,
düşük maliyetli ve yenilenebilir hammaddeler ile tarımsal endüstriyel
atıkların kullanımı nedeniyle sentetik polimerlere göre daha çevre
dostu bir alternatif olmaktadır (Popović ve ark., 2018).
3. Doğal Biyopolimer Olarak Selülozun Kullanımı
Petrolden

türetilen

geleneksel

sentetik

polimerlerle

karşılaştırıldığında, biyopolimerler daha karmaşık bir kimyasal yapıya
ve yan zincirlere sahiptir, bu da malzemelere belli bir amaca yönelik
belirli özelliklere sahip ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi için
daha büyük fırsatlar sunmaktadır (Weber, 2000). Artan ham petrol
fiyatları, küresel ısınma ve tüketicilerin artan çevre bilinci nedeniyle
selüloz gibi çeşitli biyopolimerlere olan ilgi artmıştır (Thakore, 2012).
Selüloz, dünyada en bol bulunan organik madde olup, doğal
biyopolimer malzemelerden biridir. Tekstil, kağıt, lifler, filmler,
mikrokristal selüloz, toz haline getirilmiş selüloz, selüloz eterleri,
esterleri, nanoselüloz vd. gibi malzemelerin üretimi için kullanılan,
tükenmez bir doğal hammadde kaynağıdır (Ioelovich, 2016). Selüloz,
gıdalardaki kıvam arttırıcıların ve stabilizatörlerin ana bileşenidir
(Kalia ve ark., 2011). Selüloz türevleri, tatsız, kokusuz ve düşük
uygulama maliyetine sahip biyolojik olarak bozunabilir maddeler
olduklarından, temel olarak doğal, biyolojik olarak parçalanabilen
veya yenilebilir filmler oluşturmak için kullanılmaktadır (Erginkaya
ve ark., 2014). Selüloz türevleri, ayrıca filtre, adsorban ve
bakteriyosinler için taşıyıcı malzeme olarak antimikrobiyal ambalaj
sistemlerinde kullanılmaktadır. Son zamanlarda, gıda ve ambalaj

75 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

endüstrilerinde

antibakteriyel

ambalaj

uygulamaları

yaygınlaşmaktadır. Antibakteriyel ambalaj kullanımı, gıda ürünlerine
doğrudan koruyucu katkı maddelerinin eklenmesini azaltabildiği için
önemli bir avantaj sunmaktadır.
Selüloz sistemi, glukoz anhidrit birimlerinden (C 6H10O5) oluşan zincir
biçimindeki selüloz moleküllerinden meydana gelmektedir. Bir
selüloz molekülünde ortalama 10.000 glukoz birimi bulunmaktadır.
Selüloz molekülleri demetler biçiminde bir araya gelerek daha büyük
yapılar meydana getirmekte ve bu yapılar genel olarak fibril olarak
isimlendirilmektedir (Tozluoğlu ve ark., 2015). Selüloz tüm bitkilerde
ve alglerde bulunmaktadır. Tunisin tipi selüloz, bazı deniz canlılarının
kabuklarını oluşturmakta ve ayrıca Gluconacetobacter xylinus
(Acetobacter

xylinum*,

Komagataeibacter

xylinus),

Zygosaccharomyces sp., Saccharomyces sp., ve Schizosaccharomyces
sp. gibi bazı mikroorganizmalar tarafından da sentezlenmektedir
(Ioelovich, 2016). [*Acetobacter ayrıca Gluconacetobacter veya
Komagataeibacter olarak da sınıflandırılmıştır (Gupte ve ark., 2021)].
4. Bakteriyel Selüloz (BS)
Selüloz endüstriyel olarak çoğunlukla odun ve pamuktan üretilmekte
olup, saf olarak elde edilmesi için yapıdan lignin ve hemiselülozun
ayrılması gerekmektedir (Brown ve Saxena, 2007). Bu işlemin zor ve
masraflı olması, ayrıca orman alanlarının daralması gibi nedenlerden
dolayı

alternatif

selüloz

kaynakları

araştırılmıştır.

Yapılan

çalışmalarda, bakteriler tarafından üretilen BS son yıllarda daha çok
dikkat çekmeye başlamıştır. BS, bitkisel selüloz gibi β-1→4 glukan
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zincirinden oluşmakta, glukan zincirleri moleküler arası ve içi
hidrojen bağlarıyla bir arada tutunmakta ve bitkisel selülozun tersine
saflaştırılma işlemi gerekmemektedir (Araújo ve ark., 2018).
Mikroorganizmalar
Agrobacterium,

(Achromobacter,

Azotobacter,

Alcaligenes,

Komagataeibacter,

Aerobacter,
Pseudomonas,

Rhizobium, Sarcina, Dickeya, Gluconacetobacter, Acetobacter,
Agrobacterium, Salmonella, Escherichia ve Rhodobacter) tarafından
üretilen saf bir ekzosellüler polisakkarit olan BS, bitkisel kaynaklı
selüloz ile karşılaştırıldığında; yüksek su tutma kapasitesi, büyük
yüzey alanı, reolojik özellikleri ve biyouyumluluğu dahil olmak üzere
birçok mükemmel özelliğe sahiptir (Huang ve ark., 2014). BS bazlı
malzemeler, yüksek saflıkta selüloz içeriği ve rafine nanolifli ağ yapısı
nedeniyle çok çeşitli antibakteriyel ajanların iyi bir taşıyıcısı olarak
ilgi görmektedirler.
BS, statik veya çalkalamalı kültürlerde mikrobiyal fermentasyon ile
elde edilmektedir (Stoica-Guzun ve ark., 2013). Statik kültür yöntemi,
uzun bir süre gerektirmekte, çalkalamalı kültür yöntemi ise
bakterilerin hızlı gelişmesini sağlamakta, ancak mikroorganizmalar
selüloz

oluşturmayan mutantlara

dönüşebilmekte, bu da

BS

verimliliğini düşürmektedir (Kim ve ark., 2007) (Şekil 1 ve Şekil 2).
Oksijen transferi statik kültürde önemli bir sınırlamadır, bu nedenle
çalkalamalı kültür kullanılarak üretim verimi çok daha yüksek
seviyelere çıkarılabilir. Ancak çalkalamalı kültür tarafından üretilen
BS’un kalitesi ve özellikleri son ürünün morfolojisinde ve
kristallenme

derecesinde

farklılıklar

olabildiği

için

dikkatle
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incelenmelidir (Czaja ve ark., 2004). Bakteriyel suşların statik kültür
koşullarında, karıştırmalı veya batık kültürlere göre daha fazla BS
oluşturduğu bildirilmiştir. Ayrıca yüzey alanı, birim başına BS film
tabakasının üretim hızının hemen hemen sabit olması nedeniyle,
kültür ortamının yüzey alanının arttırılması ile BS üretim hızı
arttırılabilmektedir. Bununla beraber üretim için büyük alanlara
ihtiyaç duyulmaktadır (Chawla ve ark., 2009). Sürekli sistem BS
üretimi, derinliği 3-4 mm olan geniş tavalarda gerçekleştirilmekte,
belirli aralıklarla yüzeyde oluşan selüloz uzaklaştırılmaktadır. Bu
şekilde elde edilen BS veriminin normal selüloz liflerinden daha fazla
olduğu belirtilmiştir (Sakairi ve ark., 1998). BS' un bir başka avantajı
da, fermentasyon türüne (statik veya çalkalamalı), kullanılan kültür
ortamına ve katkı maddelerine (örneğin etanol, suda çözünür
polimerler ve polisakkaritler) bağlı olarak üretilen BS' un farklı
özelliklere sahip olabilmesidir. BS' u amaçlanan uygulamaya göre
işlevselleştirmek de mümkündür. Örneğin, kültür ortamına suda
çözünür polimerlerin eklenmesi, BS' un daha sonra tasarlanan
kullanımına bağlı olarak, su tutma kapasitesinin artması veya azalması
ile sonuçlanmaktadır (Seifert ve ark., 2004).
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Şekil 1. a) Statik Metot ile BS Üretimi, b) Saflaştırma İşleminden Önce BS c)
Saflaştırılmış BS (Petrosian, 2022)

Şekil 2. Çalkalamalı Metot ile BS Üretimi (Petrosian, 2022)

BS yüksek miktarda hidroksil grubu içermekte ve elde edilen liflerin
nanometrik boyutlar sunması fonksiyonel gruplarla kombinasyon için
uygun hale gelmesini sağlamaktadır (Hu ve ark., 2014). Bu nedenle,
BS türevlerini elde etmek için karboksimetile edilebilmekte,
asetillenebilmekte ve metillenebilmektedir. Metillenmiş selülozun
(MS) fizikokimyasal özellikleri, selüloz yapısı boyunca dahil edilen
metoksil gruplarının sayısına bağlıdır. MS, yapıştırıcılarda katkı
maddesi olarak, koruyucu kaplamalar, kozmetikler, koyulaştırıcı,
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emülgatör, gıda endüstrisinde stabilize edici ajan ve biyomedikal
uygulamalar gibi çeşitli uygulamalara sahiptir (Biswas ve ark., 2013).
BS,

bitkisel

kaynaklı

selüloza

alternatif

bir

kaynak

olup,

biyoteknoloji, nanoteknoloji, medikal mühendislik (yapay deri, yapay
kan damarı, yara bandı, kıkırdak ve kemik onarımı, yanık ve diğer cilt
lezyonları

tedavisi,

kontrollü

salınım

sistemleri),

elektronik,

biyosensör, enzim immobilizasyonu, gıda endüstrisi (ambalaj filmi,
enkapsülasyon ajanı, gıda katkı maddesi, stabilizatör, kıvam arttırıcı),
kağıt,

tekstil

ve

kozmetik

endüstrisi,

filtrasyon

ve

ayırma

membranları, biyoadsorban, yüksek kalite ses membranı, yakıt
hücreleri, yanma geciktirici ajan, boya endüstrisi gibi birçok alanda
giderek artan bir ilgi görmektedir.
5. BS Toksikolojisi
BS üzerine yapılan toksikolojik çalışmalar, BS' un hayvanlarda ve in
vitro koşullarda genotoksik, kanserojen, tümör promotörü, pirojenik,
gelişimsel veya üreme için toksik olmadığını kuvvetle ileri
sürmektedirler. Bu nedenle, insan gıdalarında kullanıldığında herhangi
bir olumsuz yan etki oluşturması beklenmemektedir. Ek olarak,
mevcut veriler, BS’ un yutulması, cilt teması veya solunması halinde
toksik olmadığı genel sonucunu da desteklemektedir.
Diyet liflerinin çeşitli sağlık faydaları sağladığı ve diyabet, obezite,
kalp-damar hastalıkları ve divertikülit gibi kronik hastalık risklerinin
azaltılmasına yardımcı olduğu bilinmektedir (Cho ve Almeida, 2012).
BS da bir diyet lifi olduğundan, 1992 yılında Amerika Gıda ve İlaç

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 80

İdaresi tarafından “Genel olarak güvenli kabul edilen” (GRAS) olarak
sınıflandırılması kabul edilmiştir (Güzel ve Akpınar, 2019).
Kimyasal bileşimleri aynı olmasına rağmen, BS’ un mekanik
özellikleri ve yapısı bitkisel kaynaklı selülozdan farklıdır (Tablo 1).
Elastik, yüksek gerilime dirençli ağsı bir yapıya sahip olan BS’ un
kristalizasyon derecesi oldukça yüksektir. Bu özellikler, bitkisel
kaynaklı selülozda bulunmamaktadır (Araújo ve ark., 2018). Yüzey
alanı bitkisel selüloza göre yaklaşık 200 kat daha büyük olan BS,
yüksek su tutma kapasitesine sahiptir (Bielecki ve ark., 2005). BS
mikrofibrilleri bitkisel kaynaklı selülozdan yaklaşık 100 kat daha
incedir ve gözenekli bir yapıdadır (Chawla ve ark., 2009). Selülozun
sentezlenmesi sırasında glukoz zincirleri bakteri hücre duvarından
salgılanmakta ve biraraya gelerek nanofibril selüloz şeritleri
oluşmaktadır (Ross ve ark., 1991). Bu şeritler, BS’ un çok gözenekli
matrisli örümcek ağı şeklindeki yapısını oluşturmakta olup, bu yapı
aynı zamanda hidrofilik ve biyolojik olarak parçalanabilme yeteneği
de göstemektedir (Lestari ve ark., 2014). Acetobacter xylinum
(Komagataeibacter xylinus) tarafından üretilen BS, bitkisel selülozla
karşılaştırıldığında daha yüksek mekanik özelliklere, üstün su tutma
kapasitesine, belirgin yumuşak doku ile daha saf bir nanofibriller ağ
yapısına (hemiselüloz ve ligninden yoksun olması sayesinde) sahip
olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, çeşitli polimerik matrislerin
güçlendirilmesi için BS uygun bir malzeme olarak düşünülmektedir
(Gao ve ark., 2014; Velásquez-Cock ve ark., 2014). BS, farklı
amaçlara yönelik fonksiyonel uygulamalarda, mikro/nano boyutlu
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gözenekleri

sayesinde

farklı

biyoaktif

bileşiklerle

de

yüklenebilmektedir (Hu ve ark., 2014).
Tablo 1. Bakteriyel ve Bitkisel Selülozun Karşılaştırılması (Petrosian, 2022)

Özellik

Bakteriyel Selüloz

Bitkisel Selüloz

Gerilme Direnci (MPa)

20-300

25-200

Su tutma kapasitesi (%)

>95

25-35

Kristallenme Derecesi (%)

74-96

40-85

Saflık (%)

>99

<80

Polimerizasyon derecesi

14000-16000

300-10000

Gözeneklilik (%)

>85

<75

BS üreten laboratuvar veya endüstriyel ölçekli tesisler çoğunlukla
yüksek glikoz/fruktoz bazlı sentetik kültür ortamı kullanmakta, bu da
tüm süreci maliyetli ve ekonomik olarak olanaksız hale getirmektedir
(Ul-Islam ve ark., 2017). Bu nedenle üretim maliyetini azaltmaya
yönelik birçok çalışma mevcuttur (Güzel ve Akpınar, 2019; Weihua
ve ark., 2022). Son yıllarda tarım, ormancılık ve endüstriyel atıkların,
BS üretiminde karbon kaynağı olarak kullanılması ile üretim
maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmaktadır (Lin ve ark., 2014).
Glukonik asit oluşumuna ve ardından pH düşüşüne bağlı olarak statik
kültürde BS üretiminin azalması araştırmacıların üstesinden gelmesi
gereken en önemli sorunlardan biridir (Vandamme ve ark., 1998).
Günümüze kadar yapılan çalışmalarda; gıda işleme atıkları (Carreira
ve ark., 2011), mutfak atıklarının enzimatik hidrolizatı (Weihua ve
ark., 2022), hidrolize hemiselüloz (Uraki ve ark., 2002), pancar ve
şeker kamışı melası (Bae ve Shoda, 2005), süt endüstrisi atıkları, şarap
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işleme atıkları, biracılık atıkları (Ul-Islam ve ark., 2020), çeşitli
meyve atıkları (Güzel ve Akpınar, 2019), konjak tozu (Hong ve Qiu,
2008), pirinç kabuğu (Goelzer ve ark., 2009), buğday sapı (Chen ve
ark., 2013), pamuk atıkları (Hong ve ark., 2012), akçaağaç şurubu
(Zeng ve ark., 2011), kahve kabuğu (Rani ve ark., 2011), zeytin
öğütme kalıntısı (Gomes ve ark., 2013), atık bira mayası (Lin ve ark.,
2014), hurma şurubu (Mohammadkazemi ve ark., 2015) ve ağaç
ekstraktları (Kiziltas ve ark., 2015) BS üretiminde kullanılmıştır.
Selüloz gibi insan vücudunda sindirilemeyen ve serum trigliserid ile
toplam kolesterol seviyesini azaltabilen BS, geleneksel olarak Güney
Doğu Asya’da bazı yerel gıdalarda (Nata de Cocco) kullanılmaktadır
(Shi ve ark., 2014). Aynı zamanda kombucha üretimi sırasında da BS
oluşmaktadır (Diez-Ozaeta ve Astiazaran, 2022).
6. Kombucha Fermentasyonu
Çin orjinli geleneksel kombucha içeceği, 2000 yıldan beri profilaktik
ve

sağaltıcı

etkileri

nedeniyle

tüm

dünyada

yoğun

olarak

tüketilmektedir. Kombucha, gerek ev koşullarında gerekse de
endüstriyel ölçekte üretilmektedir (Abaci ve ark., 2022). Endüstriyel
üretim gelişmekte olup, kombucha dünya fonksiyonel içecek
pazarında en hızlı büyüyen fermente içecektir. Kombuchanın 2018 yılı
pazar değerinin 1.8 milyar dolar olduğu rapor edilmiş, 2025 yılında
ise bunun 5 milyar doların üzerinde olacağı öngörülmüştür (Kim ve
Adhikari, 2020).
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Geleneksel kombucha, tatlandırılmış siyah ve yeşil çayın (Camellia
sinensis) ağırlıklı olarak asetik asit bakterileri (Acetobacter aceti, A.
pasteurianus, A. peroxydans, Glucobacter oxydans, G. europaeus, G.
saccharivorans

ve

Komagataeibacter

(Saccharomyces,

xylinus)

Zygosaccharomyces,

ve

mayaların

Saccharomycodes,

Schizosaccharomyces, Torulopsis, Pichia, Brettanomyces, Dekkera,
Candida,

Koleckera,

Mycoderma,

Mycotorula,

Lachancea,

Hanseniaspora ve Torulospora) simbiyotik birlikteliği tarafından
spontan fermentasyon ile elde edilmektedir (Jayabalan ve ark., 2014).
Maya ekolojisi fermentasyonun erken evresinde ozmotolerant
türlerden, sonraki aşamalarda aside toleranslı türlere değişmektedir.
Bazı kombucha kültürlerinden laktik asit bakterileri de izole edilmiştir
(Marsh ve ark., 2014). K. xylinus en çok BS üretme kabiliyeti ile
bilinmektedir. Söz konusu kompozisyonun coğrafi konum, iklim,
yerel bakteri ve maya türleri ile inokulum kaynağı gibi faktörlere bağlı
olarak değişiklik gösterebildiği belirtilmektedir (Jayabalan ve ark.,
2014).
Çay (%0.5-5) ve sakkaroz (%5-10) oranı ile fermentasyon süre (3-14
gün) ve sıcaklığı (20-30 °C) üretimin yapıldığı bölgelere ve tüketici
tercihlerine göre değişebilmektedir (Jayabalan ve ark., 2016).
Kombucha üretiminde genellikle çay ekstraktı 100 °C de 10-15 dakika
infüzyonla elde edildikten sonra eklenen sakkaroz bakteri ve mayalar
için substrat işlevi görmektedir. Oda sıcaklığına getirilen ekstrakta
daha önceden fermente edilmiş kombucha (%10-20 v/v) ile birlikte
SCOBY (Symbiotic Community of Bacteria and Yeast-Simbiyotik
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Bakteri ve Maya Topluluğu) olarak adlandırılan selüloz benzeri bir zar
(biyofilm)

eklenir

(Kim

ve

Adhikari,

2020),

daha

sonra

kontaminasyonu önlemek için bir bez veya temiz bir havlu ile örtülür
(Jayabalan ve ark., 2014). pH’nın 4.2 ye ulaşmasıyla fermentasyonun
sonlandırılması önerilmektedir. Elde olunan içecek biyoselüloz
yapının

ve

süspansiyondaki

mikroorganizma

kütlesinin

uzaklaştırılması amacıyla filtre edilmeli ve kapalı ambalajda soğuk
koşullarda depolanmalıdır (Coelho ve ark., 2020). Substrattaki çay,
mikroorganizmalara çayda bol miktarda bulunan gerekli azot
bileşiklerini temin etmektedir (Četojević-Simin ve ark., 2012). Çayda
bulunan kafein ve ksantinler, bakterilerin selüloz sentezini uyarmasını
sağlamaktadır (Dufresne ve Farnworth, 2000).
Kombucha, asidik, tatlı, hafif gazlı fermente bir içecek olup,
içeriğinde şekerler, organik asitler (asetik, glukonik, glukuronik, sitrik,
laktik, malik, tartarik, malonik, oksalik, süksinik, piruvik, usnik
asitler), vitaminler (B1, B2, B6, B12, folik asit, vitamin C, E, K),
amino asitler (lisin, metiyonin, arginin), hidrolitik enzimler (invertaz,
amilaz), mineraller (potasyum, manganez, çinko, bakır, demir, nikel,
kobalt, krom, kadmiyum), anyonlar (sülfat, fosfat, iyot, nitrat, klor,
brom ve florür), çay bileşenleri (kateşin, epikateşin, epikateşin gallat,
gallokateşin,

epigallokateşin,

epigallokateşin

gallat,

teaﬂavin,

tearubigin, ﬂavonol gibi) aldehitler, ketonlar, esterler, biyojenik
aminler,

pürinler,

etanol

(%0-3),

gliserol,

etil

glukonat

ve

antioksidanlar mevcuttur (Jang ve ark., 2021). Kombuchanın fenolik
madde içeriğinde mayalar tarafından üretildiği düşünülen orsinol,
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atranorin, orsellinik, slazinci, lekaronik ve fumar-protoeketrarik asitler
tanımlanmıştır (Greenwalt ve ark., 2000). Yukarıda açıklanan bu
bileşenler kombuchayı yüksek besleyici ve terapötik özellikleri olan
enerji verici bir içeceğe dönüştürmektedir (Malbaša ve ark., 2006).
Kombucha içeceklerinde antioksidan aktivitenin; polifenoller, DSL
(D-sakkarik

asit-1,4-lakton),

askorbik

asit,

vitamin

E

ve

karotenoidlerden kaynaklandığı bildirilmiştir (Sies ve Stahl, 1995).
Kombucha içeceğinin yararlı etkilerine, içeriğindeki polifenoller ve
glukuronik asit gibi biyoaktif bileşenler ile bu bileşenler arasındaki
sinerjik etkinin sebep olabileceği ifade edilmiştir (Leal ve ark., 2018).
Kombucha

ile

ilgili

olarak

yapılan

pre-klinik

çalışmalarda

antimikrobiyal (Sreeramulu ve ark., 2000), antioksidan (Fu ve ark.,
2014; Jayabalan ve ark., 2014), antihipertensif (Gamboa-Gómez ve
ark., 2016), antidiyabetik (Xia ve ark., 2019), antikanser (Cardoso ve
ark., 2020; Jayabalan ve ark., 2011; Srihari ve ark., 2013),
antiinflamatuvar (Vázquez-Cabral ve ark., 2017), kolesterol düşürücü
(Yang ve ark., 2009), yaşlanma karşıtı (Zofia ve ark., 2020),
kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkları önleyici (Lobo ve
Shenoy, 2015) ve karaciğer koruyucu (Jayabalan ve ark., 2016)
etkileri ortaya konulmuştur. Ancak sınırlı sayıda klinik çalışma
bulunmaktadır (Abaci ve ark., 2022).
Kombucha fermentasyonunda hammadde olarak beyaz çay, oolong
çayı, zijuan çayı ve pu-erh çay gibi farklı çay çeşitleri kullanılmıştır
(Jakubczyk ve ark., 2020). Bununla birlikte, birçok araştırmacı
tüketicilerin farklı talepleri doğrultusunda fermentasyonda meyveler

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 86

(Abuduaibifu ve Tamer, 2019; Ulusoy ve Tamer, 2019; Zubaidah ve
ark., 2018), tahıllar (Tu ve ark., 2019), süt ürünleri (Malbaša ve ark.,
2009), yeşil kahve (Zofia ve ark., 2020) ve bitki infüzyonları (Tamer
ve

ark.,

2021)

gibi

alternatif

materyallere

yer

vermiştir.

Hammaddelerdeki bu çeşitlilik kombucha içeceklerine farklı lezzetler
ve

biyolojik aktiviteler kazandırmıştır.

Kombucha

üretiminde

kullanılan hammaddelerle bağlantılı artan maliyet, genel işletme
giderlerini artırmaktadır. Bu nedenle, kombucha fermentasyonu için
alternatif atık ve uygun maliyetli hammaddelerin araştırılmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
Son dönemlerde çeşitli atıklardan kombucha ve BS üretimine yönelik
çalışmalar yayınlanmış olup; şarapçılık atığı (Vukmanović ve ark.,
2022), çay işleme endüstrilerinden gelen çay atıkları (Pradhan ve ark.,
2022), açerola meyve suyu endüstriyel atığı (Leonarski ve ark., 2022),
zeytinyağı üretim endüstrisi atıkları (Gomes ve ark., 2013), pekan
cevizi kabuğu (Dórame-Miranda ve ark., 2019),

muz yaprakları

(Fiallos-Cárdenas ve ark., 2021), pirinç kabuğu (Goelzer ve ark.,
2009), ananas kabuğu (Castro ve ark., 2011), üzüm kabuğu (Carreira
ve ark., 2011), keçiboynuzu ve kuru fasulye (Bilgi ve ark., 2016),
mısır sapı (Cheng ve ark., 2017), tatlı lime pulp atığı (Dubey ve ark.,
2018), ekşi peynir altı suyu, elma suyu ve bira atıkları (Nguyen ve
ark., 2021) örnek olarak verilebilir.
Aerobik ve statik fermentasyon sırasında çeşitli biyokimyasal
reaksiyonlar meydana gelmektedir. Başarılı bir fermentasyon için
genellikle 1 L su için 50 gram sakkaroz yeterlidir (Liu ve ark., 1996).
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Maya hücreleri sakkarozu glikoz ve fruktoza hidrolize edip, etanol
üretirken (Malbaša ve ark., 2006); asetik asit bakterileri ise glikozu
glukonik aside ve fruktozu asetik aside çevirmektedir (Balentine ve
ark., 1997). Mayalar, anaerobik koşullar altında glikoliz yolu ile
invertaz kullanarak sakkarozu fruktoz ve glikoza hidrolize ederek
kombuchanın fermentasyon sürecini başlatmaktadır. Heksokinaz,
glikozun glikoz-6-fosfata dönüştürülmesini sağlamakta ve bu adım bir
fosfat grubu ile bir ATP molekülü gerektirmektedir. Fosfoheksoz
izomeraz, glikoz-6-fosfatı fruktoz-6-fosfata izomerize etmekte ve
daha sonra bir ATP molekülü kullanılarak fosfofruktokinaz tarafından
fruktoz-1,6-bifosfata fosforile edilmektedir. Aldolaz, fruktoz-1,6bifosfatı

gliseraldehit-3-fosfat

ve

dihidroksiaseton

fosfata

ayrıştırmaktadır. Bu adımların ardından, triozfosfat izomeraz, ikinci
gliseraldehit-3-fosfat oluşturan dihidroksiaseton fosfatı izomerize
etmektedir.

Gliseraldehit-3-fosfat,

dönüşmektedir.

Bu

dönüşümü

1,3-bifosfogliserat

formuna

gliseraldehit-3-fosfat

katalize

etmektedir. 1,3-bifosfogliserat bir kofaktör olan NAH+’ nın NADH’
ye

indirgenmesini

bifosfogliseratı

sağlamaktadır.

3-fosfogliserata

Fosfogliserat

dönüştürmekte,

bu

kinaz,
bileşik

1,3de

fosfogliserat mutaz tarafından 2-fosfo gliserat haline getirilmektedir.
Piruvat kinaz tarafından pirüvata dönüştürülen 2-fosfo gliserat enolaz
tarafından fosfoenolpiruvata dehidrate olmaktadır. Fosfoenolpiruvat,
pirüvata dönüşmekte ve bu olay esnasında bir fosfat ADP’ye transfer
olarak 1 ATP oluşturmaktadır. Maya fermentasyonunda son adım,
pirüvat

dekarboksilasyon

enzimi

ile

piruvatın

asetaldehite
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dekarboksilasyonu sonucu asetaldehitin etanol ve karbondioksite
indirgenmesidir (Şekil 3).

Şekil 3. Maya fermantasyonu (Zailani ve Adnan, 2022)

7. SCOBY (Biyoselüloz) Oluşumu
Mikrobiyal aktivite

sonucunda sıvı-hava arayüzünde

SCOBY

oluşmaktadır (Chakravorty ve ark., 2015). SCOBY' ye tutunmuş
mikrobiyal topluluk, daha sonraki kombucha üretim partileri için bir
inokulant olabilmektedir (Jayabalan ve ark., 2010). Kombucha
fermentasyonunda etkili olan maya türleri yüzdece sıralanacak olursa
başta %84.1 ile Zygosaccharomyces türleri, %6 ile Dekkera ve %5 ile
Pichia türleri gelmektedir. Fermentasyon esnasında meydana gelen
SCOBY yüzeyinde asetik asit bakterileri yer almaktadır. Alt yüzeyde
kalan mayalar, yetersiz oksijen sebebiyle anaerobik solunum
yapmaktadırlar. Kombucha bileşiminin bir parçası olan asetik
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bakterileri

arasında,

Acetobacter

xylinum,

SCOBY'yi

sentezlendiğinden öne çıkmaktadır (Greenwalt ve ark., 2000). A.
xylinum’ un çaydaki etkisi, glikozun glukonik aside oksidasyonundan
başlamaktadır. Başka bir spesifik metabolizma, sıvının yüzeyinde
kalan biyofilmi oluşturan mikrobiyal selüloz sentezine yol açar (Şekil
4). İşlem, selüloz öncüsü olan üridin difosfat-glukozun (UDPGlc)
sentezini içerir, böylece her Acetobacter hücresi, β-1,4-glukan
zincirlerinde saniyede 200.000'e kadar glikoz kalıntısını polimerize
edebilir. Yaklaşık 2-4 nm' lik bu zincirler (fibriller), hücre duvarının
gözenekleri yoluyla ortama salınır. Ardından, aralarında birbirine
bağlanan ve sonunda bir biyofilm yapısının oluşumuna yol açan
yaklaşık 80×4 nm’ lik (Iguchi ve ark., 2000) daha karmaşık bir
mikrofibril şeridi oluştururlar (Chawla ve ark., 2009). Fermentasyon
süresi uzadıkça, fermentasyon kabının yüzeyinde asılı bir tabaka
oluşturan biyofilmin kalınlığı artmakta ve genellikle pankek benzeri
çok katmanlı bir yapı halini almaktadır. Proses ortamının oksijeni
yetersiz oluncaya kadar, bakteriler biyofilmin kendisinde tutunmakta
ve proses durmaktadır (Esa ve ark., 2014). Fermentasyonda oluşan
etanol ve asetik asit patojen bakterilere karşı antimikrobiyal etkili
olup, selülozik biyokütleyi kontaminasyona karşı korumaktadır
(Zailani ve Adnan, 2022).
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Şekil 4. BS Üretim Akış Şeması/CS: Selüloz Sentezi, GK: Glikokinaz, FBP: Frutoz
1,6-bi fosfat fosfataz, FK: Fruktokinaz, 1FPk: Fruktoz-1-Fosfat kinaz, PGI:
Fosfoglikoizomeraz, PMG: Fosfoglikomutaz, PTS: Fosfotransferaz sistemi, UGP:
Pirofosforilaz üridin difosfoglikoz, UDPGlc: Üridin difosfoglikoz, G6PDH: Glikoz
6 fosfat dehidrogenaz (Petrosian, 2021)

Kombucha biyofilm oluşumu (Şekil 5), ilki hava-su arayüzünde
bakteri ve protein adsorpsiyonu ve ardından yaklaşık 2 gün sonra
selüloz salgılanması ile karakterize edilen iki aşamalı bir işlemdir.
Üretilen bu selüloz film, mikroorganizmaların metabolizmaları için
gerekli oksijeni elde etmek için arayüzey yakınında sıvı içinde
kalmalarına izin vererek UV radyasyonuna karşı koruyucu, nem
tutulmasına izin veren ve dehidrasyonu önleyen fiziksel bir bariyer
oluşturmaktadır.

Kombucha

biyofilmi

yalnızca

6-7

günlük

fermentasyondan sonra çıplak gözle görülebilmektedir (de Miranda ve
ark., 2022).

Film, yeterince yoğun hale gelip sıvı içine batma

noktasına kadar geldiğinde selüloz sentezi sona ermektedir. Böylece
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mikroorganizmalar SCOBY' de tutulmakta ve yetersiz oksijen
nedeniyle asetik bakterileri inaktif kalmaktadır (Villarreal-Soto ve
ark., 2018). Diğer taraftan, SCOBY' nin varlığı mayalara oksijen
tedariğini azalttığından biyofilmin alt kısmında yer almakta, böylece
anaerobik fermentasyona devam ederek kombuchanın aromasını
geliştirmede büyük önem taşıyan etanol ve meyvemsi aromatik
bileşikler üretilmektedir

(Coelho

ve ark.,

2020). Kombucha

üretiminde elde olunan BS’ un verimini maksimize ve optimize
edilmesinde, inokule edilen besiyeri hacmi, inkübasyon süresi, yüzey
alanı ve yüksekliği etkili faktörlerdir.

Şekil 5. Kombucha üretimi esnasında biyofilm oluşumu (Gao ve ark., 2014)
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8. Biyoselüloz Oluşumunu Etkileyen Faktörler
BS üretiminin avantajı, bakterilerin kontrollü koşullar altında
çoğalması ve glikoz, etanol, sakkaroz ve gliserol dahil olmak üzere
çeşitli karbon kaynaklarından selüloz üretebilmesidir (Villarreal-Soto
ve ark., 2018). Bununla birlikte, BS üretimi sırasında oluşan yan
ürünler BS verimini azaltabilmektedir. Ortamdaki glikozun yaklaşık
%19-24' ü selülozla sonuçlanmakta; geri kalanı glukonik asit gibi
diğer yan ürünlere dönüşmektedir (Zhang ve ark., 2013). BS
üretiminin arttırılması ve yan ürün oluşumunun azaltılması kimyasal
indükleyicilerin yardımıyla veya ortamın viskozitesini artırarak
sağlanabilir (Bae ve Shoda, 2005). Bugüne kadar, BS üreten çeşitli
mikroorganizmalar için indükleyiciler ve alternatif enerji kaynakları
üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar arasında etanol, asetik
asit, laktik asit, sodyum sitrat, kısa zincirli alkoller, L-metionin gibi
amino asitler, C vitamini (Keshk, 2014) gibi vitaminler ve
karboksimetilselüloz gibi polimerler ile agar örnek verilebilir. %0.1
(w) etanol ve asetik asitin ise K. medellinsis tarafından üretilen BS
verimini sırasıyla %279 ve %222 oranında iyileştirdiği kanıtlanmıştır.
9. SCOBY Atığının Değerlendirilmesi
Kombucha fermentasyonu sırasında oluşan biyofilmin bir kısmı starter
kültür olarak kullanılırken kalan kısmı ise atılmaktadır (Sinir ve ark.,
2019). Kombucha SCOBY yan ürününün ticarileştirilmesi, atıkları
katma değerli ürünlere dönüştürmenin sürdürülebilir yolu olarak
görülmektedir (Priyadharshini ve ark., 2022). Jayabalan ve ark.
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(2010), kurutulmuş BS’un kanatlı yemlerinde protein kaynağı olarak
başarıyla değerlendirildiğini bildirmiştir.
Santos (2016), kombucha biyoselülozu kullanımına bir alternatif
sağlamak amacıyla “Nata de Coco”ya benzer bir ürün elde etmek için
“Nata de kombucha”yı üretmiş, tatlılarda ve yenilebilir sakız
üretiminde kullanılmak üzere agar, keçiboynuzu zamkı ve karagenan
gibi hidrokolloidlerin eklenmesi ile “kombucha jelleri”ni formüle
etmiştir.
Torán-Pereg ve ark. (2021), çalışmalarında, SCOBY' nin yenilebilir
olabileceğini bildirmiş ve gastronomik değerini detaylandırmıştır.
SCOBY' nin yeni bir bileşen olarak benimsenmesinin, kombucha
yapımı sırasında üretilen atıkların azaltılmasına yardımcı olabileceği
ve mutfakta yaratıcılık ile yenilik için olanaklar sağlayacağı
belirtilmiştir.
Ezme türü gıdalara BS eklenmesi, yapışkanlığı azaltarak, gıdanın
ağızda bıraktığı hissi iyileştirebilmektedir. Ayrıca çikolata içeceğinde
çökme önlenmekte ve tofunun sertliği ile tekstürü de belirgin olarak
gelişmektedir. BS

ilavesiyle modifiye edilen gıdada sterilizasyon

sonrası viskozite değişmeden kaldığından daha fazla ısı stabilitesi
sağlanabilmektedir (Huang ve ark., 2014).
Lin ve Lin (2004), Çin usulü köftelere eklenen BS’ un, tekstür
üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmaksızın, duyusal özellikler ve
stabilite açısından kontrol grubu ile benzer özelliklere sahip olduğunu
göstermişlerdir. Bununla birlikte, köftelerin nemi en az 1 ay süreyle
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korunabildiğinden,

kabul

edilebilir

sululuk

ve

çiğnenebilirlik

sağlanmıştır. Yakın zamanlı bir araştırmada, BS ilave edilmiş
dondurmanın dondurucudan çıkarıldıktan sonra kontürünü en az 60
dakika boyunca koruyabildiği, BS ilave edilmeyen kontrol örneğinin
ise hızlıca eridiği bildirilmiştir. Bu nedenle, toplam kaloriyi azalttığı
ve erime direncinin yanı sıra yapısal özellikleri iyileştirdiği için BS’
un krema ikamesi olarak dondurmaya eklenebileceği belirtilmiştir
(Guo ve ark., 2018).
Yağ ikamesi olarak BS’ un kullanıldığı surimi ürünlerinin üstün bir su
tutma kapasitesine sahip olduğu, ürünün kendine özgü tekstürünün
korunduğu ve mekanik özelliklerinin geliştirildiği rapor edilmiştir
(Lin ve ark., 2011). Mayonez, sucuk ve beyaz peynir üretiminde BS
kullanımı konusunda yapılan bir araştırmada, yağ miktarı %20
azaltılan ve %1 oranında BS ilave edilen mayonezin, duyusal
değerlendirme sonucunda en fazla beğenilen ve stabilitesi en yüksek
olan örnek olduğu bildirilmiştir. Çalışmada ayrıca, sucuk üretiminde
yağ ikamesi olarak BS ilavesinin, alışılagelmiş sucuk özelliklerine
sahip olduğu, kalorisinin azaltıldığı ve diyet lifi içeriğinin arttığı, BS
ilave edilen beyaz peynirlerde ise erimenin oluşmadığı belirtilmiştir
(Çakmakçi ve ark., 2008).
BS’ un doğal kırmızı pigmentli bir küften elde edilen monascus
ekstraktı ile birlikte vejetaryen et preparatlarında kullanıldığı
bildirilmiştir (Purwadaria ve ark., 2010). Ürünün sadece renk ve
morfolojideki değişikliklere karşı kararlı olmakla kalmadığı, aynı
zamanda doğal et aromasına da sahip olduğu gözlenmiştir (Wonganu
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ve Kongruang, 2010). Bu bileşen, hayvansal kökenli olmadığı için
diyet kısıtlaması olan belirli tüketiciler için hayvansal ürünlere uygun
bir

ikame

de

olabilmektedir.

Diğer

polisakkaritlerle

karşılaştırıldığında BS, yüksek termal stabilite gibi benzersiz
avantajlara sahip olup; pH, iyonik güç ve diğer dış koşullardan
bağımsızdır (Petersen ve Gatenholm, 2011). Bu bulgular, BS' un
işlenmiş gıdaların kalitelerini ve depolama sürelerini iyileştirmek ve
karışım ürünlerin kalorilerini kısıtlamak için gıda katkı maddeleri
olarak yaygın olarak kullanılabileceğini açıklığa kavuşturmaktadır
(Lin ve ark., 2020).
Kombucha' nın yan akım ürünü olan BS’ un, bakteriyel nanoselüloz
üretimi için değerli bir hammadde olduğu bildirilmiştir. Kombucha
membranlarının

saflaştırılması

ve

selülozik

makro

yapının

nanofibrillere mekanik olarak parçalanması yoluyla yüksek değerli
selüloz nano- ve mikrofibriller elde etmek için ekonomik bir yöntem,
(Dima ve ark., 2017) araştırmasında gösterilmiştir. Kombucha
membranlarından (mikro akışkanlaştırma, atomizasyon ve kolloidal
öğütme yoluyla) elde edilen bakteriyel nanoselülozun, saflaştırma
derecesi değerlendirilmiş, her bir uygulama adımından sonra selüloz
fibrillerinin boyutu, görünüşü ve fizikokimyasal özellikleri ortaya
koyulmuştur.
10. SCOBY Verimi Üzerine Yapılan Çalışmalar
BS’ a artan talep, SCOBY' nin uygun şartlarda tüketimine olan ilgiyi
canlandırmıştır. Fermentasyonun optimizasyonu, sınırlı substratlarla
daha iyi SCOBY verimi elde edilmesine yardımcı olmaktadır.
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Şimdiye kadar, optimizasyon için kullanılan geleneksel istatistiksel
modelleme, zaman alan ve daha fazla kaynak gerektiren, üretim
koşulları aralığı altında deneme çalıştırmaları gerçekleştirmeyi
içermektedir. Maksimum SCOBY verimi elde etmek için, kombucha
fermentasyonunda temel proses parametrelerini belirlemek için birkaç
deneysel çalışma yapılmıştır. SCOBY verimini etkilediği bildirilen
çeşitli faktörler, substrat seçimi ve miktarı, aşılama yöntemi,
inkübasyon sıcaklığı, fermentasyon süresi, başlangıç pH' ı, SCOBY
inokulumunun türü ve fermentör boyutlarıdır. Örneğin, kullanılan çay
ekstraktının türü ve konsantrasyonu, selülozun verimini ve kalınlığını
etkileme eğilimindedir. pH ve fermentasyon sıcaklığı gibi operasyonel
parametreler, öncelikle farklı bakteri türlerinin seçici gelişimini
desteklemektedir (De Filippis ve ark., 2018). Yukarıda belirtilen
değişen koşullar nihayetinde gelişme hızı veya metabolik aktivite
yoluyla SCOBY' nin mikrobiyal topluluğunu etkilemektedir. Bu
nedenle, BS ve diğer metabolitlerin sentezi karmaşık bir süreçtir
(Laavanya ve ark., 2021). Sürecin karmaşıklığı göz önüne alındığında,
temel girdi faktörlerini SCOBY verimiyle ilişkilendiren modellerin
geliştirilmesi gerekmektedir. Priyadharshini ve ark., (2022) makine
öğrenimi uygulanmasının, girdi ve çıktı parametreleri arasındaki olası
temel karmaşık kalıpları ile eğilimleri çözeceğini bildirmiştir.
Araştırmacılar çalışmalarında, SCOBY veriminin tahmini için sağlam
bir makine öğrenme modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. Çay, sakkaroz,
SCOBY ve inokulum konsantrasyonları, pH, sıcaklık ve fermentasyon
süresi dikkate alınan girdi parametreleridir. Fermentasyon sıcaklığı,
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SCOBY verimini etkileyen en etkili parametre olurken bunu şeker
konsantrasyonu ve pH izlemiştir.
Yararlarından habersiz olarak, kombucha içecek endüstrileri sıklıkla
SCOOBY’ yi atık olarak uzaklaştırmakta veya kısmen yeni
fermentasyon partisi için inokulum olarak kullanmaktadır. Alternatif
olarak, kombucha kaynaklı BS, endüstriyel amaç için daha ucuz bir
selüloz kaynağı olarak kullanılabilmektedir (Behera ve ark., 2022).
Kombuchanın BS üretimi amacıyla kullanımıyla ilgili olarak 9.5
mg/mL' ye varan verim, daha az kontaminasyon ve düşük selüloz
üretim maliyeti gibi çeşitli faydalar rapor edilmiştir. Bu özellikler, bu
kültürün kullanımını BS üretmek için çok umut verici bir yaklaşım
haline getirmektedir (Chawla ve ark., 2009).
Fermentasyon sürecinde, besiyeri maliyeti, toplam üretim maliyetinin
%50-65' ini oluşturmaktadır (Hussain ve ark., 2019). Geleneksel BS
üretiminde ana darboğaz, pahalı bileşenlerle formüle edilmiş
yetiştirme ortamıdır (maya özütü, pepton vb. içeren Hestrin–
Schramm-HS besiyeri) (Costa ve ark., 2017). Ayrıca Avcıoğlu ve
ark., (2021) kombucha üretmenin maliyetinin, sentetik bir ortamda
(HS) BS üretmeye göre %30 daha az olduğunu bildirmiştir. Üretilen
BS, reoloji değiştiriciler, yağ ikame maddeleri, probiyotik ve enzim
immobilizerleri gibi gıda endüstrisindeki uygulama gereksinimlerini
karşılayabilmektedir (Vigentini ve ark., 2019). Popülaritesi ve sayıları
giderek artan birçok kombucha üreticisi işletme mevcut olmakla
birlikte (Kim ve Adhikari, 2020), üretilen BS' nin hacmi veya
fazlalığın gideceği son nokta hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. BS' un
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nihai konsantrasyonu, morfolojik ve kristal özellikleri dikkate
alındığında, kombuchanın BS elde etmek için alternatif bir kaynak
olabileceği Leonarski ve ark., (2022) tarafından rapor edilmiştir.
Avcioglu ve ark. (2021), kombucha konsorsiyumu (Komagataeibacter
saccharivorans LN886705, Brettanomyces bruxellensis MH393498 ve
Brettanomyces anomalus KY103303) kullanarak siyah çay ortamında
BS

üretiminin

optimizasyonu

ve

karakterizasyonunu

gerçekleştirmiştir. Bu araştırmanın verilerine dayanarak, düşük
maliyetli bir azot kaynağı olarak siyah çayın kullanımıyla yüksek BS
üretim miktarı (18.68 g/L) ve önemli bir maliyet düşüşü (%29.74) elde
edilmiştir. Ek olarak, elde edilen BS, ultra saflık, yüksek kristallik ve
yüksek derecede termal stabilite gibi mükemmel fizikokimyasal
özellikler sergilediğinden, endüstriyel kullanım için uygun bir
biyopolimer olduğu bildirilmiştir.
Ramírez Tapias ve ark. (2022), farklı bitki infüzyonlarına (siyah ve
yeşil çay, yerba mate, lavanta, kekik, rezene) 100 g/L sakaroz
ilavesiyle kombucha fermentasyonu gerçekleştirip biyolojik olarak
parçalanabilen biyoaktif BS filmler geliştirmeyi amaçlamışlardır. Tüm
kültürlerde, film üretimi en fazla 21 gün sonra sonuçlanmıştır. BS
üretim miktarı en yüksek siyah çayda (10.6 g/L) gözlenmiştir. Gıda
ambalajlama uygulamaları için malzemenin aktif özellikleri ile ilgili
olarak,

kültür

ortamından

matrikse

dahil

edilen

biyoaktif

polifenollerden dolayı yerba mate kültür ortamından elde olunan BS
filmde yüksek antioksidan kapasite tespit edilmiştir.
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araştırmalarında yeni oluşan kombucha

Jarrell ve ark. (2022),

biyofilmlerinin gelişimi için en iyi karbon kaynaklarının sakkaroz,
glukoz ve fruktoz olduğunu bildirmiştir. Maltoz, galaktoz ve laktoz
kullanımında,

kombucha

biyofilminin

gelişimi

zayıflamakla

kalmamış, aynı zamanda örneklerin %25'i havadaki küflerle de
kontamine olmuştur.
Tarımsal atıklar, hem ekonomik değerlerinin son derece düşük olması
hem de gıda işlevlerinin olmaması nedeniyle, biyobozunur plastik
üretimine

hammadde

teşkil

etmek açısından oldukça

uygun

kaynaklardır. Tarımsal atıkların sınırlı kullanım alanına sahip olması
ve

bertaraf

edilmelerinin

sıkıntı

yaratması

bu

atıkların

değerlendirilmesini önemli hale getirmektedir. Tüm dünya genelinde
bulunabilmeleri, yenilenebilir karakterleri ve sürdürülebilir olmaları
nedeniyle tarımsal atıklar başta selüloz ve türevleri olmak üzere tannik
asit gibi makromoleküllerin de kaynağı olarak görülmektedir (Yu ve
ark., 2021). Bu nedenle biyokütleler polimerler için alternatif bir
kaynak olarak oldukça ilgi çekmektedir. Tarımsal atıklar yüksek
verimlilikte BS üretiminde başarıyla kullanılmıştır (Leonarski ve ark.,
2022). Örneğin, karbon kaynağı olarak şeker kamışı suyu ve ananas
kalıntısı kullanıldığında 3.2 g/L (Algar ve ark., 2015), durian meyvesi
kabuğu kullanıldığında 2.7 g/L BS verimi elde edilmiştir (Luo ve ark.,
2017). Azot kaynağı olarak ananas kabuğu ve şeker kamışı suyu
kullanıldığında ise BS verimi 2.8 g/L olarak bildirilmiştir (Castro ve
ark., 2011). Leonarski ve ark., (2022) araştırmalarında, BS’ u
kombucha

konsorsiyumundan

izole

edilen

Komagataeibacter
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rhaeticus ile acerola suyu endüstriyel atığı ekstraktının statik
fermentasyonu yoluyla üretmiştir. Çalışmada HS besiyeri ile acerola
atığı (%5 w/v) karşılaştırıldığında, 12 günlük fermentasyondan sonra
BS üretimi HS besiyerinde 2.9 g/L'ye ulaşırken, acerola atığı
kullanıldığında 2.3 g/L olarak belirlenmiştir. Polimer özellikleri
benzer bulunmakla birlikte, daha yüksek kat kırılma gerilimi direnci
(fold breaking stress resistance) avantajı acerola atığı ortamında elde
edilmiştir.
11. Bakteriyel Selülozun Ambalaj Materyali Olarak Kullanımı
Gıda ambalajlarında düşük maliyetli ve yüksek katma değerli
selülozun

geliştirilmesi

hedeflenmektedir.

Alternatif

olarak,

yenilenebilir ve sürdürülebilir tarım ürünlerinden biyopolimer bazlı
geri dönüştürülebilir yenilebilir ambalaj malzemeleri üretimi önemli
bir araştırma alanıdır (Prameela ve ark., 2018). BS’ un iyi bir ağ
yapısına ve yüksek su direncine sahip olduğu, biyolojik olarak
parçalanabildiği ve gıda ambalajlama için uygun bir malzeme olduğu;
ancak bulaşmaları önlemek için antioksidan ve antibakteriyel
özelliklere sahip olmadığı, bu nedenle BS’ un antimikrobiyal ve
antioksidan maddelerle birlikte kullanımının çok daha etkili sonuç
verdiği rapor edilmiştir (Gao ve ark., 2014). Ambalaj malzemesi
olarak esterleştirilmiş BS membranının, orijinal BS membranına göre
buhar ve gaza karşı daha iyi bariyer özellik gösterdiği belirtilmiştir
(Tomé ve ark., 2010). Polilaktik asit (PLA) biyolojik olarak
parçalanabilir ve yenilenebilir termoplastik polyester olmasına karşın,
bazı spesifik uygulamalar için uygun olmamasından dolayı; BS ile
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PLA kombinasyonunun hem şeffaf hem de daha iyi mekanik
özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir (Xiao ve ark., 2012). Çok iyi
mekanik özelliklere sahip olmasından dolayı BS’ un birinci kalite
kağıt üretiminde kullanılabileceği belirtilmiştir. BS ilavesi yapılan
kağıtların dolgu ve renk maddelerini iyi absorbe ettikleri, elastik ve
geçirgen oldukları, ayrıca yırtılmalara ve yanmalara karşı dirençli ve
yüksek su tutma kapasitesi özelliklerine sahip olduğu bildirilmiştir
(Bielecki ve ark., 2005). BS lifleri, polivinil alkol (PVA) ile
kombinasyon halinde kullanılabilmektedir. BS ve PVA içeren
malzemeler ise, mekanik mukavemet ve daha iyi biyolojik olarak
parçalanabilirlik gibi üstün özelliklere sahip ambalaj malzemelerinin
hazırlanmasında uygulama alanı bulmaktadır (Stoica-Guzun ve ark.,
2013). Bununla birlikte, bu tür malzeme kullanıldığında yüksek nem
hassasiyeti önemli bir dezavantaj olarak nitelenmektedir. Gıda
ambalaj endüstrisinde sadece birkaç BS/PVA uygulaması rapor
edilmiştir. Jipa ve ark., (2012) iki dış BS zarından ve sorbik asit içeren
bir iç tabakadan oluşan çok tabakalı filmlerin fiziksel özelliklerini
araştırmıştır.

Elde

edilen

sonuçlar,

hazırlanan

filmlerin,

bir

antimikrobiyal maddenin kontrollü salınımı ile gıda ambalajı için aktif
materyal olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Wang ve ark. (2018), takviye maddesi olarak BS' un kullanıldığı
kitosan (CH), epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ve nano-BS' u
birleştirerek antioksidan aktiviteye sahip film geliştirmiştir. Agar/protein-konjak glukomannan bazlı yenilebilir filmlerin kristalliği ve
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termal stabilitesinin BS ilavesiyle geliştirilebildiği öne sürülmüştür
(Wang ve ark., 2017).
Zhai ve ark. (2020), BS' dan elde edilen nanolif süspansiyonlarının
taze kesilmiş elmaların kaplanmasında kullanıldığında mükemmel
koruma etkisi gösterdiğini belirtmiştir.
George ve Siddaramaiah (2012), tarafından yapılan bir çalışmada,
Gluconacetobacter xylinus' tan uzun lifler şeklinde elde edilen BS,
kontrollü

koşullar

altında

asitle

hidrolize

edilerek

selüloz

nanokristalleri elde edilmiştir. Nem emme ve su buharı geçirgenliği
çalışmaları,

selüloz

nanokristallerinin

eklenmesinin,

yenilebilir

paketleme uygulamaları için çok uygun olan jelatinin nem afinitesini
azalttığını ortaya koymuştur. Bu araştırma bulguları gıda paketleme
uygulamaları için nispeten düşük maliyetle yenilebilir, biyolojik
olarak parçalanabilir ve yüksek performanslı nanokompozit filmlerin
üretiminde BS nanokristallerinin kullanılabileceğini göstermiştir.
Yang ve ark. (2012),

yumuşak bir ısıtma sisteminde hidrotermal

sentezle hazırladıkları BS/gümüş nanopartikül kompozitinin gıda
ambalajı için çevreye zarar vermeyen antimikrobiyal malzeme olarak
kullanılmasını tavsiye etmiştir. Elde edilen bu materyalin gıda
ambalajı olarak kullanımının yanı sıra tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri,
kendi kendini sterilize eden tekstil materyalleri, su arıtma gibi çeşitli
antibakteriyel

uygulamalar

bulunabileceği bildirilmiştir.

için

de

kullanım

olanaklarının
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Mascheroni ve ark. (2016), tarafından yapılan bir çalışmada, gıda
ambalaj malzemelerinin performansını iyileştirmek için amonyum
persülfattan türetilen selüloz nanokristalleri kullanmanın ve olası
sürdürülebilirliklerini artırmanın sağladığı avantajlar araştırılmıştır.
Selüloz nanokristalleri ile kaplamanın sentetik reçinelere göre daha
düşük oksijen geçirgenliği göstermesi nedeniyle, petrol bazlı türevlere
olan bağımlılığı azaltırken, gaz bariyeri özellikleri artırılmış bir
alternatif olabileceği vurgulanmıştır.
Zhu ve ark. (2010), BS üzerine emdirilmiş e-polilisin (e-PL), 121
°C'de 30 dakika otoklavlandıktan sonra önemli bir antimikrobiyal
aktivite kaybı olmadığını bildirmiştir. BS + e-PL kompozit karışımı ile
paketlenen sosislerin, e-PL içermeyen kontrollere göre daha uzun raf
ömrü sergilediği ifade edilmiştir.
Bazı saflaştırılmış BS ürünleri gıda sınıfına dahil edilmiş ve sebze,
meyve, et ve yenilebilir film gibi gıda maddelerinde doğrudan
uygulama bulmuştur. Shahmohammadi ve Almasi (2016) tarafından
ağırlıkça %5 ZnO nanopartikülleri içeren BS tek katmanlı ve çok
katmanlı filmler geliştirilmiştir. Sentezlenen nanokompozitler, E. coli
ve S. aureus' a karşı önemli antibakteriyel aktivite sergilemiştir. BS
nanokompozitlerinden ZnO moleküllerinin ve iyonlarının salınımı, 2
ay boyunca yavaş bir difüzyon hızı göstermiş ve bu durum, ZnO-BS'
un antimikrobiyal salınımını kontrol etmek için uygun bir gıda
ambalaj malzemesi olduğunu düşündürmüştür.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 104

Jipa ve ark. (2012), E. coli' ye karşı bir antimikrobiyal ajan olarak
sorbik asit içeren BS bazlı çok katmanlı filmlerin potansiyeli
olduğunu bildirmiştir. Antibakteriyel etki, Velásquez-Cock ve ark.,
(2014) tarafından BS ile güçlendirilmiş kitosan filmlerinde de
belirlenmiştir. Aktif BS filmlerinin işlenmiş etlerin güvenliğini
artırmak ve raf ömrünü uzatmak için umut verici bir yöntem olarak
kullanılmasının, nisin içeren BS filmlerin işlenmiş etlerde L.
monocytogenes' i etkin bir şekilde kontrol ettiği vurgulanmıştır
(Nguyen ve ark., 2008).Zhang ve ark. (2013), buz torbaları için
kullanılan BS hakkında patent almıştır.
12. Sonuç
Kombucha fermentasyonu sırasındaki mikrobiyal aktivite sonucunda
oluşan SCOBY’ nin büyük kısmı atık olarak ayrılmaktadır. Atıkların
bertaraf edilmesi hem endüstride büyük bir maliyet oluşturmakta, hem
de çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Diğer taraftan,
yapılan

çalışmalar

kombucha

BS’

unun

gıdaların

tekstürel

özelliklerini iyileştirmede etkili olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca,
BS’ un gıda ambalaj materyali üretiminde hammadde teşkil etmek
açısından da oldukça uygun bir kaynak olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, SCOBY’nin gıda bileşeni ya da ambalaj materyali
olarak

değerlendirilmesi

atıkların

katma

değerli

dönüştürmenin sürdürülebilir yolu olarak görülmektedir.

ürünlere
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1.Giriş
Poaceae (Gramineae) familyasına ait olan bitkilerin tohumları olarak
adlandırılan “tahıllar” geçmişten günümüze kadar insanlık tarihinin en
önemli besin kaynaklarındandır. Yaygın olarak yetiştirilen ve
dünyadaki

ulusların

siyasi,

ekonomik

ve

sosyal

tarihlerini

şekillendiren başlıca tahıllar mısır, buğday ve çeltiktir. Bu üç tahıldan
elde edilen gıda ürünleri dünya nüfusunun kalori ihtiyacının yaklaşık
yarısını karşılar. Bunların dışında sorgum, arpa, çavdar, yulaf, tritikale
ve darı çeşitleri de tahıllar grubunda yer alır.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tüm tahıl türleri monokotiledon (tek
çenekli) sınıfında yer alırken, Türkçe’de “yalancı tahıllar” veya “tahıl
benzerleri” olarak bilinen kinoa, amarant gibi bitkiler Amaranthaceae,
Polygonacea, ve Chenopodiaceae gibi birkaç familyaya ayrılan
dikotiledon (çift çenekli) bitkiler sınıfındandırlar (Schoenlechner,
2016). İngilizce Amerikan Mirası sözlüğünde tahıl benzeri ürünler; “ot
ailesine ait olmayan, ancak ekmek ve diğer temel gıdalar için un
olarak

kullanılan meyve

ve

tohumları

üreten

bitki”

olarak

tanımlanmaktadır (Mir ve ark., 2018). Tahıl benzerleri arasında en çok
bilinen ve üretileni amarant (Amaranthus sp.), kinoa (Chenopodium
quinoa

Willd),

chia

(Salvia

hispanica L.) ve

karabuğdaydır

(Fagopyrum sp.). Bu tanelerin kimyasal bileşenleri ve fonksiyonları
gerçek tahıllara benzediği ve tahıllar gibi kullanılabilen nişasta
açısından zengin taneler oldukları için birçok araştırmacı tarafından
“yalancı tahıllar” veya “tahıl benzerleri” olarak adlandırılırlar
(Schoenlechner, 2016; Mir ve ark., 2018; Köten ve ark., 2022).

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 128

Günümüzde Güney Amerika’daki And Bölgesi’nde yetiştirilen
amarant ve kinoa, Kolomb öncesi kültürlerde üretilen temel iki
üründür. İspanyol fethinden sonra, bu iki ürünün üretimi baskılanarak
küçük ölçekte üretilmiştir. Son yıllarda sağlıklı beslenmenin öneminin
artmasıyla beraber besinsel ve fonksiyonel özellikleri tanınan bu
ürünlere ilgi artmış ve buna bağlı olarak daha yaygın şekilde
üretilmeye başlanmıştır (Mir ve ark., 2018). Buna rağmen amarant
üretimi diğer ürünlere oranla daha azdır. Amarant üretiminin çok
düşük olması nedeniyle FAO (Food and Agriculture Organization)
verilerinde üretimi hala listelenmemektedir. Üretimi çoğunlukla ABD,
Çin,

Avrupa

ve

Latin

Amerika

ülkelerinde

ticari

olarak

sürdürülmektedir (Mir ve ark., 2018; Anonim, 2022a). Amarantın
aksine, kinoa üretimi yıldan yıla artış göstermektedir. 2019 yılında
yaklaşık 161 bin ton üretilen kinoa, 2020 yılında 175 bin ton civarında
üretilmiştir (Anonim, 2022a).
Polygoneaceae familyasından tek yıllık bitki olan karabuğdayın en
çok

üretimi

yapılan

türleri

yaygın

karabuğday

(Fagopyrum

esculentum Moench) ve tatar karabuğdayıdır (Tatary Buckwheat
Fagopyrum tartaricum Gaerth) (Hayıt ve Gül, 2015; Köten ve ark.,
2022). Orta Asya karabuğdayın çıkış merkezi olarak kabul edilmiş ve
göçebe halk tarafından Orta ve Doğu Avrupa’ya taşınmıştır. 13.
Yüzyılda

Almanya,

Avusturya

ve

İtalya’da

önem

kazanan

karabuğdayın üretimi, bu bölgede diğer tahılların yaygınlaşması
nedeniyle

azalmıştır.

Gluteniz

beslenmenin

önem

kazandığı

günümüzde ise karabuğdayın değeri tekrar anlaşılmış ve üretimi
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önemli oranda artmıştır (Mir ve ark., 2018). 2020 yılında, dünya
çapında karabuğday üretimi yaklaşık 1.7 milyon tondur (Anonim,
2022a). Çin ve Rusya en büyük üreticiler arasındadır ve yaygın
karabuğday olarak bilinen tür Çin’in kuzeyinde yetiştirilirken, Tatar
karabuğdayı çoğunlukla Çin’in güneybatısında üretilmektedir (Hayıt
ve Gül, 2015; Mir ve ark., 2018).
“Süper gıda” olarak da adlandırılan ve Lamiaceae familyasından olan
chia (Salvia hispanica L.), tek yıllık otsu bir bitkidir (Erdoğdu ve
Geçgel, 2019). Meksika ve Guatemala kökenli chia kolomb öncesi
dönemde mayalar ve aztekler tarafından yetiştirilmiştir (Kaur ve
Bains, 2020). FAO verilerinde amarant gibi hala listelenmeyen chia
Avustralya,

Güney

Amerika

ve

Meksika'da

yaygın

olarak

yetiştirilmektedir (Khodaman ve ark, 2022).
Son yıllarda yüksek besin öğeleri ve farklı fonksiyonel özellikleri ile
yalancı tahıllar yeni gıda ürünlerinin özellikle glutensiz gıda
ürünlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla yaygın olarak
kullanılmaktadırlar. Bu bölümde, çölyak hastaları için gluten
bulunduran ürünlere alternatif olarak sunulan ve sağlıklı beslenme
konusunda bilincin artmasıyla diğer tüketiciler tarafından da daha
fazla talep edilen karabuğday, kinoa, amarant ve chianın fırın
ürünlerinde ve glutensiz ürünlerde kullanımı ve bu ürünlerin reolojik,
teknolojik, duyusal ve besinsel kaliteleri üzerine etkileri hakkında
bilgi verilmiştir.
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2.Karabuğday ve Kullanım Alanları
Karabuğday, Polygonaceae familyasına ait Fagopyrum türünden tek
yıllık çift çenekli bir bitkidir (Zhang ve ark., 2012). Buğday, arpa ve
pirinç gibi ekimi fazla yapılan tahıl çeşitlerinden farklılık gösteren
karabuğday, tahıl gruplarıyla benzer ve farklı özellikleri bulunan tahıl
benzeri (pseudo-cereal) grubunda yer alır. Karabuğdayın tür ve
çeşidine göre tane rengi, şekli ve büyüklüğü değişebilir. Karabuğday
taneleri keskin hatlara sahip olan üçgen şeklindedir (Kreft ve ark.,
2022). Tane kabuğu ise parlak, gri, siyah ya da mat kahverenginde
olabilir.
Karabuğday kronik rahatsızlıkların giderilmesinde olumlu etkileri olan
besleyici bir gıda olarak bilinir ve ekolojik anlamda oldukça
uyumludur. Sert iklim ve zorlu toprak şartlarındaki bölgeleri de içine
alacak şekilde birçok alanda yetişebilir (Zhang ve ark., 2012).
Karabuğday üretimi 2020 yılında en fazla olan ülkeler sırasıyla Rusya
(892 bin ton), Çin (503 bin ton), Ukrayna (97 bin ton), Amerika (86
bin ton) ve Brezilya (65 bin ton)’dır (Anonim, 2022a). Türkiye’de ise
2021 yılında TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre 1.413
ton karabuğday üretimi yapılmış, 986 ton ile Yozgat en çok üretim
yapılan il olmuştur (Anonim, 2022b).
Karabuğday, tür ve çeşidine göre değişmekle birlikte %67.8-70.1
karbonhidrat ve %8.5-19 protein içerir (Karahan ve Kılınççeker,
2020). Proteinlerin %12.5’i albümin, %64.5’i globulin, %2.9’u
prolamin ve %8’i glutelindir (Ikeda ve ark., 1991). Yapısında, gluten
alerjisine neden olduğu düşünülen glutelin ve prolamin fraksiyonlarını
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düşük miktarda içermesi çölyak hastaları için karabuğdayı değerli bir
kaynak haline getirmektedir (Karahan ve Kılınççeker, 2020).
Karabuğdayda toplam yağ miktarı %1.7-4.0 arasındadır. Bu değerin
%40’ını çoklu doymamış yağ asitleri meydana getirirken, toplam yağ
asitlerinin %80’ini doymamış yağ asitleri oluşturmaktadır (Léder ve
ark., 2010). Karabuğdayın kabuğu toplam ve çözünebilir diyet lif
açısından oldukça zengindir. Yaygın karabuğday tanesi ve ununda
diyet lif miktarı sırasıyla %27.38 ve %6.77, Tartar karabuğday
tohumunda ise bu oranlar sırasıyla %25.98 ve %6.29 arasındadır
(Karahan ve Kılınççeker, 2020).
Karabuğdaydan elde edilen unun yapısında ana unsurların yanı sıra
rutin, kuersetin, orientin, viteksin, isoviteksin ve isoorientin gibi
flavonoidler, fitosteroller, fagopirinler, D-kiroinositol, myoinositol,
fenilpropanoid glikozidler, serbest ve bağlı fenolik asitler ve
proantosiyanidinler gibi terapötik (tedavi edici özellikte) bileşenler de
oldukça fazladır. Bu bileşenlere sahip olması karabuğdaya, besleyici
ve sağlıklı tahıl içerikli ürünlerin geliştirilmesine yönelik geniş bir
kullanım alanı sağlar (Chai ve ark., 2016). Bu özellikleri nedeniyle
karabuğday yemek ve pilav çeşitlerinde kullanılabildiği gibi şarap,
alkol, sirke, çay, ekmek, kek, krep, erişte, kahvaltılık tahıl, makarna,
bisküvi, pankek, dondurma külahı, kanseri önlemek için alınan ilaçlar,
kapsül, diş macunu, merhem ve sakız gibi ürünlerin üretiminde de
kullanılmaktadır (Atalay ve ark., 2013).
Karabuğdayda %54.5 oranında bulunan nişasta granülleri oval,
yuvarlak ya da çokgen şeklinde olup 2-15µm arasında değişir. Daha
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fazla su absorbe edebilen ve bu nedenle daha çok şişebilen
karabuğday nişastasının, çirişlenme stabilitesi daha yüksektir (Sluková
ve ark., 2017). Bu durum karabuğday unu ile üretilen jellerin daha
dayanıklı olmasını sağlar ve ilave edildiği tahıl ürünlerinde kabul
edilebilirliği arttırır (Karahan ve Kılınççeker, 2020).
Ekmek üretiminde hamurun elastik-plastik özellik kazanmasında en
önemli faktör glutendir. Buğday unundan yapılan ekmeklerde gluten
ile oluşan bağlar karabuğday ununda gözlemlenmez bunun yerine
hamur içerisinde jel yapıları meydana gelir. Bu nedenle farinograf
analizinde hamurun yoğurmaya karşı gösterdiği direnç düşüktür
(Sluková ve ark., 2017). Karabuğday unu ile elde edilen hamur
kalitesinin iyileştirilmesi için düşük seviyelerde transglutaminaz
enzimi, askorbik asit ve %15’e varan oranda vital gluten ilave
edilebilir (Zheng ve ark. 2022).
Karabuğday ununun buğday ununa ilave edilmesiyle hazırlanan
hamurlarda karabuğday ununun partikül büyüklüğü ve ilave edilme
oranı hamurun reolojik özellikleri üzerine etkilidir. Küçük partiküller
halinde öğütülen karabuğday unu, buğday ununa ilave edildiğinde
hamur mukavemeti önemli oranda etkilenmezken; büyük partiküller
halinde ilave edilen karabuğday unu hamur mukavemetinin artmasına
neden olur (Coţovanu ve Mironeasa 2022a).
Karabuğday unu ilave edilen ekmeklerin, besleyici değeri artarken
teknolojik özellikleri gerilemektedir. Tek başına karabuğday unu ile
yapılan ekmekler düşük hacimli ve sert yapıya sahiptir. Çünkü
karabuğday ununda bulunan dirençli nişasta gibi bazı kimyasal
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bileşikler hamur yapısını bozarak düşük viskoelastik özelliklere sahip
sert bir hamur oluşumuna neden olurlar (Coţovanu ve Mironeasa,
2022b). Ayrıca karabuğday unu gluten içermediği için buğday unu ile
karıştırıldığı zaman mevcut olan gluten ağlarının arasına girerek bu
ağın kırılmasına yol açar böylece hem hamur hem de ekmek
niteliklerinin gerilemesine neden olur. Bu tarz ekmeklerin içinde
büyük gözenekler oluşur. Daha düşük hacimli, daha sert ve daha
yapışkan ekmekler elde edilir (Coţovanu ve ark., 2021). Bu
ekmeklerin kalite özelliklerinin iyileştirilebilmesi için kazeinat,
transglutaminaz,

askorbik

asit

gibi

katkıların

kullanılması

önerilmektedir (Zheng ve ark. 2022).
Erişte ve makarnaların kalite kriterleri belirlenirken pişme kaybı,
optimum pişme süresi ve hacim artışı gibi faktörler ölçülmektedir.
Makarnanın kaliteli olabilmesi için pişme kaybının az, hacim artışının
fazla olması beklenir. Karabuğday nişastasının kristaller oluşturması,
üretilen makarnalarda pişirme kaybının artmasına neden olmaktadır.
Makarnaların yüzeyinde yer alan jelatinleşmiş nişastaların çözünmesi
nişastanın kristal yapısından kaynaklanmaktadır (Puligundla ve Lim,
2021). Bu kristallenmenin azaltılması amacıyla 70 °C sıcaklıkta %30
nemde gelişmiş ekstrüzyon pişirme yöntemiyle modifiye edilmesi
gerekir (Guo ve ark., 2021). Ekstrüzyon işlemi nişastaların birbirine
yapışmasını sağlar ve hamurun bütün bir yapı oluşturmasına yardımcı
olarak pişirme kayıplarını azaltır.
Karabuğday kullanılarak hazırlanan bisküvilerde önemli olan faktör
ekmek ve makarnada olduğu gibi ince partiküller halinde öğütülmüş
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olmasıdır. Küçük partiküller hamurun homojen olmasını sağlayarak
bisküvilerin eşit yayılmasına yardımcı olur. Ancak yine de
karabuğday kullanılarak üretilen bisküvilerin çapları düşüktür ve
yapısal olarak serttir (Brites ve ark., 2018). Bisküviler oda
sıcaklığında depolandığında, su aktivitesinin artmasına bağlı olarak
yumuşarlar

ancak

zamanla

nişasta

retrogradasyonu

yapının

sertleşmesine neden olabilir. Ekmek, kek gibi yumuşak kalması
istenen ürünlerde bu durum depolamada sorun oluştursa da bisküvi
için avantaj bile sayılabilir. Depolamada oluşan bir diğer önemli sorun
ise ürün rengin koyulaşmasıdır (Brites ve ark., 2018; Pestorić ve ark.,
2019).
Kek üretiminde karabuğday kullanılması ürünün besin bileşimini
arttırırken pişirme sırasındaki ısı artışı, nem kaybının artmasına ve
ürünün sertleşmesine neden olur (Srivastava ve ark., 2018; Farzana ve
ark., 2021). Ayrıca kekin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ürünün
spesifik hacminde de azalmalara yol açar. Yüksek sıcaklıktaki pişirme
ürünün üst yüzeyinde sert bir kabuk oluşturarak yapıyı sıkıştırır ve
hacminin azalmasına yol açar (Srivastava ve ark., 2018).
Ekmek, kek, bisküvi, tarhana ve yufka gibi tahıl ürünlerinde ilave
olarak kullanılan karabuğday zengin besin bileşimi sayesinde ürünün
besin değerini arttırır. Bunun yanında yapısındaki fenolikler ve
antioksidan maddeler nedeniyle

ürünlerin fonksiyonel

özellik

kazanmasını sağlar. Ancak ürünlerin teknolojik kalitelerine olan
olumsuz etkisi ve duyusal özellikleri nedeniyle belirli bir orana kadar
ilave edilebilir. Ekmek için %25, bazlama için %20, yufka için %30,
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bisküvi için %40 oranında karabuğday kullanılmasının uygun olduğu
belirlenmiştir (Srivastava ve ark., 2018; Pestorić ve ark., 2019;
Coţovanu ve ark. 2021; Zheng ve ark. 2022).
2.1 Karabuğdayın glutensiz gıdalarda kullanılması
Yapısında gluten bulundurmayan karabuğday, daha çok çölyak
hastalarının öğünlerinde yer almasına rağmen yüksek besin bileşimi
nedeniyle sağlıklı beslenmek isteyen bireylerin de diyetlerinde günden
güne daha fazla yer bulmaktadır (Terpinic ve ark., 2016).
Karabuğday unundan hazırlanan glütensiz kurabiyeler duyusal olarak
daha fazla kabul görmektedir ve bunda karabuğday ununun hoş
kokusu ve tadı önemli bir etkendir.

Glutensiz bisküvilerde

karabuğday ununun pirinç unu ile %20-30 oranında ikame edilmesi
bisküvilerin sertlik ve kırılganlıklarının azalmasına ve şekilsel
deformasyonlarına

neden

olmasına

rağmen

genel

kabul

edilebilirlikleri yüksek bulunmuştur. (Hadnađev ve ark., 2013).
Karabuğday unu içeren glutensiz ekmeklerde kaliteyi arttırmak
amacıyla glutenin özelliklerini taklit eden tara gam, ksantan gam
(Vidaurre-Ruiz ve ark., 2019), keçiboynuzu zamkı, fesleğen tohumu,
tere tohumu, metil selüloz, hidroksipropil metilselüloz gibi polimerik
maddeler eklenebilir (Salehi, 2019).
Glutensiz ürünlere artan talep nedeniyle üreticiler, ürün çeşitliliğinin
arttırılması amaçlamaktadır. Ürün kalitesini iyileştirmek ve besin
değerini arttırmak amacıyla yapılan çalışmaların sayısı da buna bağlı
olarak her geçen gün artmaktadır. Tablo 1’de karabuğday kullanılarak
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üretilen glutensiz ekmek, noodle, kek gibi ürünlerle ilgili yapılan
çalışmalar ve ürün kalitesi üzerine etkisi özetlenmiştir.
Tablo 1. Glutensiz Ürünlerde Karabuğday Unu Kullanımı ve Ürün Kalitesine
Etkileri
Ürün
Üründeki etkisi
Kaynak
Glutensiz
ekmek

Karabuğday ilavesi ile üretilen glutensiz ekşi mayalı
ekmeklerde karabuğdayın toplam kalite puanı üzerinde ve
duyusal özellik anlamında olumlu etkisi görülmüştür.
Karabuğday ve ekşi mayanın bir arada kullanımı ekmeğin
daha az ufalanması ve daha esnek bir yapı kazanmasına
etki etmiştir.

Glutensiz
ekmek

Karabuğday ilave edilen ekmeklerde kontrol grubuna
kıyasla daha yüksek protein, kül, ham lif, çoklu
doymamış yağ içeriği ve antioksidan aktivite değerleri
tespit edilmiştir. Glutensiz ürünlerde karabuğdayın
sağlıklı bir alternatif olabileceği vurgulanmıştır.

Glutensiz
noodle

Ekstürüde karabuğday unu ile üretilen glutensiz noodle
örneklerinde molekül ağırlığı ve amilopektin içeriği
önemli seviyede azalırken, karabuğday unundan yapılan
noodle örneklerinde buğday ununa benzer bir çekme
mukavemeti gözlemlenmiştir.

Xing
ve
ark., 2022

Glutensiz
noodle

Karabuğday ve ekstrüde edilmiş karabuğdaydan üretilen
noddle örneklerinde sadece karabuğday ile hazırlananlara
göre daha düşük kırılma oranı, daha yüksek sertlik,
esneklik ve duyusal puanlar elde edilmiştir. Orta dinamik
viskoziteli ekstürüde karabuğday unu daha iyi pişirme
özelliklerine sahipken gluten ağının oluşumuna katkı
sağlamıştır.

Wang ve
ark.,2019

Glutensiz
makarna

Karabuğday ununun makarna formülasyonunda yer
alması ürünün diyet lif ve protein içeriğinde artışa neden
olmuştur. Karabuğday ununun mısır, pirinç gibi unlarla
uygun bir formülasyonda kullanılmasının glutensiz
makarna üretimi için önemli olduğu vurgulanmıştır.

Arcangelis
ve
ark.,
2020

Glutensiz
kek

24-48 saat çimlendirilmiş karabuğday ile üretilen
muffinlerde glisemik indeksi azaltırken 96 saat ve daha
uzun sureli çimlendirme ise glisemik indeksi arttırmıştır.
Çimlenmiş karabuğdayın oranındaki artışa bağlı olarak
muffinlerde özgül hacmin artış gösterdiği bildirilmiştir.

Bhinder ve
ark., 2022

Diowskz
ve
ark.,202)

Coronel ve
ark., 2021
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3.Kinoa ve Kullanım Alanları
Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) kazayağıgiller (Chenopodiaceae)
familyasından tek yıllık ve çift çenekli bir bitkidir. Tuza, kurağa ve
soğuğa dayanıklı olan kinoa geniş pH aralığındaki topraklarda ve
4000 m yüksekliğe kadar olan sahalarda yetişebilir (Algosaibi ve ark.,
2017). Kinoa tanelerinin şekli yuvarlaktır ve ortalama 1.5-4 mm çapa
sahiptirler. Kinoa genotipleri salkım şekli ve rengi bakımından
farklılık gösterebilir. Bu bitkilerden elde edilen tohumların da renkleri
çok geniş bir skalada değişmektedir. Kinoa türlerinin renklerinde
görülen

bu

farklılık

içeriğinde

bulunan

betalainlerden

kaynaklanmaktadır (Escribano ve ark., 2017).
Güney Amerika bölgesine özgü bir bitki olan kinoa, çevresel
etmenlere karşı ortaya koyduğu dirençten kaynaklı olarak farklı
iklimsel şartlara kolaylıkla uyum sağlayabilir (Ruiz ve ark., 2014).
Ekvador, Bolivya ve Peru gibi ülkeler başlıca üretici ülkelerdir
(Anonim, 2022a). Bunun yarı sıra Hindistan, Kanada, Kuzey Afrika
gibi ülkelerde de üretilebilmektedir (Tan ve Temel, 2019). Türkiye’de
ise kinoa üretimi FAO ve TUİK verilerinde listelenmemektedir
(Anonim, 2022a; Anonim 2022b).
Kinoa tohumlarının protein içeriği oldukça yüksektir. Kinoada
proteinlerin büyük kısmını globülin ve albüminler oluşturur ve
prolaminlerden daha fazladırlar. Kinoa tohumları yapısında hiç
prolamin bulundurmadığı için özellikle çölyaklı bireyler gibi gluten
intoleransı olan kişiler için besleyici, hazırlanması kolay, ekonomik ve
lezzetli bir besin kaynağıdır. Karbonhidrat miktarı ise kuru maddede
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%67-74 arasında değişiklik gösterir (Jancurová ve ark., 2009).
Karbonhidrat miktarının büyük bölümünü nişasta %58.1- 64.2
meydana getirir (Repo- Carrasco, 2011). Kinoa, buğday nişastasına
oranla daha düşük jelatinizasyon entalpisine; daha yüksek viskoziteye
ve su bağlama kapasitesine sahiptir (Dağ ve Özkan, 2019). Buna bağlı
olarak retrogradasyon ve donma sırasında stabilitesini koruması,
modifiye nişastaların ikamesi olarak kullanılabilmesini mümkün kılar
(Repo-Carrasco ve ark., 2003). Kinoa tohumunun yağ içeriği %4.58.75 arasında değişmekle birlikte, bu yağ linoleik asit (%52) ve oleik
asit (%24) açısından zengindir (Iglesias-Puig ve ark., 2015). Mineral
ve vitamin açısından zengin olan kinoada kalsiyum, potasyum,
magnezyum, çinko fosfor ve demir gibi mineraller; B, C ve E
vitaminleri, folik asit, tiamin, riboflavin gibi vitaminler yüksek oranda
bulunurlar ve günlük ihtiyacın büyük kısmını karşılarlar (Sevindik ve
ark., 2021).
Makro ve mikro gıda bileşenlerinin yanı sıra, kinoa sağlık üzerine
faydası kanıtlanan antioksidan maddeler ve fenolik maddeleri de
yapısında bulundurur (Dağ ve Özkan, 2019; Sevindik ve ark., 2021).
Tohum rengi fenolik madde miktarı hakkında bilgi verir. Kırmızı
renkli kinoaların, siyah ve beyaz renkte olanlara göre fenolik madde
miktarı daha yüksektir (Çelik ve Tunçgil, 2020). Yapısında yaygın
görülen biyoaktif bileşikler ise saponin, kateşin, betalainler ve
fitosterollerdir (Sevindik ve ark., 2021).
Sağlık üzerine birçok faydası olan kinoada saponinler, fitik asit,
tanenler, nitratlar, oksalatlar ve tripsin inhibitörleri gibi beslenme
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karşıtı faktörler de bulunur (Satheesh ve Fanta, 2018). Tohumu kuş,
böcek saldırılarına karşı koruyan ve tohumun en dış katmanında
bulunan saponin acımsı tat vermesi nedeniyle sorun oluşturan en
önemli bileşendir. Evde ve sanayide saponinden kurtulabilmek için
ıslatma-kurutma, ekstrüzyon, kavurma, fermantasyon, çimlendirme,
tohum kabuğunun soyulması, alkali suyla tohumun yıkanması gibi
işlemler uygulanmaktadır (Dağ ve Özkan, 2019; Çelik ve Tunçgil,
2020; İlkay ve Mutlu, 2020). Hatta günümüzde tatlı kinoa ya da
saponinsiz kinoa olarak anılan ve saponin oranı %0.11’in altına
düşürülerek satılan kinoa çeşitleri bulunmaktadır (Dağ ve Özkan,
2019; Çelik ve Tunçgil, 2020; Sevindik ve ark., 2021).
FAO tarafından gıda güvenliğine katkı sağlayan mucize besin olarak
tanımlanan kinoa günümüzde açlığa çare olarak gösterilmektedir (Dağ
ve Özkan, 2019; Sevindik ve ark., 2021). Ana yemeklerden,
atıştırmalık aperatif yiyeceklere kadar çok farklı biçimlerde ürünlerin
içerisinde yer alır. Kinoa tohumları un şeklinde öğütülerek makarna,
ekmek ve diğer fırıncılık ürünlerde buğday veya diğer tahıllardan elde
edilen unlar ile bir arada kullanılabilir. Tane yapısındaki kinoa
pilavlarda ve pirinç gibi yemeklerde; çimlendirme işlemi uygulanan
tohumlar, kinoa filizi olarak soğuk yemeklerde ve salatalarda;
yaprakları ıspanak gibi sebze şeklinde kullanılmaktadır (Tan ve
Yöndem, 2013; Demir, 2018). Aynı zamanda kahvaltılık gevrek
şeklinde de beslenmede yerini almaktadır (Valencia-Chamorro, 2003).
Kinoa aynı zamanda fırın ürünlerinin üretiminde buğday unu ile
ikame edilerek unun zenginleştirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.
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Özellikle

ekmeğin

kinoa

ile

zenginleştirilmesi

besleyiciliğini

arttırmanın yanısıra ürün kalitesini de olumlu yönde etkiler. Glutensiz
ekmeklere fermente edilerek ilave edilen kinoa hamuru ekmeklerin
hacimlerinin ve spesifik hacimlerinin artmasına yardımcı olur (Yeşil
ve Levent, 2022a). Yüksek oranda kinoa ilavesi gluten ağlarının
kırılmasına neden olarak ekmek hacminin azalmasına yol açar.
Özellikle kepekli olarak öğütülen kinoa unu ekmek içini sertleştirir ve
ekmek hacmini de azaltır. Bu nedenle ekmek üretiminde kinoa
katkısının %25’i geçmesi istenmez (Iglesias-Puig ve ark., 2015;
Suárez-Estrella ve ark., 2020).
Kinoa ununun buğday unu ile karıştırılmasıyla tüketicilere katma
değer sağlarken üretilen hamurun kalitesinin değişmesine yol açar.
Öğütme sırasında elde edilen partikül büyüklüğü ilave edildiği
hamurun kalitesini önemli oranda etkiler. Örneğin küçük partiküller
(<180µm) hamura ilave edildiğinde su absorbsiyonu artar, nişasta
jelatinizasyon hızı ve retrogradasyon hızı azalır. Küçük parçacıklar
daha fazla su tutabildiğinden hamurun sertleşmesine ve hamur gelişme
süresinin uzamasına yol açar (Coţovanu ve ark., 2020). Bu nedenle
küçük partiküller halinde öğütülmüş kinoa ununun hamura %11’den
fazla ilave edilmesi ekmek içinin sıkı olmasına neden olur. Büyük
partiküller (>300µm) halinde ilave edilen kinoa ise hamurun su
absorbsiyonunu ve gaz tutma kapasitesini azaltır. Bu durum ekmek
hacminin ve sıkılığının da azalmasına neden olur. %9’dan fazla
oranda büyük partiküller halinde kinoa unu buğday ununa ilave
edildiğinde ise hamur stabilitesi, elastikiyeti ve hamurun deformasyon
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enerjisi düşer (Bozdogan ve ark., 2019; Coţovanu ve Mironeasa,
2022b). Buğday ununa orta büyüklükte öğütülmüş kinoa ununun
%10’dan fazla ilave edilmesi, hamur reolojisini olumsuz etkiler
(Gutierrez-Castillo ve ark., 2022; Coţovanu ve Mironeasa, 2022b).
Makarna üretiminde kinoa kullanımı ekmekte olduğu gibi besin
değerini arttırırken partiküllerin gluten ağlarının arasına girmesine
bağlı olarak kalite kayıpları yaşanmaktadır. %20’ye kadar kinoa unu
ilave edilmesi makarnaların yapısını ve duyusal kabul edilebilirliğini
olumsuz yönde etkilemez. Gluten ağlarının kırılmasına bağlı olarak
kinao ilavesiyle makarnalarda suya geçen madde miktarında artış
olurken, makarna hamurunun bütünlüğü bozulur (Ramos-Diaz ve ark.,
2020; Demir ve Bilgiçli, 2020; Xing ve ark., 2022). Ayrıca kinoa
ilavesinin çeşide bağlı olarak makarna tekstürü üzerine etkisi
değişkenlik gösterir. Saponin içeriği yüksek olan türler yapışkanlık ve
sıkılık değeri bakımından diğer türlere oranla üstün özellikler sergiler
(Ramos-Diaz ve ark., 2020). Kinoanın rengine bağlı olarak ilave
edildiği makarnaların rengi koyulaşarak sarılık değerinde azalma
meydana gelir (Demir, 2018).
Çoğu zaman açlığımızın bastırılması için tercih ettiğimiz bisküvi, en
çok %20 oranında kinoa ile zenginleştirildiğinde duyusal olarak kabul
edilebilen besin değeri yüksek fonksiyonel bir ürüne dönüşmektedir
(Daraz ve ark., 2020). Kinoaların öğütülmeden önce mikrodalga ile
muamelede edilmesi fenolik bileşenlerin açığa çıkmasına ve zararlı
bileşenlerinin azalmasına katkı sağlar. Böylece bisküviye ilave
edildiğinde bisküvilerin fenolik madde miktarını daha fazla arttırır
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(Valenzuela-González ve ark., 2022). Ancak içeriğindeki lif nedeniyle
bisküvilerin tekstürel özelliklerini olumsuz etkileyerek yayılma
oranının azalmasına; yağ ve şeker oranındaki artış ise yayılma
oranının artmasına yol açar (Jan ve ark., 2018; Mera-Carbo ve ark.,
2020). Bu nedenle kinoanın kabuklu ya da kabuksuz ilave edilmesi
bisküvi özelliklerini değiştirir. Ayrıca kinoanın yapısında bulunan yağ
ve şeker bisküvi sertliğinin azalmasına yol açarken, pişirme sıcaklığı
ve süresindeki artış bisküvi sertliğinin artmasına neden olur (Jan ve
ark., 2018).
Bisküvi gibi besleyici değeri yüksek olan ve sevilerek tüketilen
keklere kinoa ilavesi keklerin besin değeriyle birlikte antioksidan
aktivitesini de arttırır (Javaheripour ve ark., 2022). Bu durum yağ
içeriği yüksek olan keklerin depolanması sırasında oksidasyonu
azaltarak raf ömrünün uzamasını sağlar (Sheikholesalmi ve Seyadain
Ardebili, 2019). Ayrıca içeriğindeki lifler nedeniyle keklerin su
aktivitesini arttırır ve sertlik değerini azaltır

(Bozdogan ve

Kumcuoğlu, 2019). Kinoa unu ilavesi keklerin mekanik mukavemetini
iyileştirmesinin yanı sıra hacminin de artmasına katkı sağlar. %50’ye
varan oranda kinoa ilavesi duyusal olarak tüketiciler tarafından kabul
edilebilirken pişirme sıcaklık ve süresinin 180 °C’de 40-45 dakika
olması keklerin teknolojik özellikleri üzerine olumlu yönde etki eder
(Nakilcioğlu ve Ötleş, 2022).
3.1.Kinoanın glutensiz gıdalarda kullanımı
“Yirmibirinci

yüzyılın tahılları”

olarak kabul

edilen yalancı

tahıllardan biri olan kinoa, besin değeri yüksek olan bileşenleri
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dengeli olarak içermesi nedeniyle glutensiz ürün geliştirmede büyük
talep görmektedir (Kaur ve ark., 2022). Son yıllarda glutensiz
ürünlerinin tüketiminde meydana gelen büyüme nedeniyle, üreticiler
bu sektöre ilgi duyarken konu ile ilgili yapılan araştırma sayısı da bir
hayli artış göstermiştir. Tablo 2’de kinoa ilave edilerek hazırlanan
ekmek, kek, noodle, kurabiye, bisküvi gibi glutensiz ürünler ile ilgili
yapılan çalışmalardan bazıları özetlenmiştir.
Tablo 2. Kinoanın Glutensiz Ürünlerde Kullanımı ve Ürün Kalitesine Etkileri
Ürün
Üründeki etkisi
Kaynak
Glutensiz
ekmek

Kinoa unu ilavesi ile glutensiz ekmek özellikleri olumlu
yönde etkilenmiş, kinoa unu ile birlikte lipaz ve proteaz
kullanımı ekmek kalitesini iyileştirmiş, %25 kinoa unu
katkısı bayatlamayı geciktirmiş ve duyusal olarak en
fazla beğeni alan ekmekler olmuştur

Azizi
ve
ark., 2020

Glutensiz
ekmek

Kinoa unu katkısı; glutensiz ekmeklerin kül, protein ve
diyet lif içeriklerinde önemli artış sağlarken yağ
içeriklerini değiştirmemiş, özellikle %50 gibi yüksek
oranlarda ilave edildiklerinde duyusal kabul
edilebilirliğin azalmasına neden olmuştur. Kısmi
pişirme metodu (90 gün dondurulmuş depolama
sonrası)
ekmeklerin
kabul
edilebilirliklerini
etkilememiştir

Moss
ve
McSweeney,
2022

Glutensiz
ekmek

Glutensiz ekmek üretiminde; kinoa ununun %30
oranına
kadar
glutensiz
un
formülasyonuna
eklenebileceği ve bu ekmeklerin 45 güne kadar kısmi
pişirilerek dondurulup depolanabileceği bildirilmiştir.

Hayıt
ve
Gül, 2019

Glutensiz
noodle

Kinoa unu ilavesi ile; protein içeriğinde önemli artış,
pişme kaybında (kabul edilebilir düzeyde) ve sertlikte
artış, %50 ilave oranında bile kabul edilebilir pişme
kalitesi ve tekstürel özellikler kaydedilmiştir
Renkte koyulaşma görülürken, kinoa unu ve soya unu
karışımlarının ara nem ekstrüzyonu ile düşük glisemik
indeksli kinoalı noodle üretimi mümkün olmuştur

Odabas ve
Cakmak,
2022

Kinoa unu kullanımı ile buğday bazlı keklere kıyasla
glutensiz
keklerin
besinsel
ve
fonksiyonel

Amini
ve
ark., 2022

Glutensiz
noodle

Glutensiz
kek

Zhang
ve
ark., 2022
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Glutensiz
kek

Glutensiz
bisküvi

özelliklerinde önemli ölçüde iyileşme tesbit edilmiştir
%100 kinoa unundan formülasyon ve pişirme koşulları
optimizasyonu ile tüketici tarafından beğenilen kaliteli
bir glutensiz kek elde etmek mümkün olmuştur
Pirinç ununun kısmen veya tamamen kinoa unu (%25,
%50, %75 ve %100) ile ikame edilmesi sonucu; daha
çekici bir kabuk rengi, doğrusal olarak artan protein,
lipid, kül, toplam çözünür ve çözünmez polifenol,
flavonoid, antioksidan aktivite ve uçucu bileşikler,
beslenme profilinde önemli ölçüde iyileşme, duyusal
kabul edilebilirlik açısından maksimum ikame oranının
%50 olduğu daha yüksek yüzdelerde otsu ve acı tatların
oluştuğu ortaya çıkarılmıştır

Nakilcioğlu
ve
Ötleş,
2022

Cannas ve
ark., 2020

4.Amarant ve Kullanım Alanları
Amarant, karabuğday ve kinoa gibi, gerçek tahıllar sınıfında
bulunmayan fakat birçok özelliği incelendiğinde gerçek tahıllara
benzerlik gösteren (pseudo-tahıl) çift çenekli, tek yıllık bir bitkidir
(Amicarelli ve Camaggio, 2012). Amarantın (Amaranthus spp.) tohum
çapı yaklaşık olarak 0.9-1.7 mm arasındadır ve oldukça küçük bir
yapıdadır. Tohumun kabuk yapısı ince, pürüzsüz ve krem-sarı
arasında çeşitli renkler alabilmektedir. Büyük bir biyoçeşitliliğe sahip
olan amarantın (yaklaşık 60 tür) tohumları için yetiştirilen türleri
arasında Amaranth caudatus, Amaranth hypochodriacus ve Amaranth
cruentus sayılabilir (Mir ve ark., 2018; Doğu Baykut, 2021).
Amarant

tanesi,

yapısında

ortalama

olarak

%73.7–%77.0

karbonhidrat, %15-25 protein, %7.1–%8.0 lipit ve %3.0–%3.5 mineral
madde bulundurmaktadır (Shevkani ve ark., 2014). Üretimi yapılan
Amaranthus

hybridus,

Amaranthus

caudatus,

Amaranthus

hypochondriacus, Amaranthus cruentus’un protein oranlarının %12.5
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ile %16 arasında değiştiği bildirilmiştir (Venskutonis ve Kraujalis,
2013).

Amarant

(Amaranthus

diğer

spp.)

tahıl

taneleri

ile

kıyaslandığında daha fazla diyet lif ve protein, elzem aminoasit olan
lisin ve yüksek oranda demir ve kalsiyum ihtiva eder (Venskutonis ve
Kraujalis, 2013). Önemli miktarda doğal antioksidan kaynağı olan
amarant yağı yapısında önemli oranda E vitamini içerir (Doğu Baykut,
2021).
Amarant yaprakları sebze olarak da tüketilebilir ve birçok protein ve
mineral açısından çoğu sebzeden daha zengin içeriğe sahiptir
(Kalinova ve Dadakova, 2009). Bu nedenle tohum ve yapraklarının
çeşitli

gıdalarda

besin

değerinin

yükseltilmesi

amacıyla

kullanılabileceği bildirilmektedir. Ayrıca yüksek besin değeri ve
içeriğindeki yapı taşlarının niteliği nedeniyle gıda üretiminde, ilaç
endüstrisinde,

çevre

koruma

ve

çeşitli

sanayi

alanlarında

kullanılabilmektedir (Doğu Baykut, 2021).
Diğer yeşil yapraklı sebzelerle kıyaslandığında amarant (Amaranthus
spp.) yaprakları daha yüksek antioksidan içermektedir. Bu nedenle
amarant yaprakları Nijerya ve Amerika’da çiğ olarak salatalarda
kullanılabilmesinin

yanı

sıra

ıspanak

gibi

pişirilerek

tüketilebilmektedir. Provitamin A ve demir minerali bakımından da
zengin bir kaynak olan amarantın yaprak ve tohumlarının syringik asit
gallik ve p-koumarik gibi önemli flavonoidler ve fenolik bileşikler
barındırır. Fakat fenolik madde bileşimi, çevresel faktörler, iklim ve
genotip gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir (Kraujalis ve ark.,
2013). Amarant tanelerinin kabuk ve öz kısımları yüksek antioksidan
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özellikte polifenoller ihtiva eder. Amarantta yer alan temel fenolik
bileşikler ferulik asit, kafeik asit ve hidroksibenzoik asittir. Yapısında
bulunan biyoaktif maddeler nedeniyle amarantın anti alerjik, anti
kanser ve anti hipertansiyon özelliklerinin yanı sıra kolesterol değerini
azalttığı bilinmektedir (Doğu Baykut, 2021).
Amarant tohumlarından üretilen un kremsi, kirli beyaz renkte ve
fındık aromalı bir içeriğe sahiptir. Yüksek hidrasyon özelliği ürünün
raf ömrünü uzatır. Nişasta granül yapıları patates ve pirinç nişastasına
kıyasla daha küçük yapıdadır. Bu özelliği ticari nitelikteki fırın
ürünlerinin üretiminde başarı ile kullanılabilmektedir (Valencia ve
Arana,

2017).

Amaranthus

‘tricolor,

blitus,

cruentus,

hypochondriacus ve edulis’un yaprakları salata ve çeşitli çorbalarda,
Amaranthus hybridus, caudatus, cruentus, hypochodriacus ve
mantegazzianus’un taneleri ise ekmek, kek gibi fırın mamullerinin
üretiminde kullanılabilmektedir (Miranda-Ramos ve ark., 2019).
Yüksek protein bileşimi nedeniyle düşük randımana sahip unların
zenginleştirilmesinde kullanılabilen amarant unlu mamullerin elzem
amino asit içeriğini dengeler, diyet lifi miktarını arttırır ve bilhassa
demir ve kalsiyum açısından zenginleştirme sağlar (Sanz-Penella ve
ark., 2013). Bu nedenle birçok ülkede fonksiyonel gıda olarak
kullanılmaktadır.
Amarant taneleri patlatılabilir, ekstrüde edilebilir, tost edilebilir ya da
öğütme işlemi yapılarak un formuna getirebilir. Tanelerin işleme
imkânları

geniş

olduğundan

gıda

sanayinde

kullanımı

artış

göstermektedir. Bu nedenle ekmek, kek, kurabiye, makarna, noddle,
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mantı, krep, muffin ve kraker gibi çok sayıdaki fırın ürününde besinsel
değeri yükseltmek, ürünün tekstür, pişme ve morfolojik özelliklerini
geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır (Yeşil ve Levent, 2022b).
Fırın ürünlerinin kalitesi un tanecik boyutu ile yakından ilgilidir.
Zenginleştirme sırasında ilave edilen amarant tohumlarının büyüklüğü
de fırın ürününün kalitesinde kilit rol oynamaktadır. Amarant
tohumlarının farklı dış ve iç morfolojik özellikleri aynı zamanda
ürünün besin bileşiminin değişmesine de yol açar. Amarantın dış
perisperm tabakası, poligonik nişasta taneleri bakımından zengin bir
yapıya sahiptir. Bu nişastanın %90-98’i amilopektinden meydana
gelir. %2-12 arasında değişen amiloz ise yüksek jelatinizasyon
yeteneği nedeniyle ürünlerin reoloji ve tekstür özelliklerini etkiler.
Amaratın öğütülmesi sırasında hangi morfolojik bölgeden elde
edildiği öncelikle besin konsantrasyonunu sonra ise ilave edildiği
ürünlerin reolojisini ve kalitesini değiştirebilir (Singh ve ark, 2019).
Amarant ununun besin bileşimi, ilave edildiği fırın ürünlerinin hamur
reolojisini etkiler. 180 µm’den küçük ya da 300 µm’den büyük
partikül

boyutunda

öğütülen

uzayabilirliğini arttırır.

amarant

ununun

ilavesi

hamur

Ayrıca küçük parçacıklar daha fazla su

tutacağından ideal kıvamda hamur elde edebilmek için gerekli su
miktarı da artar. Bunun yanında hamur stabilitesi azalır (Coţovanu ve
ark., 2021). Amarant unu miktarının artması ise gluten ağlarının
yapısının bozulmasına yol açtığından hamurun sertleşmesine sebep
olur (Coţovanu ve Mironeasa, 2022c). Bu yapısal değişim üretilen
ekmeklerin özelliklerini de etkiler. İlave edilen amarant unu
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miktarının artması ekmek hacmini etkiler ve sertliğinin artmasına
neden olur. Ayrıca ekmek içi gözenek yapısı da amarant unu oranına
göre değişir. 280 µm boyutunda öğütülen amarant ununun %10
oranında ilave edilmesi ürününün teknolojik özellikleri üzerinde
olumsuz bir etki gösterir. %25 oranına kadar amarant unu ilave edilen
ekmeklerin besin değerinin artmasının yanı sıra amilopektin
retrogradasyonu bakımından bayatlama süresi de uzar. Amarant
ununun elde edildiği tür de ekmek kalitesi üzerine etki eder. Toplam
diyet lif içeriği A. spinosus’a göre daha yüksek olan A.
hypochondriacus unu ilave edilen ekmeklerin hacimleri daha düşük ve
daha serttir (Miranda-Ramos ve ark., 2019). Tüm bu özelliklerin yanı
sıra amarantın yapısında bulunan fitik asit gibi antinütrientler
nedeniyle ilave edilme oranı arttıkça faydalı kalsiyum, çinko, demir
gibi minerallerin emilimi azalmaktadır (Sanz-Penella ve ark., 2013;
Miranda-Ramos ve ark., 2019; Piga ve ark., 2021).
Bisküvi, muffin ve kek gibi ürünlerde raf ömrünü uzatmak ve ürünün
kalitesini korumak maksadıyla eklenen BHA-bütil hidroksil anisole,
TBHQ- tert-butilhdroquinon gibi sentetik yapıların tercih edilmesini
azaltabilmek için rutin ve kuersitin barındıran amarant unu
kullanılması kanser gibi ölümcül hastalıkların önüne geçilmesinde
oldukça etkilidir (Antoniewska ve ark., 2018). Amarant unu
kullanılarak üretilen bisküvi ve kurabiyelerde diyet lif ve antioksidan
aktivite değeri artar.

Amarant unu ilave edilme oranının artması,

bisküvide önemli kalite kriterlerinden biri olan yayılma değerini
arttırır ancak duyusal açıdan kabul edilebilir amarant unu ilavesi %60
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oranını geçmemelidir (Chauhan ve ark., 2016). Bisküvide olduğu gibi
kraker ya da diğer fırın ürünlerine amarant unu ilave edilmesi
ürünlerin renginin koyulaşmasına neden olur (Gebreil ve ark., 2020).
Keklerde ise amarant unu ilavesi kekin iç yapısının yumuşamasına
neden olurken, esneklik ve hacim değerini azaltır (Mutlu ve ark.,
2019).
Mantı üretiminde amarant ilavesi pişme süresinin uzamasına neden
olurken protein ve yağ gibi besin bileşenlerinin oranı artar (Aygün,
2021). Makarna üretiminde ise amarant ilavesi pişme süresi ve
parlaklık değerini azaltırken pişme kaybını arttırır (Bastos ve ark.,
2016; Cárdenas-Hernandez ve ark., 2016). Erişte ve makarna üretimi
için kalite özelliklerinin korunması ve duyusal kabul edilebilirlik
bakımından amarant unu ilavesinin %30’dan fazla olması istenmez
(Bastos ve ark., 2016; Cárdenas-Hernandez ve ark., 2016; Öncel,
2017).
4.1. Amarant’ın glutensiz gıdalarda kullanımı
Kinoa, karabuğday ve chia gibi gluten içermeyen tahıl benzerleri
arasında yer alan amarant zengin besin bileşimi nedeniyle çölyak
hastalarının beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Un haline
getirilerek, çimlendirilerek, jel oluşturarak ya da ön fermantasyon
işleminden geçirilerek glutensiz ürünlerde değerlendirilen amarant
ilave edildiği ürünlerde özellikle esansiyel aminoasitlerce ürünü
zenginleştirmektedir. Ayrıca ilave edildiği ekmeklerde ürün yapısını
iyileştirerek bayatlamayı geciktirirken makarnalarda ise kavrularak
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kullanıldığında ağırlık kaybını azaltmaktadır (Singh ve Liu, 2021;
Aguiar ve ark., 2022).
Amarant ununun tek başına glutensiz ürünlerde kullanımı duyusal
olarak istenmeyen bir özellik olmasına rağmen pirinç unu, mısır unu
ya da nişastasıyla birlikte kullanımı bisküvi, kraker, kek gibi ürünlerin
kalitelerini arttırmıştır. Bu durumu kanıtlayan birçok çalışma
yapılmıştır ve bu çalışmalardan bazılarına Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3. Amarantın glutensiz ürünlerde kullanımı ve ürün üzerindeki etkileri
Ürün
Glutensiz
ekmek

Üründeki etkisi
Amarant unu ile hazırlanan ekmeklerin hacim ve spesifik hacim
değeri sırasıyla 186.09 ml ve 1.72ml/g olarak belirlenmiştir.
Ekşi maya gibi ön mayalama yapılarak %45’e varan oranda
amarant mayası ilavesiyle üretilen ekmeklerde ise hacim değeri
ve ekmek içi parlaklık değeri azalmıştır.
Tek başına amarant kullanımı istenmeyen koku gibi duyusal
özelliklere neden olmuş, %50 amarant unu ve %50 pirinç unu
karışımı ile üretilen ekmeklerin duyusal kaliteleri, ekmek içi
yumuşaklık ve ekmek hacmi daha fazla bulunmuştur.

Kaynak
Yeşil
ve
Levent,
2022a

Glutensiz
bazlama

Besin değeri iyileşmiş, maya kokusu ve maya tadının artmasına
neden olmuş, renk olarak kabul edilebilir bulunurken depolama
süresini olumsuz etkilemiştir. %20 oranında kullanımı kabul
edilebilir bulunmuştur.

Piga ve ark.,
2021

Glutensiz
makarna

%75 amarant unu ikamesi sonucu pişme kaybı ve sertlik artmış,
kabul edilebilirliği en düşük ürün olmuştur. Teknolojik açıdan
olumsuzluklarına rağmen ürünün protein sindirilebilirliği
yüksek bulunmuştur.

Rudra
ve
ark., 2020

Glutensiz
noodle

Hamurların sertliği ve pişirme verimi artmış, noodleların ise
protein, kül ve yağ miktarı artmıştır. Kavulmuş amarant unu ile
üretilen noddlelarda pişme kaybı azalmıştır.

Singh
ve
Liu, 2021

Glutensiz
kek

Önceden jelatinize edilen amarant unu kek üretiminde yağ ile
ikame (%33,66 ve %100) edilmiştir. İkame oranının artması
nişasta sindirilebilirliğini arttırırken kekin yapısını sertleştirmiş
ve ağırlığını azaltmıştır. %33 oranında yapılan ikamenin
duyusal olarak kabul edilebilir olduğu belirlenmiştir.

Carmona‐
Garcia ve
ark., 2022

Glutensiz
tortilla

%100 amarant unu ile üretilen tortillaların esansiyel
aminoasitleri ve besin değerleri yükselmiştir. Duyusal açıdan
%25 amarant unu kullanılması kabul edilebilir bulunmuştur.

Gebreil ve
ark., 2020

Glutensiz
ekmek

Aguiar ve
ark., 2022
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Glutensiz
kraker

Amarant unu kullanılarak üretilen krakerlerin fosfor,
magnezyum, kalsiyum ve demir miktarı gibi mikro
bileşenlerinin yanı sıra yağ, protein ve diyet lif gibi makro
bileşen değerleri ile duyusal kabul edilebilirlikleri buğday unu
ile üretilenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Turk Aslan
ve
Işık,
2022

Glutensiz
kraker

%100 amarant unu kullanılarak üretilen krakerlerin besin değeri
diğer krakerlerden yüksektir. Ancak tat ve gevreklik
bakımından kabul edilebilir olanlar %75 amarant unu
kullanılarak üretilen krakerler olarak belirlenmiştir.

Gebreil

Glutensiz
bisküvi

Amarant, sorgum ve darı unu karıştırılarak yapılan
optimizasyonda amarant unu ilavesiyle besin değeri artmış,
ürün rengi koyulaşmıştır. Optimum un karışımının %50
amarant, %40 sorgum ve %10 darı ile elde edileceği
bildirilmiştir.

Kassa

ve

ark., 2020

ve

Emire, 2021

5.Chia ve Kullanım Alanları
Chia, Lamiaceae familyasının bir üyesi olan otsu yapıda bir bitkidir.
Chia bitkisinin yüksekliği 1 metre, yaprakları oval yapıda, 80–100
mm uzunluğunda ve 40–60 mm genişliğinde, çiçekleri mor renkte,
yaprak sapı 40 mm uzunluğundadır Chia tohumu siyah, beyaz ve gri
renklerde olabilir ve 1.21±0.08 mm genişliğinde, 1.87±0.1 mm
uzunluğunda ve 0.88±0.04 mm kalınlığında oval şekle sahip
tohumlardır (Munoz, 2013).
Chia tohumu %35 toplam diyet lif, %25-41 karbonhidrat, %16.5
protein, %30 yağ bulundurur (Munoz, 2013; Zettel ve Hitzmann,
2018). Chia tohumunda bulunan n-3 yağ asidi miktarı kinoa
tohumuna; protein miktarı ise buğday, pirinç, yulaf ve mısıra kıyasla
daha fazladır. Chia tohumunun fenolik bileşenlerinin büyük
çoğunluğunu kuersetin (2×10-3 mol/kg), kaemferol (1.1×10-3 mol/
kg), kafeik asit (6.6×10-3 mol/kg) ve klorojenik asit (7.1×10-4 mol/
kg) oluşturur ve tokoferol bileşeni 238–427 mg/ kg’dır (Munoz,
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2013).

Biyoaktif

bulundurmasından

bileşenleri
dolayı

chia

bünyesinde

yüksek

tohumunun

miktarda

diyabet,

kanser

kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi hastalıkların önlenmesinde
rolü oldukça fazladır (Kris-Etherton ve Hill, 2008).
Chia tohumlarının bütün tohum halinde, un halinde, tohum müsilajı
veya tohum yağı formlarında kullanılabilir (Zettel ve Hitzmann,
2018). Besin değeri yüksek olan chia tohumu diyet açısından önemli
bir yere sahiptir. Unlu mamullerde ve birçok farklı ürün çeşidinde chia
tohumu kullanımı ile ilgili araştırmalar her geçen gün artmaktadır
(Bos ve ark., 2016). Chia tohumu (Salvia hispanica) gluten ihtiva
etmediği, yüksek antioksidan, fenolik madde ve diyet lif içerdiği için
çölyaklı

bireylerin

diyetlerinde

önemli

bir

alternatif

ürün

potansiyelindedir. Chia tohumu ve bu tohumdan üretilen ürünler, gıda
endüstrisinde fonksiyonel hammadde olarak kullanılabilmelerinin yanı
sıra, reçetelerinde yer aldıkları gıdaların besinsel içeriklerini de
arttırırlar (Coelho ve ark., 2014).
2009 yılından beri Avrupa Birliği yönetmeliğinde ekmeklerde %5
oranında chia kullanımına izin vermektedir (Anonim, 2009). 2013’te
ise günlük 15 gr’dan fazla alınmaması şartıyla ekmekler, kahvaltılık
gevrekler ve çerezlerde kullanımına izin vermiştir (Anonim, 2013).
Chianın yapısında bulunan doğal asitleştiriciler ekşi maya eldesi
sırasında artarak hamurun sertleşmesine neden olur ve ekmek içinin
poröz yapısını arttırır (Jagelaviciute ve Cizeikiene, 2021). Bir diğer
bileşen olan musilaj da hamurun reolojisi üzerine etki eder. Müsilajı
ayrılmamış %10 oranında kullanılan chia unu ilave edilen hamurların

153 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

su absorbsiyonu, gelişme süresi ve stabilitesi müsilajı ayrılan unlara
göre daha yüksektir (Guiotto ve ark., 2020).
Tohum olarak ya da un olarak kullanılan chia tohumu duyusal ve
teknolojik açıdan herhangi bir olumsuzluğu sebep olmadan %10
oranına kadar ekmeğe ilave edilebilir (Kulczyński ve ark., 2019).
Ekmeğe chia ilavesinin amacı temelde besin değerinin arttırmak olsa
da chia tohumu ya da unu ilave edilerek üretilen ekmeklerin iç yapıları
iyileşmekte, hamur stabilitesi artmakta ve bayatlama gecikmektedir
(Steffolani, 2014; Inglett ve ark., 2014). Ancak sadece chia tohumu ve
ekşi maya kullanılarak üretilen ekmeklerin kaliteleri düşüktür
(Maidana ve ark., 2020). İlave edilen chia oranının %10’dan fazla
olması durumunda ekmek içi gözenek yapısının olumsuz etkilenerek
ekmek içi sertleşmektedir (Guiotto ve ark., 2020). Chia tohumu
ekmeğe bütün olarak ilave edildiğinde ekmek hacmi artarken, chia
ununun ilavesi durumunda ekmek hacmi azalmaktadır. Bunun nedeni
ise yapıdaki liflerin gluten matrisini bozarak gaz tutma kabiliyetini
azaltmasıdır (Adamczyk ve ark., 2021).
Ekmek üretiminde olduğu gibi bisküvi üretiminde de kullanılabilen
chia unu ürünün besin değerini yükseltir. Ancak ilave edilme oranının
arttırılmasıyla beraber akrilamid, furfural ve HMF oluşumu artar.
Yapısındaki lifler nedeniyle de bisküvilerin yayılma oranının
azalmasına neden olan chia unu ürün sertliğini arttırır. %10’dan az
kullanıldığında chianın bileşimindeki biyoktif maddeler nedeniyle
ransidite önlenebilirken, bu değerin üzerine çıkılması durumunda raf
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ömrü olumsuz etkilenir ve duyusal kabul edilebilirlik azalır (Tüter,
2019).
Kek üretiminde chia unu ve chia jeli ikame maddesi olarak
kullanılabilir. Bu durum keklerde yağ oranının azalmasına yardımcı
olur. Chia jeli ve ununun ilavesi keklerde hacim azalmasına neden
olurken chia unu depolamada nem kaybını önleyerek ürünün raf
ömrünü arttırır (Fernandes ve ark., 2021). Chia jeli kek üretiminde yağ
ikamesi yerine kullanılabildiği gibi yumurta ikamesi olarak da
kullanılabilir. Özellikle ekstrakte edildikten sonra soğutucuda 30 güne
kadar bekletilen chia jellerinin işlevselliği artmakta ve mikrobiyal
gelişim göstermediği için yumurta yerine iyi bir alternatif olarak
görülmektedir (Gallo ve ark., 2020).
Makarnaların pişirilmesi sırasında diğer fırın ürünlerinde kullanılan
yüksek sıcaklıklar kullanılmadığı için chiada bulunan biyoaktif
maddeler bozunmaz ve büyük oranda bağırsak tarafından emilerek
insan sağlığına katkı sunar (Pigni ve ark., 2020).
5.1. Chianın glutensiz gıda ürünlerinde kullanımı
Chia tohumları gluten içermez bu nedenle ömür boyu glutensiz
beslenmeleri gereken çölyak hastaları ve/veya glutensiz beslenmeyi
tercih

eden

bireyler

için

glutensiz

gıdaların

geliştirmesinde

karabuğday, kinoa ve amaranth gibi alternatif bir kaynaktır. Chia
glutensiz ürünlerde bütün tohum halinde, öğütülerek un formuna
getirilmiş halde, yağı alınmış tohum unu şeklinde ya da chia
tohumundan elde edilen jel formunda kullanılabilmektedir. Glutensiz
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makarna üretiminde kullanılan chia jeli makarnanın görünümünün
iyileşmesine katkı sağlarken pişirme kalitesi üzerine olumsuz bir etki
göstermez. Bunun yanı sıra makarnaların besin bileşiminin artmasına
yardımcı olur (Menga, 2017). Chia unu da jele benzer şekilde ürün
bileşiminin iyileşmesini sağlar (Borneo ve ark., 2018). Yağsız chia
unu kullanımı makarna kalitesini iyileştirir. %10’a kadar ilave edilen
chia unu çiğ makarnaların sertliğinin azalmasına yol açar. Bu durum
depolama ve taşımada sorun oluştursa da ilave edilen chia unu ilavesi
pişirme süresini kısaltır (Aranibar Vaca ve ark., 2018).
Chianın glutensiz makarna üretiminde kullanımı yanında glutensizekmek, kek, bisküvi, kraker gibi tahıl ürünlerinde de yaygın bir
kullanımı vardır.

Chia ilaveli glutensiz ürünlerin geliştirilmesi,

besinsel ve teknolojik kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılan çok
sayıda araştırma bulunmaktadır. Örnek teşkil etmesi bağlamında
Tablo 4’te bu çalışmalardan bazılarına yer verilmiştir.
Tablo 4. Chianın Glutensiz Gıda Ürünü Geliştirilmesinde Kullanımı ve Ürün
Üzerindeki Etkileri
Ürün
Üründeki etkisi
Kaynak
Glutensiz Chia unu ve chia tohumunun eklenmesi, protein da Costa
ekmek
içeriğinde önemli bir artış (%70'den fazla) sağlayarak Borges ve
besin kalitesini iyileştirmiş, ekmeğin özgül hacmi, pişme ark., 2021
kaybı gibi teknolojik kalitesini olumlu etkilemiş, %4 chia
unu ve %6 chia tohumlu glutensiz ekmekler duyusal
olarak Kabul edilebilir bulunmuştur
Glutensiz
ekmek

Yüksek oranlarda (1.23 to 24.77%), yağı alınmış cihia
unu ilavesi glutensiz ekmeklerin protein, kül, omega-3
içeriğini arttırırken karbonhidrat içeriğini düşürmüştür

Ewerling
ve
ark.,
2020

Glutensiz
pirinç
bazlı katlı
kek

Chia tohumu unu takviyesi, daha yüksek hamur
viskozitesi, sertliki ham protein, yağ, kül, α-linolenik
asit, toplam fenolik madde ve indirgeme gücü sağlarken,
kabuk oluşumu, kek içi beyazlık indeksi, yapışkanlık ve

Sung
ve
ark., 2020
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esneklik değerleri azalmıştır
Glutensiz
noodle

Chia tohum ununun artan oranlarda ikamesi ile protein,
yağ, antioksidan aktivite, toplam fenolik madde, fitik
asit, fitat fosforu, Ca, P, K, Mg, Fe ve Zn gibi mineral
içeriği ile hacim ve ağırlık değerlerinde artış tat ve
kokuda iyileşme görülmüştür

Levent,
2017

Glutensiz
kek

Gluteni taklit etmek amacıyla chia tohumu jellerinin
eklenmesi ile glutensiz keklerin tadı, tekstürel ve
dokusal özellikleri olumlu yönde etkilenmiştir

Hargreaves
ve
Zandonadi,
2018

Glutensiz
kurabiye

Buğday unu yerine %52.5 karabuğday unu, %40 darı unu
ve %7.5 chia tohumu ile hazırlanan karışımın
kullanılması glutensiz kurabiye için uygun bir alternatif
olarak saptanmıştır

Brites ve
ark., 2018

6.Sonuç
Son zamanlara günlük beslenmede tüketilme oranları artış gösteren
karabuğday, amarant, kinoa ve chia besinsel bileşenleri ve
fitokimyasal değeri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu
niteliklerinden

kaynaklı

olarak

tahıl

benzeri

ürünlerin,

ürün

çeşitliliğini çoğaltmak maksadıyla bireylerin beslenmelerine dâhil
etmeleri tavsiye edilebilir. Makarna, ekmek, kek ve bisküvi gibi
gıdaların zenginleştirilmesinde tahıl grupları ile tahıl benzeri ürünlerin
birleştirilerek karışım halinde kullanılmasıyla daha fonksiyonel ve
besin değeri yüksek ürünler elde edilebilir. Duyusal olarak kabul
edilebilir nitelikte ekmek üretimi için, tahıl benzeri ürünlerden
amarant %20, kinoa %25, karabuğday %30 ve chian %10 oranlarına
kadar kullanılabilir Makarna üretiminde kullanıldıklarında suya geçen
madde miktarının artmasına neden olan tahıl benzeri ürünler, %20’ye
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kadar kullanıldığı takdirde besin değerini artırmakla birlikte, duyusal
olarak kabul edilebilir ürünlerin üretimine imkân vermektedir. Ayrıca
tahıl benzeri ürünler gluten ihtiva etmeyen ürün geliştirmede kullanım
için de çok iyi birer alternatiftir. Gluten ihtiva etmeyen ürünlerle
beslenen kişilerin karabuğday, amarant, kinoa ve chia tüketmesi, bu
beslenme düzeninin sebep olduğu protein, diyet lifi, mineral (özellikle
kalsiyum, magnezyum ve demir) ve vitamin (özellikle B vitaminleri)
eksikliklerini gidermeye yardımcı olacaktır. Bu ürünlerle yapılan
gluten içermeyen gıdaların artarak ürün yelpazesinin genişlemesi ve
daha geniş kitlelere tanıtılması ile kullanımları artacaktır.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 158

7.Kaynaklar
Adamczyk, G., Ivanišová, E., Kaszuba, J., Bobel, I., Khvostenko, K., Chmiel, M.,
Falendysh, N. (2021). Quality assessment of wheat bread incorporating chia
seeds. Foods 10(10): 2376
Aguiar, E.V., Santos, F.G., Centeno, A.C.L.S., Capriles, V.D. (2022). Defining
amaranth, buckwheat and quinoa flour levels in gluten-free bread: A
simultaneous improvement on physical properties, acceptability and nutrient
composition through mixture design. Foods 11(6): 848
Algosaibi, A.M., Badran, A.E., Almadini, A.M., El-Garawany, M.M., (2017). The
Effect of irrigation intervals on the growth and yield of quinoa crop and its
components. Journal of Agricultural Science 9:182-191
Amicarelli, V., Camaggio, G. (2012). Amaranthus: a crop to rediscover, Forum
Ware International 2: 4-11
Amini, K., Sharifan, A., Ghiassi Tarzi, B., Azizinezhad, R. (2022). Preparation of a
low-calorie, gluten-free all-in-one cake mix, containing bacillus coagulans
using quinoa and inulin functionality. Journal of Food Quality Volume
2022, Article ID 8550086, 12 sayfa
Anonim (2009) Commission Decision of 13 October 2009 authorising the placing
on the market of chia seed (Salvia hispanica) as novel food ingredient under
regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council.
Official Journal of the European Union L 294(14): 14-15
Anonim (2022a). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Erişim
adresi: https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL. Erişim tarihi: 05.10.2022
Anonim

(2022b).

Türkiye

İstatistik

Kurumu.

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=101&locale=tr.

Erişim

adresi:

Erişim

tarihi:

11.10.2022
Anonim, (2013). Commission Implementing Decision of 22 January 2013
authorising an extension of use of chia (Salvia hispanica) seed as a novel
food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European

159 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Parliament and of the Council Official. Journal of the European Union
L 21(34): 34-35
Antoniewska A., Rutkowska J., Pineda MM., Adamska A. (2018). Antioxidative,
nutritional and sensory properties of muffins with buckwheat flakes and
amaranth flour blend partially substituting for wheat flour. Food Science
Technolgy 89: 217-223
Aranibar Vaca, C., Pigni, N. B., Martinez, M. L., Aguirre, A. D. V., Ribotta, P. D.,
Wunderlin, D. A., Borneo Benista, R. (2018). Utilization of a partiallydeoiled chia flour to improve the nutritional and antioxidant properties of
wheat pasta. Food Science and Technology 89: 381-387
Arcangelis, E., Coumo, F., Trivisonno, M., Marconi, E. (2020). Gelatinization and
Pasta Making Conditions for Buckwheat Gluten-Free Pasta. Journel of
Science. 95:103073
Atalay, M.H., Bilgiçli, N., Elgün A. Demir, M.K. (2013). Effects of buckwheat
(fagopyrum esculentum moench) milling products, ransglutaminase and
sodium stearoyl‐2‐lactylate on bread properties. Journal of Food Processing
and Preservation 37(1): 1-9
Aygün, G. (2021). Kinoa ve amarant unu ilavesinin Türk mantısının kalite
özelliklerine etkilerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Tekirdağ Namık
Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Azizi, S., Azizi, M. H., Moogouei, R., Rajaei, P. (2020). The effect of quinoa flour
and enzymes on the quality of gluten‐free bread. Food Science &
Nutrition 8(5): 2373-2382.
Bastos, G., Soares Junior, M., Caliari, M., de Araujo Pereira, A., de Morais, C.,
Campos, M. (2016). Physical and sensory quality of gluten-free spaghetti
processed from amaranth flour and potato pulp. Food Science and
Technology 65: 128-136
Bhinder, S., Singh, N., Kaur, A. (2022). Impact of Germination on Nutraceutical,
Functional and Gluten Free Muffin Making Properties of Tartary Buckwheat
(Fagopyrum Tataricum). Food Hydrocolloids 124:107268.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 160
Borneo, R., Aguirre, A. And León, A. E. (2010). Chia (Salvia hispanica L.) gel can
be used as egg or oil replacer in cake formulations. Journal of the American
Dietetic Association 110(6): 946-949
Bos DJ., Montfort SJI., Oranje B., Durston S., Smeets PAM. (2016). Effects of
omega-3 pufas on human brain morphology and function. European
Neuropsychopharm 26(3):546- 561
Bozdogan, N., Kumcuoglu, S., Tavman, S. (2019). Investigation of the effects of
using quinoa flour on gluten-free cake batters and cake properties. Journal
of Food Science and Technology 56(2): 683-694
Brites, L.T.G.F., Ortolan, F., Silva, D.W.D., Bueno, F. R., Rocha, T.D.S., Chang,
Y.K., Steel, C. J. (2018). Gluten-free cookies elaborated with buckwheat
flour, millet flour and chia seeds. Food Science and Technology 39: 458-466
Cannas, M., Pulina, S., Conte, P., Del Caro, A., Urgeghe, P. P., Piga, A., Fadda, C.
(2020). Effect of substitution of rice flour with quinoa flour on the chemicalphysical, nutritional, volatile and sensory parameters of gluten-free
ladyfinger biscuits. Foods 9(6): 808
Cárdenas-Hernández, A., Beta, T., Loarca-Piña, G., Castaño-Tostado, E., NietoBarrera, J., Mendoza, S. (2016). Improved functional properties of pasta:
enrichment with amaranth seed flour and dried amaranth leaves. Journal of
Cereal Science 72: 84-90
Carmona‐Garcia, R., Agama‐Acevedo, E., Pacheco‐Vargas, G., Bello‐Perez, L. A.,
Tovar, J., Alvarez‐Ramirez, J. (2022). Pregelatinised amaranth flour as an
ingredient for low‐fat gluten‐free cakes. International Journal of Food
Science and Technology 57(4): 2346-2355
Chai, Y.Z., Corke, H., Wang, D., Li, W.D. (2016). Buckwheat: Overview. (Ed.
Wrigley, Corke, Seetharaman, Faubion) Encyclopedia of Food Grains
(Second Edition), Academic Press, USA.
Chauhan, A., Saxena, D., Singh, S. (2016). Physical, textural, and sensory
characteristics of wheat and amaranth flour blend cookies. Cogent Food and
Agriculture 2(1): 1125773

161 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Coelho, M., S., Mercedes, Salas, Mellado, M. (2014). Chemical characterization os
chia (Salvia hispanica L.) for use in food products. Journal Food Nutrional
Research 2(5): 263-269
Coțovanu, I., Batariuc, A., Mironeasa, S. (2020). Characterization of quinoa seeds
milling fractions and their effect on the rheological properties of wheat flour
dough. Applied Sciences 10(20): 7225
Coțovanu, I., Stoenescu, G., Mironeasa, S. (2021). Amaranth influence on wheat
flour dough rheology: Optimal particle size and amount of flour
replacement. Journal

of

Microbiology,

Biotechnology

and

Food

Sciences 2021: 366-373
Coronel, E., Guiotto, E., Aspiroz, M., Tomas, M., Nolasco, S., Capitani, M. (2021).
Development of gluten-free premixes with buckwheat and chia flours:
application in a bread product. Food Science and Technology 11091
Coţovanu, I., Mironeasa, S. (2022a). Influence of buckwheat seed fractions on
dough and baking performance of wheat bread. Agronomy 12(1): 137
Coţovanu, I., Mironeasa, S. (2022b). An evaluation of the dough rheology and bread
quality of replacement wheat flour with different quinoa particle
sizes. Agronomy 12(10): 2271
Coţovanu, I., Mironeasa, S. (2022c). Effects of molecular characteristics and
microstructure of amaranth particle sizes on dough rheology and wheat
bread characteristics. Scientific Reports 12(1): 1-14
Çelik, Ö. F., Tunçil, Y.E. (2020). Antioxidant activity, total phenolic and saponin
contents of quinoa seeds having different hull colors as affected by washing
process. Erzincan University Journal of Science and Technology 13(1): 1124
da Costa Borges, V., Fernandes, S.S., da Rosa Zavareze, E., Haros, C.M.,
Hernandez, C.P., Dias, A.R.G., de las Mercedes Salas-Mellado, M. (2021).
Production of gluten free bread with flour and chia seeds (Salvia hispânica
L). Food Bioscience 43: 101294

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 162
Dağ, Ş.R.O., Özkan, A.M.G. (2019). Kinoa (chenopodium quinoa willd.) üzerine bir
derleme. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 43(3): 309333
Daraz, O., Farooq U., Shafi, A., Hayat, K., Khan, M.Z., (2020). Development of
quinoa (Chenopodium quinoa) supplemented cookies. Agricultural Sciences
Journal 2(1): 56-66
Demir, B., 2018. Çimlendirilmiş Kinoa Ununun Glutenli ve Gluten ihtiva etmeyen
Makarna

Üretiminde

Kullanım

İmkânları

(Doktora

Tezi).

Selçuk

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya
Demir, B., Bilgiçli, N. (2020). Changes in chemical and anti-nutritional properties of
pasta enriched with raw and germinated quinoa (Chenopodium quinoa
Willd.) flours. Journal of Food Science and Technology 57(10): 3884-3892
Diowskz, A., Sadowska, A., (2021). Impact of sourdough and transglutaminase on
gluten-Free buckwheat bread quality. Food Bioscience 101309
Doğu Baykut, E. (2021). Bazı tahıl benzeri ürünlerin besin içeriği ve gıda
endüstrisinde kullanımı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (23): 89-98
Erdoğdu, M., Geçgel Ü. (2019). Chia tohumu (Salvia hispanica L.) ve yağının
fizikokimyasal özellikleri ve gıda sektöründe değerlendirilmesi. Gıda ve
Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi 21:9-17
Escribano, J., Cabanes, J., Jiménez-Atiénzar, M., Ibanez-Tremolada, M., GómezPando,

L.

R.,

García-Carmona,

F.,

Gandía-Herrero,

F.

(2017),

Characterization of betalains, saponins and antioxidant power in differently
colored quinoa (Chenopodium Quinoa) varieties. Food Chemistry 234: 285294
Ewerling, M., Steinmacher, N.C., Santos, M.R.D., Kalschne, D.L., Souza, N.E.D.,
Arcanjo, F. M., Rodrigues, A.C. (2020). Defatted chia flour improves
gluten-free bread nutritional aspects: a model approach. Food Science and
Technology 40: 68-75
Farzana, T., Fatema, J., Hossain, F. B., Afrin, S., Rahman, S. S. (2021). Quality
improvement of cakes with buckwheat flour, and its comparison with local

163 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
branded cakes. Current Research in

Nutrition and Food Science

Journal 9(2): 570-577
Fernandes, S. S., Filipini, G., de las Mercedes Salas-Mellado, M. (2021).
Development of cake mix with reduced fat and high practicality by adding
chia mucilage. Food Bioscience 42: 101148
Gallo, L.R.D.R., Assunção Botelho, R. B., Ginani, V.C., de Lacerda de Oliveira, L.,
Riquette, R.F.R., Leandro, E.D.S. (2020). Chia (Salvia hispanica L.) gel as
egg replacer in chocolate cakes: Applicability and microbial and sensory
qualities after storage. Journal of Culinary Science & Technology 18(1): 2939
Gebreil, S.Y., Ali, M.I.K., Mousa, E.A.M. (2020). Utilization of amaranth flour in
preparation of high nutritional value bakery products. Food and Nutrition
Sciences 10(05): 336
Guiotto, E. N., Tomás, M. C., Haros, C. M. (2020). Development of highly
nutritional breads with by-products of chia (Salvia hispanica L.)
seeds. Foods 9(6): 819
Guo, C., Zhang, M., Devahastin, S. (2021). Color/aroma changes of 3D-printed
buckwheat dough with yellow flesh peach as triggered by microwave
heating

of

gelatin-gum

Arabic

complex

coacervates. Food

Hydrocolloids 112: 106358
Gutierrez-Castillo, C., Alcázar-Alay, S., Vidaurre-Ruiz, J., Correa, M.J., Cabezas,
D.M., Repo-Carrasco-Valencia, R., Encina-Zelada, C.R. (2022). Effect of
partial substitution of wheat flour by quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)
and tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) flours on dough and bread
quality. Food Science and Technology International 10820132221106332
Hadnađev, D.T.R., Torbica, A.M., Hadnađev, M. S. (2013). Influence of buckwheat
flour and carboxymethyl cellulose on rheological behavior and baking
performance

of

gluten-free

Technology 6(7): 1770-1781

cookie

dough. Food

and

Bioprocess

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 164
Hargreaves, S. M., Zandonadi, R. P. (2018). Flaxseed and chia seed gel on
characteristics of gluten-free cake. Journal of Culinary Science &
Technology 16(4): 378-388
Hayıt, F., Gül, H. (2015). Karabuğday'ın sağlık açısından önemi ve unlu mamüllerde
kullanımı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 29(1): 123-132
Hayıt, F., Gül, H. (2019). Kinoa ununun ve kısmi pişirilerek dondurma yönteminin
glutensiz

ekmek

kalitesi

üzerine

etkisi. Karadeniz

Fen

Bilimleri

Dergisi 9(2): 406-427
Iglesias-Puig, E., Monederob, V., Haros, M. (2015). Bread with whole quinoa flour
and bifidobacterial phytases increases dietary mineral intake and
bioavailability. Food Science and Technology 60(1):71-77
Ikeda, K., Sakaguchi, T., Kusano, T., Yasumato, K. (1991). Endogeneous factors
affecting protein digestibility in buckwheat. Cereal Chemistry 68(4):424427
Inglett, G.E., Chen, D., Liu, S. (2014). Physical properties of sugar cookies
containing chia-oat composites. Journal Science Food Agricatural
94(15):3226–3233
İlkay, H. Ö., Mutlu, A.A. (2020). Fonksiyonel bir besin: kinoa. Beslenme ve Diyet
Dergisi 48(3): 92-101
Jagelaviciute, J., Cizeikiene, D. (2021). The influence of non-traditional sourdough
made with quinoa, hemp and chia flour on the characteristics of gluten-free
maize/rice bread. Food Science and Technology 137: 110457
Jan, K.N., Panesar, P.S., Singh, S. (2018). Optimization of antioxidant activity,
textural and sensory characteristics of gluten-free cookies made from whole
Indian quinoa flour. Food Science and Technology 93: 573-582
Jancurová, M., Minarovicová, L., Dandar, A. (2009). Quinoa-a review. Czech
Journal of Food Sciences 27(2): 71-79
Javaheripour, N., Lida Shahsevani Mojarad, L., Mahdıkhanı, S., Inanloo, Y. (2022).
The effect of adding quinoa flour and germinated wheat flour on the
physicochemical، microbial and sensory properties of sponge cake. Journal
of food science and technology (Iran) 18(119): 375-392

165 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Jyoti, V. Sangwan, Rani, V. (2022). Formulation, nutritional evaluation and storage
stability of gluten free quinoa biscuits for celiac disease patients. Annals of
Phytomedicine 11 (1): 359 - 364
Kalinova, J., Dadakova, E. (2009). Rutin and total quercetin content in amaranth
(Amaranthus spp.). Plant Foods for Human Nutrition 64:68-74
Karahan, A.M., Kılınççeker, O. (2020). Karabuğday (Fagopyrum Esculentum
Moench)’ın Bazı Özellikleri ve Tahıl Ürünlerinde Kullanımı. 6th
International Conference On Engineering and Natural Sciences. 24-26
January, p.p. 157-160, Şanlıurfa, Turkey
Kassa, M. K., Emire, S. A. (2021). Evaluation of various properties of amaranthus
(Genus amaranthus L.) based composite flour blends for preparation of
gluten-free

biscuits. Croatian

Journal

of

Food

Science

and

Technology 13(1): 57-68
Kaur, S., Bains, K. (2019). Chia (Salvia hispanica L.)–a rediscovered ancient grain,
from Aztecs to food laboratories: A review. Nutrition & Food Science 50
(3):463-479.
Kaur, S., Kumar, K., Singh, L., Sharanagat, V. S., Nema, P. K., Mishra, V., Bhusan,
B. (2022). Gluten-free grains: Importance, processing and its effect on
quality of gluten-free products. Critical Reviews in Food Science and
Nutrition 1-28.
Khodaman, E., Barzegar, H., Jokar, A., Jooyandeh, H. (2022). Production and
evaluation of physicochemical, mechanical and antimicrobial properties of
chia (Salvia hispanica L.) mucilage-gelatin based edible films ıncorporated
with

chitosan

nanoparticles. Journal

of

Food

Measurement

and

Characterization 16:3547–3556
Köten, M., Karahan, A. M., Satouf, M. (2022). Antik Tahıllar ve Günümüzdeki
Kullanım Alanları. Ed: Çoğun, H.Y., Karacagil Z., Kızılyıldırım S., Doğa ve
Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 4, p. 231-256, Bilgin Kültür
Sanat Yayınları
Kraujalis, P., Venskutonis, P.R., Kraujalienė, V., Pukalskas, A. (2013). Antioxidant
properties and preliminary evaluation of phytochemical composition of

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 166
different anatomical parts of amaranth. Plant Foods of Human Nutrition
68:322-328
Kreft, I., Germ, M., Golob, A., Vombergar, B., Bonafaccia, F., Luthar, Z. (2022).
Impact of rutin and other phenolic substances on the digestibility of
buckwheat

grain

metabolites. International

Journal

of

Molecular

Sciences 23(7): 3923
Kris-Etherton,

P.M.,

Hill,

A.M.

(2008).

N-3

fatty

acids:

food

or

supplements?. Journal of the American Dietetic Association 108(7): 11251130.
Kulczyński, B., Kobus-Cisowska, J., Taczanowski, M., Kmiecik, D., GramzaMichałowska, A. (2019). The chemical composition and nutritional value of
chia seeds—Current state of knowledge. Nutrients 11(6): 1242
Léder, I., Adanyi, N., Daood, HG., Sass-Kiss, A., Kardos-Neumann, A. (2010).
Study of the composition and radical scavenging capacity of buckwheat seed
and buckwheat leaf flour of two cultivars grown in Hungary. Euro Journel
Plant Science Biotechnolgy 4(Special Issue 1): 87-92
Levent, H. (2017). Effect of partial substitution of gluten-free flour mixtures with
chia (Salvia hispanica L.) flour on quality of gluten-free noodles. Journal of
Food Science and Technology 54(7): 1971-1978
Maidana, S.D., Finch, S., Garro, M., Savoy, G., Gänzle, M., Vignolo, G. (2020).
Development of gluten-free breads started with chia and flaxseed
sourdoughs fermented by selected lactic acid bacteria. Food Science and
Technology 125: 109189
Menga, V., Amato, M., Phillips, T.D., Angelino, D., Morreale, F., Fares, C. (2017).
Gluten-Free pasta incorporating chia (Salvia hispanica L.) as thickening
agent: an approach to naturally improve the nutritional profile and the in
vitro carbohydrate digestibility. Food Chemistry 221: 1954– 1961
Mera-Carbo, M., Parraga-Álava, C., Muñoz-Murillo, P., Verduga-López, C. (2020).
Partial replacement of wheat flour (Triticum spp.) with amaranth flour
(Amaranthus

spp.)

and

quinoa

(Chenopodium

quinoa

cookies. Ciencia y Tecnología de los Alimentos 30(1): 56-61

Willd.)

in

167 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Mir, NA., Riar, CS., Singh, S. (2018). Nutritional constituents of pseudo cereals and
their potential use in food systems: A review. Trends in Food Science &
Technology 75: 170-180
Miranda-Ramos, K., Sanz-Ponce, N., Haros, C. (2019). Evaluation of technological
and nutritional quality of bread enriched with amaranth flour. Food Science
and Technology 114: 108418.
Moss, R., McSweeney, M. B. (2022). Effect of quinoa, chia, and millet addition on
consumer acceptability of gluten‐free bread. International Journal of Food
Science & Technology 57(2): 1248-1258
Munoz, L., Cobos, A., Daz, O., Aguliera, J. (2013). Chia seed (Salvia hispanica): an
ancient grain and a new functional food. Food Reviere Internatinal 29:394–
408
Mutlu, C., Tontul, S. A., Candal, C., Erbaş, M. (2019). Bazı tahıl benzeri ürünlerin
glutensiz kek üretiminde kullanımı. Gıda 44(5): 770-780
Nakilcioğlu, E., Ötleş, S. (2022). Multiresponse optimization of physical, chemical,
and sensory properties of the gluten-free cake made with whole white
quinoa flour. Journal of Food Science and Technology 59: 3836–3847
Odabas, E., Cakmak, H. (2022). Partial replacement of starch‐based flours with
quinoa or

yellow lentil

flour

in the production of

gluten‐free

noodles. Journal of Food Processing and Preservation 46(8):e16776
Öncel, E., (2017). Erişte üretiminde farklı oran ve kombinasyonlarda karabuğday,
amarant ve kinoa unlarının kullanım imkanları (Yüksek Lisans Tezi),
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Pestorić, M., Sakač, M., Pezo, L., Škrobot, D., Nedeljković, N., Jovanov, P.,
Mandić, A. (2019). Physicochemical changes of the gluten-free ricebuckwheat

cookies

during

storage–artificial

neural

network

model. Periodica Polytechnica Chemical Engineering 63(4): 609-617
Piga, A., Conte, P., Fois, S., Catzeddu, P., Del Caro, A., Sanguinetti, A.M., Fadda,
C. (2021). Technological, nutritional and sensory properties of an innovative
gluten-free

double-layered

flour. Foods 10(5): 920

flat

bread

enriched

with

amaranth

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 168
Pigni, N. B., Aranibar, C., Mas, A. L., Aguirre, A., Borneo, R., Wunderlin, D.,
Baroni, M. V. (2020). Chemical profile and bioaccessibility of polyphenols
from wheat pasta supplemented with partially-deoiled chia flour. Food
Science and Technology 124: 109134
Puligundla, P., Lim, S. (2021). Buckwheat noodles: processing and quality
enhancement. Food Science and Biotechnology 30(12): 1471-1480
Ramos-Diaz, J. M., Kince, T., Sabovics, M., Gürbüz, G., Rauma, A., Lampi, A. M.,
Jouppila, K. (2020). Relationship of compositional, mechanical, and textural
properties of gluten-free pasta using different quinoa (Chenopodium quinoa)
varieties. Foods 9(12): 1849
Repo-Carrasco, R., Espinoza, C., Jacobsen, S.E. (2003). Nutritional value and use of
the andean crops quinoa (Chenopodium quinoa) and kaniwa (Chenopodium
pallidicaule). Food Reviews International 19(1-2):179– 18
Repo-Carrasco-Valencia, R., Serna, L. (2011). Quinoa (Chenopodium Quinoa,
Willd.) as a source of dietary fiber and other functional components, Food
Science and Technology 31(1): 225-230
Rudra, S. G., Anand, V., Kaur, C., Bhooshan, N., Bhardwaj, R. (2020).
Hydrothermal treatment to improve processing characteristics of flour for
gluten‐free pasta. Starch‐Stärke 72(9-10):1900320
Ruiz, KB., Biondi, S., Oses, R., Acuña-Rodríguez, IS., Antognoni, F., MartinezMosqueira, EA., Molina-Montenegro, MA. (2014). Quinoa biodiversity and
sustainability for food security under climate change. A review. Agronomy
for Sustainable Development 34(2): 349-359
Salehi, F. (2019). Improvement of gluten‐free bread and cake properties using
natural hydrocolloids: A review. Food Science & Nutrition 7(11): 33913402
Sanz-Penella, J.M., Wronkowska, M., Soral-Smietana, M., Haros, M. (2013). Effect
of whole amaranth flour on bread properties and nutritive value. Food
Science and Technology 50: 679-685

169 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Satheesh, N., Fanta, SW (2018). Review on structural, nutritional and antinutritional composition of Teff (Eragrostis tef) in comparison with Quinoa
(Chenopodium quinoa Willd.). Cogent Food & Agriculture 4(1): 1546942.
Schoenlechner, R. (2016). Properties of pseudocereals, selected specialty cereals and
legumes for food processing with special attention to gluten-free products.
Journal of Land Management, Food and Environment 67(4): 239-248
Sevindik, A., Gültekin, R. N., Uran, H. (2021). Altın tahıl: kinoa. Kırklareli
Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 7(1): 155-165
Sheikholesalmi, Z., Seyadain Ardebili, S. M. (2019). The effect of Barhang
(Plantago major L.) gum on texture, micro structure and sensory properties
of composite low-fat cup cake (wheat-Quinoa). Journal of Food Science and
Technology (Iran) 16(88): 123-134
Shevkani, K., Singh, N., Kaur, A., Rana, J.C. (2014). Physicochemical, pasting, and
functional properties of amaranth seed flours: effects of lipids removal.
Journal of Food Science 79(7): 1271-1277
Singh, M., Liu, S. X. (2021). Evaluation of amaranth flour processing for noodle
making. Journal of Food Processing and Preservation 45(4):15270
Singh, N., Singh, P., Shevkani, K. Virdi, A.S. (2019). Amaranth: Potential Source
For Flour Enrichment. (ed: Preedy, V. R. and Watson, R. R.) In Flour and
Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 2nd
Edition, Academic Press, United Kingdom
Sluková, M., Levková, J., Michalcova, A., Skřivan, P. (2017). Effect of the dough
mixing process on the quality of wheat and buckwheat proteins. Czech
Journal of Food Sciences 35(6): 522-531
Srivastava, T., Kumari, A., Wasnik, P. K., Kumar, P., Singh, A. (2018).
Development of gluten free buckwheat cake and optimization of its baking
process. International Journal of Cardiovascular Science 6(6): 268-273
Steffolani, E., Hera, EL., Perez, G., Gomez, M. (2014). Effect of chia (Salvia
hispanica) addition on the quality of gluten free bread. Journal Food
Quality 37(5):309-317

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 170
Suárez-Estrella, D., Cardone, G., Buratti, S., Pagani, M. A., Marti, A. (2020).
Sprouting as a pre-processing for producing quinoa-enriched bread. Journal
of Cereal Science 96: 103111
Sung, W.C., Chiu, E.T., Sun, A., Hsiao, H.I. (2020). Incorporation of chia seed flour
into gluten‐free rice layer cake: Effects on nutritional quality and
physicochemical properties. Journal of Food Science 85(3): 545-555
Tan, M., Temel, S. (2019). Her Yönüyle Kinoa. Önemi, Kullanılması ve
Yetiştiriciliği. İksad Yayınevi, Ankara
Terpinic, P., Cigic, B., Polak, T., Hribar, J., Rozrl, T. (2016). LC-MS analysis of
phenolic compounds and antioxidant activity of buckwheat at different
stages of malting. Food Chemistry 210:9-17
Turk Aslan, S., Isık, F. (2022). Effects of pseudocereal flours addition on chemical
and physical properties of gluten-free crackers. Food Science and
Technology, 42: e52521
Tüter, H., 2019. Chia (Salvia hispanica) tohumu kullanılarak fonksiyonel glutensiz
bisküvi üretimi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Valencia, R., Arana, J. (2017). Carbohydrates of Kernels In Pseudocereals:
Chemistry and Technology. West Sussex :John Willey and Sons, United
Kingdom
Valencia-Chamorro, S. (2003). Quinoa. Encyclopedia of Food Science and
Nutrition. Academic Press. Amsterdam
Valenzuela-González, M., Rouzaud-Sández, O., Ledesma-Osuna, A.I., AstiazaránGarcía, H., Salazar-López, N.J., Vidal-Quintanar, R. L., Robles-Sánchez, M.
(2022). Bioaccessibility of phenolic compounds, antioxidant activity, and
consumer acceptability of heat-treated quinoa cookies. Food Science and
Technology 42: e43421
Venskutonis, P., Kraujalis, P. (2013). Nutritional components of amaranth seeds and
vegetables: a review on composition, properties and uses. Comprehensive
Reviews in Food Science and Food Safety 12:381-412

171 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
Vidaurre-Ruiz, J., Matheus-Diaz, S., Salas-Valerio, F., Barraza-Jauregui, G.,
Schoenlechner, R., Repo-Carrasco-Valencia, R. (2019). Influence of tara
gum and xanthan gum on rheological and textural properties of starch-based
gluten-free

dough

and

bread. European

Food

Research

and

Technology 245(7): 1347-1355
Wang, R., Li, M., Chen, S., Hui, Y., Tang, A., Wei, Y. (2019). Effects of flour
dynamic viscosity on the quality properties of buckwheat noodles.
Carbohydrate Polymers 207: 815–823
Xing, B., Zhang, Z., Zhu, M., Teng, C., Zou, L., Liu, R., Qin, P. (2022). The gluten
structure, starch digestibility and quality properties of pasta supplemented
with native or germinated quinoa flour. Food Chemistr, 399: 133976
Yeşil, S., Levent, H. (2022a). Fermente edilmiş pseudo-tahılların glutensiz ekmek
üretiminde

kullanımı:

Fiziksel

ve

tekstürel

özellikler

üzerine

etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26(3): 316-326
Yeşil, S., Levent, H. (2022b). The influence of fermented buckwheat, quinoa and
amaranth

flour

on

gluten-free

bread

quality. Food

Science

and

Technology 160: 113301
Zettel, V., Hitzmann, B. (2018). Applications of chia (Salvia hispanica L.) in food
products. Trends in Food Science and Technology 80: 43-50
Zhang, W., Huang, Q., Yang, R. (2022). Gluten‐free quinoa noodles: effects of
intermediate moisture extrusion and soy protein isolates supplement on
cooking quality and in vitro digestibility. International Journal of Food
Science & Technology 57:4356–4367
Zhang, Z., Zhou, M., Tang, Y., Li, F., Tang, Y., Shao, J., Xue, W., Wu, Y. (2012).
Bioactive compounds in functional buckwheat food. Food Research
International 49: 389-395
Zheng, Q., Wei, T., Song, Y., Guo, X., Jiang, H., Zhang, G. (2022). Comparative
study on composite buckwheat dough and steamed bread modified by
transglutaminase and ascorbic acid. International Journal of Food Science
and Technology 57(2): 1273-1282

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 172

173 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

BÖLÜM 5
DEVE SÜTÜ: BİLEŞİMİ, ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Dr. Togzhan BORANBAYEVA1, Prof. Dr. Laura MAMAYEVA2

1

1

Kazakh National Agrarian Reaserch University, Faculty of Bioresources and
Technology, Department of Technology and Safety of Food Products, Almaty,
Kazakhstan,
ORCID
ID:
https://orcid.org/0000-0002-1159-1200,
togzhan.boranbayeva@kaznaru.edu.kz
2

Kazakh National Agrarian Reaserch University, Faculty of Bioresources and
Technology, Department of Technology and Safety of Food Products, Almaty,
Kazakhstan,
ORCID
ID:
https://orcid.org/0000-0001-5152-8364,
Laura.mamaeva@mail.ru

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 174

175 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

1.Giriş
Toynaklı memeliler grubunda yer alan develer ilginç morfolojik ve
fizyolojik özellikleri sayesinde olumsuz çevre koşullarına yüksek
düzeyde

uyum

koşullarında

sağlayan

bile

ettirebilmektedirler.

hayvanlardır

yaşamlarını
Deve,

ve

ve

olumsuz

verimlerini

dünyanın kurak

ve

yarı

çevre
devam
kurak

bölgelerinde milyonlarca insanın hayatta kalmasına yardımcı olan
bir hayvandır. Çünkü develer çok sınırlı kaynakları kullanma
konusunda olağanüstü yeteneklere sahiptirler. Dolayısıyla develer
suyun az olduğu zorlu koşullarda yaşama kabiliyetleri ile özellikle
sıcak bölgeler için ideal bir evcil hayvandır. Neredeyse tüm yıl
boyunca aynı koşullar altında yaşayan diğer hayvanlara göre süt
verimleri çok daha fazladır. Deve ayrıca sırtında 600 kg'a kadar
yük taşıyabilme kapasitesi ile yük taşıma ve binicilik amacıyla
değerlendirilen bir hayvandır. Bunlara ek olarak deve; deve eti, ve
deri üretiminde de kullanılan çok yönlü bir hayvandır.
Develer, tüm evcil hayvanlar arasında en düşük su cirosuna sahip
hayvandır. Bu özellikleri 54 güne kadar sudan mahrum
kaldıklarında bile yemeye devam etmelerini sağlar. Develer
nispeten büyük miktarlarda sıvı içeren yem yemeye devam ettikçe,
laktasyonları ısıdan ve içme suyu eksikliğinden etkilenmez. Ayrıca
su kıtlığı zamanlarında üre ve su böbreklerden yeniden emilirken,
tuz oldukça konsantre bir idrarla atılır. Üre, sonunda normal vücut
metabolizmasında üreye dönüştürülen ve üre olarak yeniden
dolaştırılan mikrobiyal protein sağlamak için kullanılır. Su ve
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azotun devridaimi, devenin yaklaşık iki ay hayatta kalmasını ve
serin aylarda develerin tüm su gereksinimlerini yemden elde
etmesini sağlar. Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişimleri,
kuraklık, doğal hayatı ve çevreyi oldukça olumsuz yönde
etkilemektedir ve gittikçe bu değişimler daha fazla kendisini
hissettirmeye devam etmektedir.
Normal koşullarda develerin vücut sıcaklıkları 36-38°C arasında
değişmektedir. Develer iki temel mekanizma ile sıcaklık stresine
karşı

kendi

vücüt

sıcaklığını

ayarlayabilmektedir.

Bunlar

heterotermi ve seçici beyin soğutma mekanizmaları olarak
sıralanabilmektedir. Heterotermi mekanizması devreye girdiğinde
yüksek sıcaklıklara maruz kalmış develer, su kaybını (dehidrasyon)
engellemek için vücut sıcaklıklarını dış ortama göre 36 ile 42°C
arasında ayarlayabilmektedirler. Diğer yandan sıcaklık stresi
altında develer vücudun bazı parçalarını özellikle beyinde ve
gözdeki

hücreleri

koruyabilmek

için

beyin

soğutma

mekanizmalarını devreye sokmaktadırlar (Soliman, 2015). Sahip
oldukları bu özellikleri nedeniyle develerin dünyanın gelecekte
karşı karşıya kalacağı düşünülen olumsuz iklimsel koşullar için
önemli bir şans olacağı değerlendirilmektedir. Dünya üzerinde son
50 yıldır deve sütü üretimi 4.43 kat artarak 3.11 milyon ton
seviyesine ulaşmıştır (Koç ve Atasever, 2016; FAO 2022). Fakat
develerin bu ekonomik, ekolojik avantajlarına ve deve sütü ve
ürünlerinin sağlık açısından önemli olmasına rağmen deve süt
ürünleri ile ilgili çalışmalar yine de sınırlı sayıdadır. Bu nedenle bu
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bölümde deve türleri, deve sütünün kimyasal bileşimi ve besin
değeri, deve sütünden üretilen ürünler ile deve sütünün sağlık
üzerindeki yararları hakkında bilgi verilmiştir.
2. Deve Türleri
Devenin (Camelidae) Arabistan Yarımadası’nda M.Ö. 1.500
yıllarında evcilleştirildiği ve en son evcilleştirilen hayvanlardan
birisi olduğu söylenmektedir. MÖ. 2000 sonuna kadar deve sahibi
bedeviler,

Güney

Arabistan’dan

bölgesinin

pazarlarına

develer

Mezopotamya
ile

ticareti

ve

Levant

başlatmışlardır.

Arkeolojik veriler, develerin Orta Asya’da Geç Neolitik Dönemde
evcilleştirildiğini ortaya koymuştur (Ripinsky, 1983; Çoruh ve
Türkmen, 2016). Deve ailesi Camelidae, Artiodactyla ve Tylopoda
alt takımına aittir. Eski Dünya develeri iki türe sahiptir. Bunlar
Camelus cinsine ait olanlar; Dromedary (Camelus dromedarius)
olarak bilenen tek hörgüçlü develer ve Bakterian/Bacterian
(Camelus bactrianus) olarak bilinen çift hörgüçlü develerdir. Yeni
Dünya develeri ise, üç türe sahiptir. Bunlar; Lama cinsine aittir
olanlar: Lama guanicoe (guanaco), Lama peruana (lama) ve Lama
pacos (alpaka) ve sadece bir türe sahip olan ise Vicugna cinsi,
Vicunadır (Zeuner, 1963).
Güney Amerika bölgelerinde yaşayan camelidler, soğuk bir
atmosferin spesifik ortamlarına ve göreceli oksijen eksikliğine
adapte olmuşlardır. Her ne kadar bu hayvanlar yün kaliteleriyle
ünlü olsalar da, sadece yünleri için değil, et için de yetiştirilirler ve
yük hayvanı olarak kullanılırlar (Bustinza, 1979). Dromedary
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develeri (Camelus dromedarius) Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki
sıcak ve kurak bölgelerde yaşarlar (Şekil 1a ve Şekil 1b).
"Dromedary" adı Yunan dromeus'undan veya “run ner'den"
türetilmiştir. Dromedary ince, uzun bacaklı ve kısa tüylüdür ve
habitatları sıcak, kurak ve yarı kurak bölgelerdir (Simpson, 1945).
İki kamburlu deve (Camelus bactrianus) Moğolistan, Çin,
Tacikistan, Kazakistanın donmuş çölleri gibi soğuk ve kurak
bölgelerinde yaşar ve bu havalara adapte olur. Bu hayvan
Dromedary'den biraz daha küçüktür ve daha tıknaz, daha kısa
bacaklıdır, iki belirgin kamburu vardır ve yünü iyi kalitededir.
"Bactrianus" adı, Kuzey Afganistan'da bu tür bir devenin ortaya
çıktığı düşünülen “Baktriana" alanını ifade eder (Dong Wei, 1979).
Kuzeybatı Çin ve Moğolistan'ın çöl ve yarı çöl bölgelerinde daha
yaygın olan Bactrian develeri çoğunlukla yün işlemi ve üretimi için
kullanılmaktadır. Afganistan ve Tacikistan'da deve sütünün
çoğunlukla genç buzağıları beslemek için kullanıldığı birkaç
Bactrian devesi de vardır. Türkiye’de deve yetiştiriciliğinin yapıldığı
yerler ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleridir ve daha

çok güreştirmek amacıyla hobi hayvanı olarak ya da Yörük kültürü
ile ilişkili olarak devam ettirilmektedir (Atasoy ve Özbaşar, 2014;
Yılmaz ve Ertuğrul, 2015).
3.Deve Sütünün Kimyasal Bileşimi ve Besin Değeri
Dünyanın kurak bölgelerinde yaşayan insanlar için önemli bir
protein kaynağı olan deve sütü, özellikle Afrika ve Asya’da
yüzyıllardır besinsel ihtiyaçları karşılamak üzere tüketilmektedir.
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Develer de ineklerde olduğu gibi dört tane memeye sahiptir. İnek
memeleri gibi iyi şekillenebilen, ancak genellikle düvelerin
memelerine daha çok benzeyen, uzun veya kalın olmayan dört
memeleri vardır (Yagil, 1985). Develer çoğunlukla sağımdan önce
dişi bir devenin buzağı tarafından emzirilmesinden sonra elle
sağılır (Şekil 1c ve Şekil 1d). Makina ile sağım yöntemi Rusya,
Hindistan, Suudi Arabistan, Moritanya, Mısır ve Kazakistan gibi
bazı ülkelerde olduğu gibi küçük ölçekte veya Birleşik Arap
Emirlikleri'nde olduğu gibi büyük ölçekli sağımlar için kullanılır.

a

b

c

d

Şekil 1. (A, B) Dromedary Cinsi (Tek Kambur) Deve Sürüsü (Yazarların
Fotoğrafı, Almatı, Kazakistan).
(C, D) Bir Dromedary Cinsi Dişi Devenin Elle Sağılması. (Yazarların
Fotoğrafı, Almatı, Kazakistan).
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Makine ile sağılan develerin süt veriminin elle sağılan develere
göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Musaev, 1982). Süt
veriminin yem miktarı ve kalitesi, sulama sıklığı, iklim, üreme yaşı,
parite, sağım sıklığı, sağım yöntemi (el veya makine sağımı),
sağlık, üreme durumu ve bireysel liyakat gibi çeşitli faktörlerden
etkilendiği iyi bilinmektedir. Deve sütü verimine ilişkin mevcut
veriler bölgeler arasında çok fazla değişkenlik göstermektedir.
Develerin laktasyon eğrisi diğer emziren memelilerinkinden
farklıdır. Çünkü sığırlarda laktasyonun başlangıcında süt verimi
düşüktür ve azalmadan önce bir platoya ulaşılana kadar
sağlamaktadır kademeli olarak artar. Bununla birlikte, develerde,
ilk yedi ayda yüksektir ve daha sonra hızla azalır. Bu muhtemelen
sağım

uygulamalarının

yanı

sıra

kötü

yönetimden

de

kaynaklanmaktadır (Karue, 1994). Ayrıca yüksek oranda süt
verimli develerin sütünde protein içeriğinin düşük oranda süt
verimli develerin sütüne göre anlamlı derecede düşük olduğu
bulunmuştur. Bununla birlikte, düşük ve yüksek süt verimli develer
arasında süt yağı, laktoz ve su içeriğinde net bir farkın olmadığı
saptanmıştır (Hu, ve ark., 2013).
Sığır somatotropininin (BST) dromedarilerde süt verimi ve bileşimi
üzerindeki etkileri de incelenmiştir (Zia-Ür-Rahman ve Straten,
1994). Somatotropin’in süt üretimini arttırdığı, ancak maksimum
yanıt sütte yağ ve protein içeriğini etkilemediği ve BST
enjeksiyonundan sonraki ilk hafta boyunca proteinde azalma ve
yağda artış kaydedildiği saptanmıştır. Kazakistan'da dromedary
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develerde sütün somatik hücre sayısı (SHS), süt kalitesi
göstergeleri arasındaki korelasyonu değerlendirmek ve spesifik
faktörlerin (yıl, mevsim, laktasyon evresi ve üretim düzeyi) süt
kalitesi göstergeleri üzerindeki etkisini belirlemek için 2 yıllık bir
süre boyunca bir deve süt çiftliğinde izlenmiştir. Üretim
parametreleri toplam günlük süt üretimi (TGS, kg), sağım deve
sayısı (SDS), deve başına ortalama süt (DOS, kg) ve laktasyon
evresi (ortalama doğum sonrası günler, ODSG) günlük olarak
kaydedilmiştir. Süt kalitesi göstergelerinin belirgin bir mevsimsel
farklılık gösterdiği, SHS yaz aylarında en düşük ve sonbaharda en
yüksek değere sahip olduğu saptanmıştır. Tüm üretim parametreleri
ve laktasyon evresi güçlü mevsimsel değişimler göstermiştir. Log
SHS, TGS (r = -0.35), DOS (r = -0.37) ve SDS (r = -0.15) ile
negatif korelasyon göstermiş ve ODSG (r = 0.40) ile pozitif
korelasyon göstermiştir (Nagy ve ark., 2013).
Çeşitli

memelilerin

sütlerini

emzirdikleri

yavrularının

gereksinimlerine göre uyarlandığı iyi bilinmektedir (He, ve ark.,
2010). Tüm memeliler için kolostrum, özellikle doğumdan sonraki
ilk günlerde, transfer bağışıklık faktörlerinin yüksek içeriği, yani
besin değerine ek olarak immünoglobulinler nedeniyle yenidoğan
için hayati bir besin olarak kabul edilir. Deve kolostrumu
sığırlarınki kadar sarımsı veya kırmızımsı değil, sarımsı beyazdır
ve sığırlarınkinden daha düşük bir viskoziteye sahiptir (Yagil,
2006). Mısır'ın farklı bölgelerinde, Bedeviler deve buzağılarına

kolostrum vermezler çünkü kolostrumun zararlı olduğuna inanırlar.
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Aynı davranış Kenya'dan da bildirilmiştir (Saidi, 1992). Deve
kolostrumunun kimyasal bileşimi hakkındaki veriler sınırlıdır ve
yapılan araştırma sonuçları arasında da farklılık bulunmaktadır.
Araştırma sonuçlarının farklılık göstermesi esas olarak numune
analizi

ve

numune

alma

süresinin

farklı

olmasından

kaynaklanmaktadır. Yani bazı kolostrum örnekleri birkaç saat
içinde (El-Agamy, 1983), bir gün sonra (El-Agamy, 1994b) veya
ilk hafta boyunca alınır ve analiz edilir (Abu-Lehia, 1989). Buna ek
olarak, üreme, sağlık durumu gibi diğer faktörler kolostrumun
bileşimini etkilemektedir.
Genel olarak, deve kolostrumu, bağışıklığı (immünoglobulinler)
transfer eden peynir altı suyu proteinlerinde özellikle yüksek olan
toplam proteinler de dahil olmak üzere yüksek düzeyde toplam
kuru madde içerir. Aynı zamanda yüksek kül ve klorür içeriğine
sahiptir, ancak düşük laktoz seviyesine sahiptir. Bu özellikler sığır
kolostrumununkine benzer. Dromedary ve Baktrian develerin
kolostrum bileşimi arasındaki bazı farklılıklar olduğu bildirilmiştir.
Baktrian

kolostrumunun

laktoz,

protein

ve

kül

içerikleri

Dromedaries'inkinden daha yüksektir. Dromedary kolostrumun
farklı azotlu bileşenlerinin dağılımı incelenmiş (El-Agamy, 1983)
ve oranların sığır kolostrumununkinden oldukça farklı olduğu
belirlenmiştir (McDowell, 1972). Genel olarak, protein olmayan
azot deve kolostrumunda inek, keçi ve insan kolostrumununkinden
daha yüksektir (El-Agamy, 1983; El-Agamy, 2000a).
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Kazakistan'da on bir Dromedary deve kolostrumu örneği
(Konuspayeva ve ark., 2010a), fizikokimyasal bileşimlerindeki
(yağ, protein, laktoz, pH, yoğunluk, C vitamini, iyot indeksi,
kalsiyum, fosfor, demir, üre, amonyak) değişiklikleri incelemek
amacıyla doğumdan sonraki ilk hafta boyunca analiz edilmiştir.
Sonuçlar, artan C vitamininin aksine, yağ içeriğinin % 25.9'dan %
3.1'e, protein miktarının ise % 17.2'den % 4.2'ye düştüğünü ortaya
koymuştur. Demir konsantrasyonunun doğum sonrası ikinci
günden itibaren azaldığı, diğer parametrelerde ise, özellikle üre ve
amonyak gibi protein olmayan azot için net bir değişiklik
gözlenmediği saptanmıştır.
Dromedary ve Baktriyen sütleri birine benzer, her ikisi de çok
beyaz bir renge sahiptir ve köpüklüdür (Şekil 2a ve Şekil 2b) (ElAgamy, 1994a). Develer yeşil yemle beslendiğinde deve sütünün
tadı genellikle tatlıdır, ancak bazen kurak bölgelerdeki bazı çalılar
ve bitkilerle beslendiğinden dolayı tuzludur (Indra ve Erdenebaatar,
1994; Ekmen, 2020). Deve sütü bileşimleri develerün yaşadıkları
coğrafi

ortama

göre

farklılıklar

gösterir

(Serikbaeva

ve

Toktamisova, 2000) fakat, bir çok araştırmaya göre deve sütündeki
yağ, protein, laktoz ve kül değerleri Baktriyende Dromedary’nin
sütüne göre daha yüksektir (Tablo 1). Kazakistan'da Baktriyen ve
Dromedary deve sütlerinin ortalama pH değerileri sırasıyla 6.55 ve
6.46 olarak tesbit edilmiştir (Faye ve ark., 2008). Diğer türlere
kıyasla, deve sütü en düşük pH değerine ve kısrak sütü en yüksek
pH değerine sahiptir. Deve sütünün titre edilebilir asitliği (laktik
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asidin bir yüzdesi olarak) inek, bufalo, koyun ve keçi
sütününkinden daha düşüktür, ancak insan, eşek ve kısrak
sütününkinden daha yüksektir (Young ve ark., 2017).

a)

b)

Şekil 2.(A, B) Sağım Sonrası Bol Köpüklü Deve Sütü. Kaynak:
Yazarların Fotoğrafı, Almatı, Kazakistan.

Dromedary sütünün toplam kuru madde içeriği inek sütününkine
benzerken, Baktriyen sütünün toplam kuru madde içeriği manda ve
koyun sütü dışındaki diğer tüm süt çeşitlerinden daha yüksektir.
Dromedary sütünün yağ ve protein içeriği inek sütüne benzer,
ancak Baktrian sütünde bu bileşenler daha yüksektir. Dromedary ve
inek sütünün kazein içeriği benzerlik gösterir, ancak peynir altı
suyu proteini fraksiyonları Dromedary sütte daha yüksektir.
Baktrian sütü ayrıca koyun sütü dışındaki diğer türlerin sütlerine
kıyasla daha yüksek kazein ve peynir altı suyu proteini içeriğine
sahiptir. Peynir altı suyu proteininin Dromedary ve Baktrian
sütündeki kazeine oranı inek, bufalo, koyun ve keçiden daha
yüksekken insan, eşek ve kısrak sütü proteinlerinden daha
düşüktür. Bu, deve sütünün pıhtılaşmasının neden inek ve manda
sütününkinden daha yumuşak olduğunu açıklayabilir (El-Agamy,
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1983). Yağın durumu, yani çapı ve yağın kazeine oranı, oluşan
süzme peynirin düzgünlüğünü etkileyebilir. Yağın kazeine oranı
deve sütünde inek sütünden daha yüksektir. Laktoz içeriği
Dromedary ve inek sütünde benzerdir, ancak Baktrian sütünde daha
yüksektir (Zhang ve ark., 2005). Deve sütü, dünyanın kurak
bölgelerinde yaşayan insanlar için önemli bir protein kaynağıdır
(Kenzhebulat ve ark., 2000; Yurdakul, 2016).
Tablo 1. Dromedary ve Bactrian Sütünün Fizikokimyasal Özellikleri (Young ve
ark. 2017)
Ülke
Su Toplam Yağ Protein Kazein Laktoz Kül pH
(%)
kuru
(%) (%)
(%)
(%)
(%)
madde
(%)
Dromedary
Mısır
87.84 12.16
3.75
3.13
2.43
4.50
0.80 6.53
87.07 12.93

5.22

2.68

–

4.30

0.73 6.60

Libya

87.00 13.00

3.30

3.30

–

5.60

0.80

–

Suudi
Arabistan
Kenya

87.67 12.33

3.49

3.26

1.90

4.78

0.83

6.5

87.67 12.33

4.33

3.20

2.64

4.34

0.82

–

Hindistan

90.20 9.80

3.20

2.70

–

4.20

0.60 6.50

Tunus

87.87 12.13

3.76

3.43

2.88

–

0.81 6.53

Kazakistan 86.92 13.08

Bactrian
5.92
4.84

3.22

3.79

0.68 6.55

Çin

84.62 15.38

5.52

3.98

–

4.92

0.94

–

Moğolistan 84.50 15.50

5.40

4.40

–

4.80

0.90

–

Pakistan

Deve sütünün aminoasit içeriğinin diğer türlerin sütlerinin
aminoasit içerikleri ile daha kolay karşılaştırılabilmesi için deve,
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inek, insan, eşek, kısrak, manda, koyun ve keçi sütlerinin amino
asit içerikleri Tablo 2'de verilmiştir. Glutamik asit, diğer türlere
benzer şekilde deve sütündeki başlıca amino asittir. Lizin, deve
sütünde düşük seviyelerde bulunur. Genel olarak, deve sütü
proteinlerinin amino asit bileşimi inek, manda, koyun ve keçi
sütününkine benzer görünmektedir. Esansiyel ve esansiyel olmayan
amino asitlerin oranları, tüm türlerin sütlerinde oldukça yakındır ve
insan sütünde çok az yüksektir (El-Agamy ve Nawar, 2000).
Bildirilen tüm veriler, deve sütü proteinlerinin insan diyetleri için
gerekli amino asitlerin tatmin edici kalite dengesine sahip olduğunu
ve Serum proteinleri dallı zincirli amino asitler (lösin, izolösin ve
valin,

ayrıca

lizin)

bakımından

zengin

olduğunu

ortaya

koymaktadır (FAO/WHO/UNU, 1985). Serum proteinlerinin dallı
zincirli aminoasitlerden zengin oluşu kas protein sentezini
güçlendirir ve yaşlılıkta görülen sarkopeniyi önlemekte olumlu etki
eder (Cruz-Jentoft ve Morley, 2012).
Bazı bebeklere inek sütü bazlı formüllerin verilmesi inek sütü
bileşimde bulunan bazı aminoaitler nedeniyle bu bebeklerin
beslenmesinde sorun oluşturabilir. İnsan sütü yüksek düzeyde
sistein:metionin oranına ve bir miktar taurine sahiptir. İnek sütü
daha düşük bir sistin:metionin oranına sahiptir ve esasen taurin
içermez. İnsan bebeğinin karaciğeri ve beyni sadece düşük
seviyelerde sistatiyonaza sahiptir. Metionini sistine dönüştüren
enzim fetus ve pre-terminfant bu enzimden tamamen yoksundur.
Sistein merkezi sinir sistemi gelişimi için önemlidir (Sturman ve
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ark., 1970). Taurin sistinden üretilir ve safra tuzlarının beyin ve
retina gelişimi ve işleyişi için gereklidir (Foltmann ve ark., 1981).
Tablo 2'deki veriler, deve sütü proteinlerindeki yüksek metionin
içeriği nedeniyle deve sütünde (0.38) sistein:metionin oranının inek
(0.5) ve insan (0.6) sütünden daha düşük olduğunu göstermektedir.
İnsan sütündeki inek sütüne veya formüllerine kıyasla bir başka
amino asit problemi de fenilalanin ve tirozin konsantrasyonlarıdır.
Bebekler bu amino asitleri metabolize etme konusunda sınırlı bir
kabiliyete sahiptir. Bu da fenilalanin ketonüri bebeklerine neden
olabilir (Hartley, 1984). İnsan sütünün hem fenilalanin hem de
tirozin seviyesi düşüktür. Tablo 2'deki veriler, insan sütündeki
fenilalanin ve tirozin içeriğinin düşük olduğunu göstermektedir.
İnek ve

deve

sütündeki

seviyeleri benzer görünmektedir.

Fenilalanin: tirozin oranları sırasıyla insan, inek ve deve sütü için
0.7, 2.7 ve 2.5'tir.
Tablo 2. Deve, İnek, İnsan, Eşek, Kısrak, Manda, Koyun ve Keçi Sütlerinin
Sütü Amino Asit Bileşimi (g/100 g protein) (Young ve ark., 2017)
Amino
asit

Deve

İnek

Arginin
Histidin
İzolösin
Lösin
Lizin
Metionin
Fenilalanin
Treonin
Triptofan
Valin

4.03
2.70
5.10
9.70
7.20
3.15
5.00
5.73
1.20
6.65

3.65
3.25
4.90
9.30
8.10
2.45
4.20
7.25
1.40
7.60

Alanin
Aspartik asit
Sistein

3.00
6.98
1.20

3.95
7.00
0.90

İnsan

Eşek

Kısrak

Esensiyel olan
3.3
5.2
6.7
2.8
2.0
3.0
3.7
4.0
3.1
9.5
10.7
9.9
10.1
8.7
7.4
1.7
1.6
1.9
3.9
4.3
4.2
8.3
5.7
7.4
0.5
8.2
7.8
9.5
Esansiyel olmayan
4.2
4.4
3.5
6.7
5.1
5.2
1.0
1.3
1.1

Keçi

Manda

Koyun

3.3
2.5
6.1
9.9
8.0
2.3
4.0
8.2
7.3

3.6
3.8
4.9
9.9
8.2
2.5
3.8
8.4
7.5

3.4
2.2
5.9
9.6
8.6
2.7
4.1
7.9
6.0

4.1
5.9
2.1

3.5
6.4
1.5

5.6
6.4
1.7
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Glisin
Glutamik
asit
Prolin
Serin
Tirozin

1.50

2.45

2.1

1.9

1.5

1.5

1.7

2.1

21.70

18.60

16.8

16.3

17.2

16.5

16.5

16.8

12.00
5.20
4.55

9.85
6.15
4.60

10.6
4.1
2.9

12.9
5.2
2.9

11.0
5.2
2.7

10.1
4.7
3.0

10.8
4.5
2.7

9.8
4.1
2.9

Literatürde deve sütünün vitaminleri hakkında çok sınırlı veri
bulunmaktadır.

Bunlardan,

suda

çözünen

vitaminlerin

konsantrasyonları, inek ve insan sütününkilerle karşılaştırıldığında
B1, B2, folik asit ve pantotenik asit vitaminleri deve sütünde düş
olduğu saptanmıştır. B6 ve B12 vitaminleri ise inek sütü ile aynı
oranlardadır ancak insan sütünden daha yüksektir. Deve sütü niasin
ve C vitamini bakımından inek sütünden daha zengindir. Deve
sütündeki

yüksek

C

vitamini

düzeyi

çeşitli

çalışmalarda

bildirilmiştir (El-Agamy, 1983, Farah ve Atkins, 1992; El-Agamy
ve Nawar, 2000). Sırıken ve ark., (1997) tarafından yapılan bir
çalışmada; deve sütünün mineral içeriği; Ca 106, M g 12, P 63, Na
69, K 156, Fe 0.26, Cu 0.16, Zn 0.44, Mn 0.02 mg/100 g olduğu
saptanmıştır. Bu değer deve sütünün Cu içeriği inek sütünden 12
kat daha fazla olduğunu, Zn ve Mn içeriğinin yine inek sütüne
nazaran yüksek olduğunu gösterir. Bununla birlikte, deve sütünün
vitamin içerdiği de incelenmiş ve inek sütüyle kıyasla biraz
farklılık gösterdiği saptanmıştır. A ve E vitamini, tiamin,
riboflavin, folik asit ve pantotenik asit miktarı inek sütünden daha
az iken, piridoksin ve B12 vitamini yaklaşık aynı, niasin ve C
vitamininin bir hayli yüksek olduğu görülmüştür.
Deve sütündeki mineraller değişkendir bunun asıl sebepleri de ırk,
beslenme, coğrafi ve su alımındaki farklardır (Salmen ve ark.,
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2012). Sütünün özgül ağırlığı inek ve keçi sütününkine yakındır.
Ayrıca, deve sütü sahip olduğu C vitamin ve niasin gibi vitaminler,
kazein, lizozim, laktoferrin, Ig (Antikor), insulin, insülin benzeri
proteinler v, Fe (Demir), Mg (Magnezyum) ve Cu (Bakır) gibi
mineraller ve yüksek doymamış yağ asitleri (ω-3; ω-6) içeriği ile
eşsiz bir bileşime sahiptir ve diğer sütlerden farklıdır. 100 gram
deve sütünde 0,53 mg Na, 0,005 mg K, 10,5 mg Ca, 0,29 mg P, 59
mg Mg, 156 mg Fe, 114 mg Zn bulunmaktadır (Jilo, 2016).
Kazakistan'da 57 Baktrians, 70 Dromedaries ve 20 Melezden 147
süt

örneğinin

fizikokimyasal

bileşiminin

belirlendiği

bir

araştırmada (Faye ve ark., 2008) analiz edilen örnekler dört farklı
bölgeden ve bir yıl içinde dört farklı mevsimde toplanmıştır.
Dromedary ile karşılaştırıldığında, Baktriyen deve sütünün anlamlı
derecede daha yüksek yağa (% 6.67'ye karşı% 5.94), toplam
proteine (% 5.23'e karşı% 4.76), C vitaminine (177'ye karşı 152 mg
/ l), kalsiyuma (1.30'a karşı 1.16 g / l) ve fosfora (1.07'ye karşı 0.91
g / l) sahip olduğu, buna karşın iyot indeks değerinin Dromedary
sütünde (16.69) Baktrian sütüne (14.99) göre anlamlı derecede
yüksek olduğu saptanmıştır. Laktasyon evresinin Dromedary
sütteki C vitamini içeriği üzerindeki etkisi üzerine yapılan bir
araştırmada ise (Konuspayeva ve ark., 2010b); C vitamini
konsantrasyonunun laktasyon boyunca artma eğiliminde olduğu ve
48 ile 256 mg/l arasında değiştiği belirlenmiştir.
İsmaili ve ark., (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada; deve
sütünde laktoz miktarının %4,37, kül miktarının %0,87, protein
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miktarının %2,55, kuru madde miktarının %10,42, pH 6,47, süt
yağının %2,72 organik asitler bakımından %0,19 ve yoğunluğunun
ise 1,026 g/cm³ olduğu tespit edilmiştir.
Semen ve Altıntaş (2015) deve sütünde daha yüksek miktarda C
vitamini ve niasin (B3 vitamini) ve inek sütününkinden daha düşük
miktarda tiamin (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), pantotenik
asit (B5 vitamini), kobalamin (B12 vitamini) ve alfa-tokoferol (E
vitamini) bulunduğunu saptamıştır.
4. Deve Sütünün Enzimatik Pıhtılaşması
Süt proteinlerinin, özellikle kazeinin pıhtılaşması, sıcaklık ve
kalsiyum tuzları gibi diğer faktörlere ek olarak, pıhtılaştırıcının
türüne ve kazein fraksiyonlarının doğasına ve bileşimine bağlıdır
(Yadav ve ark., 2015). Süt pıhtılaşması için farklı pıhtılaştırıcılar,
yani proteolitik enzimler gerekir. Bunların çoğu hayvan, bitki veya
mikrobiyal kaynaklardan elde edilirler. İnek sütü %3-3,5 oranında
yüksek kaliteli proteinlerden oluşmaktadır. Bu protein içeriğinin
%20 si çözünebilir proteinden (whey’den), %80-i ise çözünmez
proteinlerden (kazeinden) oluşur. Serum (whey) ve kazein
proteinlerinin her ikisi de yüksek biyolojik değerli proteinlerdir.
Fakat amino asit içerikleri farklılık göstermektedir. Kazeinler
vücutta temel olarak mineral taşınmasında, ağırlıklı olarak
kalsiyum ve fosforun bağlanmasında görev alırlar. Kazeinlerin α, β,
k olmak üzere 3 formu vardır (Pereira ve Vicente, 2017). Ayrıca
kazeinlerin

antitrombotik,

antihipertansif,

immünomodülatör,

antioksidan özellikteki biyoaktif peptit kazeinlerini üretebileceği
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bildirilmektedir (Uzun, 2022). Tüketici sağlığı üzerinde olumlu
etkileri olan bu peptitlerin biyolojik aktiviteleri, mide ve bağırsağın
proteolitik enzimleri tarafından etkilenmemektedir. Bu peptitlerin
deve sütünün terapötik etkisinde de önemi olduğu ve ayrıca; deve
sütü β-kazeinin düşük oranı ve β-laktoglobulin içermemesi ile
hipoallerjenik etki gösterdiği bildirilmiştir (El-Agamy 2009). Deve
ve inek sütü sırasıyla % 65 ve % 39 beta-kazein, % 5 ve % 14
oranında κ-kazein içerir ve sırasıyla β-laktalbümen konsantrasyonu
3.5mg/ml ve 1.2mg/ml'dir (Wernery, 2007). Tek hörgüçlü deve
sütü kazein yüzdesi % 2.90-3.02 iken çift hörgüçlü deve sütü
kazein yüzdesi % 0,89 olarak tespit edilmiştir (Saygılı ve
Karagözlü, 2017).
Deve sütünün peynir mayası pıhtılaşmasının inek sütününkine
benzer bir mekanizma izlediği bulunmuştur (Mehaia, ve ark.,
1988). İlk çalışmalar, deve sütünün keçi, koyun veya manda sütü
ile karıştırıldıktan sonra pıhtılaşmasının sağlandığını göstermiştir
(Rao ve ark., 1970; Yagil, 1987). Diğer çalışmalar ise arzu edilen
bir pıhtılaşma elde etmek için yüksek miktarda buzağı mayası
eklendiğinde

deve

sütünün

pıhtılaşabileceğini

bildirmiştir

(Chapman, 1985).
Bir karşılaştırmalı çalışmada (Jensen ve ark., 2015) süt pıhtılaşma
benzeri koşullar altında deve ve sığır kimozininin enzimatik
aktivitesi üzerine (pH 6.65, iyonik mukavemet 80 mM) bir floresan
rezonans enerji transfer tahlili (FRET) kullanılarak araştırma
gerçekleştirilmiştir. FRET, kimozin tarafından parçalanan Phe105-
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Met106 bağı etrafındaki κ–kazeinden amino asitlerin gerilmesini
içeren floresan etiketli bir peptide dayanan bir tahlildir. Elde edilen
sonuçlar deve kimozininin sığır kimozinine göre sığır sütüne karşı
daha yüksek bir süt pıhtılaşma aktivitesine ve özgüllüğüne sahip
olduğu kanıtlanmıştır. Deve kimozininin katalitik verimi sığır
kimozininden üç kat daha yüksektir. Sığır ve deve kimozininin
substrat afinitesi ve katalitik aktivitesi daha düşük bir pH'da (6.00
ve 5.50) artar. Sığır ve deve kimozininin glikosilasyonu, floresan
rezonans enerji transfer substratının bağlanmasını etkilememiştir,
ancak iki kat glikosile edilmiş deve kimozininin biraz daha yüksek
bir katalitik verime olduğu göstermiştir.
Deve kimozini, sığır κ–CN'nin Fe105-Met106 bağına karşı önemli
ölçüde daha yüksek proteolitik aktiviteye ve sığır kimozinine
kıyasla daha düşük bir genel proteolitik aktiviteye sahiptir (Jensen
ve ark., 2013). Her iki enzim de 323 aa'dan oluşur ve % 85 sekans
kimliğini paylaşır. Deneysel olarak belirlenen izoelektrik nokta
değerleri sığır ve deve kimozinlerinde sırasıyla 4.8 ve 5.4'tür
(Kappeler ve ark., 2006).
Deve sütü enzimlerine ek olarak, mastitise neden olan patojenlerle
enfekte

olmuş

develerin

sütünde

N-asetil-p-glukozaminidaz

(NAGase) enzimi tespit edilmiştir. NAGase aktivitesi bir mastitis
enfeksiyonu ile pozitif ilişkilidir; bu nedenle NAGase, deve
memesinin bakteriyolojik durumunu tahmin etmek için daha
güvenilir bir göstergedir (Abdurahman, 1995). Deve sütü enzimleri
ve aktiviteleri Tablo 3'de gösterilmiştir (Young ve ark. 2017).
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Tablo 3. Deve Sütündeki Enzimler ve Aktiviteleri (Young ve ark. 2017)
Enzim
Aktivitesi (IU/l)*
Aspartat amino transferaz (AST)
7.98-9.21
Alanin transferaz (ALT)
9.49-11
Gama glutamil transferaz
254-296
Asit fosfataz (ACP)
2.74-3.08
Alkalin fosfataz (ALP)
16.04-24.93
Laktat dehidrogenaz (LDH)
132-168
Katalaz
0.083-0.193 (mol / dak / g protein)
(IU/l)*- Uluslararası bir birim, bilim adamları ve doktorlar tarafından
kararlaştırılan bir maddenin keyfi bir miktarıdır; litre, bir litreden biraz daha
büyük bir hacim ölçüsüdür.

Deve ve inek kolostrumu normal sütle kiyasla daha yüksek
miktarda lizozim içerir. Sütün demir bağlama proteini laktoferrin
bir glikoprotein olup devenin kolostral sütünde %6,2 ve normal
sütünde ise %5,6 miktarında karbonhidrat içerir. Ayrıca, N-asetil
glikozamin içeriği ruminant süt laktoferrininden belirgin derecede
yüksek olup serum proteinleri, katyon değişimi ile endüstriyel
ölçüde saflaştırılarak gıda, kozmetik ve eczane sanayinde
kullanılmaktadır.

İnsan

ve

inek

laktoferrini

ile

domuz

laktoferrinlerinin deve laktoferrini ile kıyasla sırasıyla %91,6 ve
%91,3

oranında

antioksidan

benzerlik

kapasitesi

ve

göstermektedir.
kolon

kanseri

Laktoferrin’in
hücre

hattının

proliferasyonunu yok etme yeteneğinin var olduğu tespit edilmiştir
(Farzam, 2017).
5. Deve Sütünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Önemi
Sağlıklı beslenme, temel anlamıyla kişinin beslenme sırasında tüm
makro ve mikro besin ögelerini, ihtiyaç duyduğu enerji miktarını
karşılayan ve tam olarak kişinin sağlıklı yaşaması için uygun olan
beslenme türüdür. Erken yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları
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ile türlü kronik hastalıklardan korunmak ve gıdaların olumsuz
etkilerini ertelemek mümkündür (TÜBER, 2015). Sağlıklı ve doğru
beslenme ilkeleri temel olarak yeterli beslenme, dengeli beslenme,
beslenmede gıda çeşitliliğini sağlama ve zararlı gıdalardan kaçınma
gibi önemli 4 başlık altında incelenmektedir (Uzun, 2022). Bu
yüzden, son zamanlarda, deve sütünün dikkat çeken buteröpatik
etkilerinden dolayı, hakkında yapılan bilimsel çalışmaların
sayısında bir artış gözlemlenmektedir.
Deve sütü antimikrobiyal aktiviteye sahip olan yüksek düzeyde
laktoperoksidaz, IgG, IgA ve C vitamini içermektedir. Deve sütü
yüksek miktarda antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahiptir.
Ayrıca, laktoferrin deve sütünde inek sütüyle kıyasla daha yüksek
miktarda bulunur ve deve sütünde lizozimin inek sütüyle kıyasla
daha fazla bulunur (Agrawal ve ark., 2004).
İnsan immun sistemi için immunoglobulinlerin rolü oldukça
önemlidir. Yüksek molekül ağırlıklı polipeptitlerden oluşur ve deve
sütünde IgG baskındır. Deve sütündeki IgG miktarı 1,64 mg/mL
iken, inek sütünde bu miktar 0,67 mg/mL ve anne sütünde ıse 0,86
mg/mL ‘yi göstermektedir (El Agamy ve Nawar, 2000).
Deve sütünde bulunan insülin miktarı 52.03 IU/l’dir, bu inek
sütüyle kıyasla16.32 IU/l oldukça yüksektir. Anne sütündeki
insülin miktarı ise 60 IU/l gibi yüksek bir değer olmasına rağmen,
midedeki pıhtılaşma nedeniyle bağırsakta emilmez, fakat deve
sütündeki insülin ise midede denatüre olmadan bağırsaklardan
kolayca emilir (Agrawal ve ark., 2011).
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İnsan, rat, köpek ve tavşanlar üzerinde yapılan bir çalışma günlük
deve sütü tüketiminin kan glukoz miktarını azalttığı ve insanlardaki
insülin ihtiyacını düşürdüğünü ortaya koymuştur (Khan ve ark.,
2013).
Mohamad ve

ark., (2009)’nın standart

diyabet

tedavisine

(diyet+egzersiz+insülin) yapmış olduğu bir çalışmada 4 ay boyunca
hastalara ek olarak deve sütü verilmiş tip I diyabetli grupta (n:27)
çalışma sonucu HbA1C, açlık kan şekeri ve insülin dozlarında
anlamlı olarak düşüş ve C-peptit düzeylerinde ise anlamlı bir artış
gözlemlenmiştir.
Yapılan diğer bir çalışmada; çalışma sırasında inek sütüyle tedavi
edilen diyabetik hayvanların kan kolesterol seviyesinde bir artış
olduğu gözlenmiştir ve hayvanların tedavisini deve sütü ile
değiştirdiği zaman kolesterol düzeyinde %30 miktarında iyileşme
olduğu tespit edilmiştir (El-Sayed ve ark., 2011).
Khan ve ark., (2013) tarafından diyabetik ratlarda deve sütünün
lipidemiye karşı koruyucu etkisi üzerinde yapılan bir araştırmada;
kontrol grubundaki diyabetik ratların toplam kolesterol, toplam
trigliserid ve LDL-C (düşük molekül ağırlıklı lipid) seviyelerinin
önemli derecede yüksek olduğunu ve bu parametrelerin deve
sütüyle beslenen ratlarda belirgin bir miktarda düşüş gösterdiğini
saptamışlardır.
Deve sütü Mısır’da halen Hepatit C virüsüyle (HCV) enfekte olan
hastaların ve kanser hastalarının tedavisinde geleneksel tıp yöntemi
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olarak kullanılır. Tümör hücre kültürleri üzerinde deve sütü ile
yapılan çalışmalardan umut sağlayan sonuçlar elde edilmiştir
(Almahdy ve ark., 2011; El Miniawy ve ark., 2014).
Ayrıca son zamanlarda allerjenik çocuklara inek sütüne alternatif
olarak deve sütü önerilmektedir. (El- Agamy ve ark., (2009)
tarafından yapılan bir araştırmada; inek sütü ve ürünlerine karşı
alerjik reaksiyon gösteren 40 çocuğun kan serum örneğine in vitro
çalışması yapılmış ve çalışma sonucu, inek sütüne karşı alerjisi var
olan çocuklara deve sütünün yeni bir protein kaynağı olabileceği
saptanmıştır.
Evvelden beri deve sütünün türlü hastalıklara etkili olduğu hatta
yılan zehiri venom inhibitörlerine sahip sekretuar IgA ve IgM
içerdiği ve Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella
typhimurium ve rotavirus'a karşı diğer sütler arasında en etkili süt
olduğu bildirilmiştir (Hasson ve ark., 2015).
Birçok bilimsel çalışmalar, deve sütünün inflamatuar barsak
hastalığına (Arab ve ark., 2014), steatohepatit’e (Korish ve Arafah,
2013), yara iyileşmesine (Ebaid ve ark., 2015), romatoid artrite
(Arab ve ark., 2018), karşı etkilerini ortaya koymuştur.
6. Deve Sütü Ürünleri
Çoğu durumda, deve sütü olduğu gibi içilir veya farklı ürünler
hazırlanır. Mesela, sınırlı olarak deve sütünden peynir, tereyağı ve
pastörize süt gibi ürünler, veya farklı ülkelere ait Shubat, Chal,
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Susa, Oda vb., gibi geleneksel fermente deve süt ürünleri de
yapılabilir (Farah, 1996; Wangoh, 1997; Wangoh, ve ark., 1998).
Fermente deve sütü bazı ülkelerde meşhurdur. Özellikle Kazakistan
yıllık kişi başı 240 litre tüketim miktarıyla deve sütü tüketiminin
yüksek olduğu bir ülkedir. Bu tür süt ürünleri doğal besin
içeriklerine ek olarak doğal fermantasyon sonucunda oluşan zengin
mikroflora nedeniyle endüstriyel olarak üretilen sütlere kıyasla
tüketicilere ekstra sağlık yararları ve daha iyi bir lezzet sunar.
Mikrobiyal çeşitlilik, bu fermente süt ürünlerine tat, lezzet, doku,
renk ve besin özellikleri bakımından büyük ölçüde katkıda bulunur
(Marshall ve Tamime, 1997; Oberman ve Libudzisz, 1998).
Fermente içecekler şüphesiz yüksek bir besin değerine sahiptir;
ayrıca, hammaddenin mikrobiyal dönüşümü, sağlığı teşvik eden
bileşenlerin

ve

metabolitlerin

oluşumunu

desteklemektedir

(Rebaza-Cardenas ve ark., 2021). Fermente deve sütü içmek
özellikle tıbbi amaçlar için tercih edilir ve çeşitli türleri vardır.
Aşağıda fermente deve sütünden üretilen ürünler hakkında kısa
bilgiler verilmiştir.
Chal: Türkmenistan'da üretilen geleneksel bir fermente deve
sütüdür (Martinenko ve ark., 1977). Çiğ deve sütü ılık su ile 1:1
oranında seyreltildikten sonra, mayalanır ve 25-30°C'de inkübe
edilir. Pıhtılaşma 3-4 saat sürer, ancak tipik tadı elde etmek için
sekiz saat boyunca aynı sıcaklıkta tutulur. “Chal”, İran'da ayrıca
laktik asit ve alkolik fermantasyona tabi tutulan ısıtılmış sütten
yapılılan fermente içecektir (Karim ve Taghdissian, 1990).
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Susa: “Susa”, Doğu Afrika'da geleneksel bir fermente deve
sütüdür. Çiğ sütün bir–iki gün doğal fermantasyona bırakılmasıyla
yapılır. Ürün, partiden partiye farklı olan bir tat verir. 30 dakika
boyunca 85 °C'de ısıtılmış sütten yapılır, daha sonra % 2-3
oranında mezofilik başlangıç kültürü eklenir ve 27-30 °C'de 24 saat
boyunca inkübasyona bırakılır. Ürünün organoleptik özellikleri ve
kabul edilebilirliğe iyi düzeydedir (Farah ve ark., 1990).
Oda: Moğolistan'da Baktriyen deve sütünden üretilen ekşi bir
kremdir. Köpük yapmak için karıştırılarak 75-85 ° C'de sütün
ısıtılması, 18-20 °C'ye soğutulması ve genellikle taze tüketilen ekşi
krema (Orom) elde etmek için 10-15 saat bekletilerek yapılır (Indra
ve Erdenebaatar, 1994).
Gariss: Somali'de (ekşi), Sudan'da “hameedh” veya “humadah”
olarak bilinir. Yarı sürekli veya beslemeli parti fermantasyonu ve
bir dış veya saha hazırlama yöntemi ile yapılan tam kremalı ekşi
süt türüdür. Yöntem, fermantasyona uğramış çiğ deve sütünün,
denge oluşturmak için bir yük devesinin eyerine asılmış
tabaklanmış keçi derisinden (yerel olarak ‘Si'nin’ olarak bilinir)
yapılmış iki büyük deri torbada bekletilmesini gerektirir. Süt
fermantasyonu sırasında üretilen asit alkolik olması nedeniyle
önemli miktarda etanole sahiptir (Dirar, 1993).

Susac: Kenya, Somali ve Doğu Afrika'da popüler olan bir başka
fermente deve sütü türüdür. Beyaz, düşük viskoziteli, belirgin
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dumanlı bir tada ve ekşimsi bir tada sahiptir (Lore ve ark., 2005).
yarı sürekli veya beslemeli fermantasyon işlemi olmak üzere iki
farklı yöntem ile hazırlanabilir. Geleneksel yöntem (ev yapımı),
taze deve sütünün önceden tütsülenmiş bir tabakta fermente
edilmesini ve 1-2 gün boyunca ortam sıcaklığında (25-30 C) doğal
olarak inkübe edilmesini gerektirir (Lore ve ark., 2005). İkinci
yöntem ise; süt 30 dakika boyunca 85°C'ye ısıtılır, 22-25°C ortam
sıcaklığına soğutulur, %2-3 başlangıç kültürü ile aşılanır ve 24 saat
boyunca 27-30°C ortam sıcaklığında inkübe edilir. İki türlü
mezofilik başlangıç kültürü (homofermentatif O-CH: 143 ve
heterofermentatif B-CH: 40) kullanılır (Farah ve ark., 1990).
Shubat: Kazakistan’da deve sütü genellikle fermente formda
tüketilir. Fermente formda olan bu deve sütü “Shubat” olarak
adlandırılır. Shubat, yarı sürekli veya periyodik fermantasyon
yöntemiyle deve sütünden yapılan Kazakların geleneksel bir
içeceğidir (Zhadyra ve ark., 2021). Laktik asit bakterileri ve
mayadan oluşan %25 Shubat kültürünün eklenmesiyle çiğ deve
sütünden yapılır. Ürün % 4 yağ, % 3.8 protein ve 500 mg/l C
vitamini içerir (Chuvakova ve ark., 2000; Puzyrevskaya ve ark.,
2000;

Saiduldina,

2000).

Shubat,

Lactobacillus

casei,

Streptococcus thermophilus ve laktoz fermente edici mayalar gibi
sütte aşılanmış ve 8 saat 25℃'de ve daha sonra 16 saat 20℃'de
inkübe edilmiş başlangıç kültürleri ekleyerek de geliştirilebilir
(Shori, 2012).
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“Shubat” kendine özgü bir tada ve kokuya sahiptir, beyaz renkte, az
kabarcıklı ve gaz halindedir. Tutma süresine bağlı olarak,
titrasyonun asitliği 60-140°T arasında değişir. Mayalanma işlemi
sırasında süt şekeri parçalanır, asit, alkol ve karbondioksit oluşur.
Shubat’ın pH değeri ise ortalama 4 civarındadır.
Fermente deve sütü “Shubat”, Hindistan (Mal ve ark., 2000), Libya
(Alwan ve Tarhuni, 2000) ve Kazakistan (Puzyrevskaya ve ark.,
2000) gibi farklı ülkelerde tüberküloz tedavisinde katkı maddesi
olarak kullanıldığı Sanatoryumda ve eski Sovyetler Birliği
ülkelerinde tıp mesleği tarafından büyük ölçüde karlı hale getirilen
tıbbi ve probiyotik özelliklere sahip olma ününe sahiptir
(Kadyrova, 1985; Kenzhebulat ve ark., 2000). Gastrointestinal
sistemin kronik hastalıklarının deve sütü ve Shubat kullanılarak
tedavi edildiği bildirilmiştir (Djangabilov ve ark., 2000). Deve sütü
kronik hepatit ve dalak iltihabı için kullanılır. Kronik hepatitli
hastaların deve sütü içtikten sonra karaciğer fonksiyonlarında
iyileşme olduğu bildirilmiştir. Deve sütü ayrıca antidiyabetik
özelliklere de sahiptir (Agrawal ve ark., 2003). Bu, deve sütünde
insülin benzeri proteinin varlığı ile doğrulanır (Beg ve ark., 1986),
antikanser (Magjeed, 2005) ve daha genel olarak doymamış yağ
asitlerindeki zenginliği nedeniyle diyetetik kaliteye sahip olduğu
bildirilmiştir (Karray ve ark., 2005; Narmuratova ve ark., 2006).
Afrika'nın farklı ülkelerinde – Mısır, Sudan, Kenya ve Somali deve çobanları arasında, özellikle ot otlatanlar arasında, bu tür deve
sütü içen erkeklerin güçlü, hızlı ve erkeksi hale geldiğine dair ortak
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bir inanç vardır. Ancak bütün süt ürünlerinin spesifik özelliklerinin
mevcut mikrofloraya bağlı olduğu iyi bilinmektedir (Leroy ve De
Vuyst, 2004). Doğal olarak fermente süt ürünleri zengin bir
mikrobiyal biyoçeşitlilik içerirler (Zhang ve ark., 2014). Mesela,
Kazakistan'ın farklı bölgelerinde shubat'tan gelen laktik asit
bakterileri ve mayanın tür kompozisyonu ve tadı bir birinden
farklıdır. Berzhanova ve ark., (2014) tarafından yapılan bir
çalışmada; Almatı, Kızılorda, Çimkent ve Atyrau bölgesindeki
shubat türü kompozisyonunun iklim koşullarına bağlı olarak
içeriğinin değişik olduğu bildirilmiştir. Almatı bölgesinden alınan
shubat mikroflorasında Lactobacillus casei ve Lactobacillus
fermentum laktik asit bakterileri, Kızılorda ve Atyrau bölgesinden
alınan shubat örneklerinden Streptococcus lactis ve Lactobacillus
casei bakterileri izole edilmiştir. Shubat'ın Çimkent bölgesinden ise
Streptococcus cremoris, Lactobacillus fermentum, S. lactis ve L.
casei cinsleri bulunmuştur. Özellikle bunlar arasında L. fermentum
cinslerinin

baskın

olduğu

saptanmıştır.

Bu

da

Shubat'ın

Kazakistan'ın farklı bölgelerindeki mikroflorasının incelenmesi
sırasında, mikrofloranın oldukça değişken olduğunu ve çeşitli doğal
laktik asit bakteri suşları tarafından temsil edildiğini ortaya
koymuştur.
Çin'deki

shubat'ın

baskın

mikroflorasının

karakterizasyonu

incelemek amacıyla Rahman ve ark. (2009) tarafından yapılan bir
çalışmada; ısıtılmamış iki kamburlu deve sütünden fermente edilen
shubat incelenmiştir. Araştırılan yedi shubat örneğinde, laktik asit
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bakterileri ve mayalar, sırasıyla log 6.8 ila 7.6 cfu/ml ve log 4.3 ila
4.7 cfu/ml arasında bulunmuştur. Fenotipik ve moleküler yöntemler
kullanılarak toplam 48 laboratuvar izolatı Lactobacillus sakei,
Enterococcus faecium, Lactobacillus helveticus, Leuconstoc lactis,
Enterococcus feacalis, Lactobacillus brevis ve Weissella hellenica
olarak tanımlanırken, 15 maya izolatı Kluyveromyces marxianus,
Kazahstan uiosporus ve Candida ethanolica olarak tanımlanmıştır.
Sonuçlar ayrıca Lactobacillus ve Enterococcus'un yanı sıra
Kluyveromyces'in baskın cins olduğunu ve en sık izole edilen
türlerin sırasıyla Lactobacillus sakei ve Enterococcus faecium ve
Kluyveromyces maxius olduğunu göstermiştir. Deve sütü ve
shubat'ın protein fraksiyonları, içlerinde bulunan en önemli mikro
elementleri belirlemek için elektroforez ile incelenmiştir. Deve sütü
ve shubat aynı Co (Kobalt), Se (Selenyum), Br (Brom), Hg Merkür
(Yunanca hydrargyrum), Sb (Antimon) (Latince stibium) ve Cd
(Kadmiyum) içeriğine sahipken, Fe (Demir) içeriği shubat'ta yerli
deve sütünden 2.3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur (Tablo 4). Bu
nedenle, anemik hastaları beslemek için shubatın önemli olduğu,
öte yandan, deve sütündeki Zn (Çinko) içeriği shubat'takinden daha
fazla olduğu saptanmıştır. Bu da shubatın şeker hastaları tarafından
tüketilmesinin yararlı olacağını gösterir. Bu iki mikro element
açsından deve ve inek sütü karşılaştırıldığında; deve sütünde 53 kat
daha fazla Fe ve 20 kat daha fazla Zn, shubat’ta ise sırasıyla 128
kat ve 11 kat daha fazla Fe ve Zn olduğu bulunmuştur. Bu nedenle,
Fe ve Zn gibi önemli mikro elementler yerli deve sütünde ve
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shubat'ta inek sütünden çok daha fazla bulunur. Bu ürünler diyabet
ve demir eksikliği anemisi olan hastaları tedavi etmek için önerilir.
Tablo 4. Deve Sütü ve Shubatın Mikroelement Bileşimi, µg/g (Saitmuratova ve
ark. 2001)
Mikroelement
Deve sütü
Shubat (fermente deve sütü
ürünü)
Cl
0.0095
0.0087
Na
0.0055
0.0048
Br
30
26
Fe
32
77
Zn
59
33
Co
0.01
0.01
Se
0.1
0.1
Cr
0.1
0.1
Hg
0.01
0.01
Sb
0.01
0.01
Cd
0.1
0.1

Khoa, deve sütünün koyulaştırılması ile üretilip içerisine %9-10
oranda şeker %2 nişasta ilave edilir ve soğutulur. Daha sonra
üzerine kuru meyve ilave edilerek tüketilir.
Khoa/Mawa; farklı yörelerde suyu uçurularak koyulaştırılmış deve
sütü ürününe verilen isimdir. Buzdolabı koşullarında 30 gün
saklanarak tüketilir. Şeker ilave edilmiş olanı daha uzun süre
saklanabilmektedir. Beyaz un ile 9:1oranında karıştırılmış haline
Jamun adı verilmektedir (Mal ve Pathak, 2010).
7.Deve Sütünden Tereyağı Yapımı
Tereyağı

deve

sütünden

yapılabilir,

ancak

yöntem,

yağ

globüllerinin doğası gereği boyutu ve süt içindeki dağılımları inek
veya manda sütününkinden farklıdır. Deve sütünün yağ içeriği,
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cins, mevsim, beslenme, bireysel ve fizyolojik özellikler ve diğer
faktörlere bağlı olarak % 2,9-5,4 arasında çok geniş bir aralıkta
değişkenlik gösterir. Deve sütünün yağındaki kolesterol seviyeleri,
inek sütünden daha yüksektir. Ancak deve sütünden elde edilen
yağ, inek sütüne kıyasla daha düşük karoten seviyelerine ve daha
az kısa zincirli yağ asidi konsantrasyonuna sahiptir. Deve sütünde
keçi, koyun ve pancar sütünden 6 ila 8 kat daha az kısa zincirli yağ
asidi bulunur. Deve sütündeki yağ, kapron, kapril, kaprin, laurin,
miristin, miristol, palmitin, palmitol, stearin, olein, linoleik ve
arakidonik gibi yağ asitleri içerir (Macdonald 2016).
Deve sütünden tereyağı elde etmek için sütün çalkalanması uzun
zaman alır ve elde edilen tereyağı miktarı düşük olur. Kuzey
Kenya'da göçebeler çiğ deve sütünü bir tabakta ısıtırlar. Sonuç
olarak, yüzeyde yağ damlacıkları oluşur ve görünür. Süt daha sonra
yavaş yavaş soğutulur ve yağ damlacıkları küçük tereyağı kümeleri
oluşana kadar bir çırpma teli ile dövülür. Çok az miktarda tereyağı
elde edilir (Farah ve Streiff, 1987). Mısır çölünde göçebeler
genellikle fermantasyondan sonra deve sütünden tereyağı yaparlar,
çünkü çalkalama işlemi daha kolaydır ve daha kısa sürer. Sütü
fermente etmek için bir kaba koyarlar, bu da yaz aylarında bir gece
ve kışın 2-3 gün sürer. Fermente deve sütünün çalkalanması
fermantasyonla aynı kapta yapılabilir veya süt hayvan derisinden
yapılmış bir sepete aktarılır ve çalkalama işlemi sepet bir çadır
direğine asıldıktan ve özel bir ses duyulana kadar ileri geri
sallanarak elle gerçekleşir. Daha iyi ayrılmaya yardımcı olmak için
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süte biraz su eklenir. Sudan'da deve sütü kremasının ayrılmasından
sonra tereyağı da yapılır, 30-40 dakika boyunca 21-24 °C'de
çalkalanır ve daha sonra ılık su ilave edilerek sıcaklığı 32 °C'ye
yükseltir. Yüksek oranda tereyağı geri kazanımı elde edilir (KhanSial, 1950). Pakistan'da tereyağı haşlanmış deve sütünden yapılır
ve soğuduktan sonra marş eklenir ve bir gece bekletilir. Ekşi süt
daha sonra bir elektrikli çalkalayıcı ile 30 dakika çalkalanır.
Çalkalama esnasında tereyağı verimini arttırmak için soğuk su ilave
edilir (Abdurahman, 1995). Kuzey Kenya'da ise deve sütünden
tereyağı üretimi için daha kontrollü bir yöntem uygulanır. Süt 65
°C'ye ısıtılır ve bir el santrifüjü ile ayrılır. Kalan krema içeriği %20
ila %30 arasında bir konsantrasyona ayarlanır. Daha sonra, krema
15 ile 36 °C arasındaki sıcaklıklarda çalkalanır. Çalkalamadan
sonra, tereyağı 27 °C'de su ile yıkanır. Süt yağı temelinde
hesaplanan % 85 oranında tereyağı yağının yüksek bir geri
kazanımı elde edilir (Farah ve ark., 1989).
Yagil (1987)’e göre tereyağı yapmak için taze deve sütü keçi
tulumunda 12- 24 saat 25-30°C’de fermente edilir. Daha sonra 1218°C’de 15-20 dakika yayıklanır. Tereyağı ve yayık altı ayrılır.
Tereyağ malakse edilerek kalıplanır.
8. Deve Sütünden Peynir Yapımı
Deve sütünden peynir yapımı bazı sorunlarla karşı karşıya kalsa da,
bazı yumuşak ve sert peynir türleri deve sütünden başarıyla
yapılmıştır (Mohamed ve ark., 1990). Mesela, Taze peynir,
yumuşak peynir, mavi peynir, preslenmiş peynir ve Ricotta (peynir
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altı suyundan) gibi bir çok peynir çeşitleri deve sütünden
yapılabilir. Sert peynir yapmak için deve sütü 32-35 °C'ye ısıtılır,
sütü 30 dakika içinde pıhtılaştırmak için peynir mayası ilave edilir,
süzme peynir kesilir ve 10-15 dakika karıştırılır; daha sonra
sıcaklık 42 °C'ye yükseltilir ve 30 dakika bekletilir, süzme peynir
52 °C'de 15 dakika haşlanır, süzme peynir bezlerde toplanır, altı
saat boyunca preslenir ve daha sonra 18 saat ile 24 saat boyunca
yine kuru tuz ile peynirin yüzeyine sürülerek bekletilir. Daha sonra
bir hafta boyunca 10 °C'de % 15 tuzlu suya yerleştirilir ve sonraki
beş gün boyunca 18 °C'de tutulur. Peynir her gün çevrilir, daha
sonra 12 °C'de 5 gün boyunca başka bir olgunlaşma odasına
çıkarılır ve son olarak 8 °C'de saklanır. Peynir verimi yaklaşık %
5’tir.
Sadece deve sütü kullanılarak yapılan çalışmalarda pıhtılaşma
prosesi 2-4 kat daha yavaş ve pıhtılaşması yavaş oldur. Bu yüzden
deve sütünden yapılan peynirlerdeki pıhtılaşma sorunun çözümü
için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından
Camifloc adı verilen kalsiyum fosfor ve bitkisel rennetten oluşan
ürün geliştirilmiştir. Bu yöntem ile peynir yapımı için 65°C’de 30
dk pastörize edilen deve sütün 35-37°C’ye kadar soğutularak,
%0.02 CaCl2 veya %0.015 CaSO4 çözeltisi ilave edilir. Mayalama
sıcaklığında (35°C) rennin enzimi eklenerek 30-60 dk pıhtılaştırılır.
Sonrasında oluşan pıhtı kesilir ve peyniraltı suyunun ayrılması için
baskı yapılır (Attia ve ark., 2001).
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Yumuşak peynir deve sütünden şu şekilde yapılır: süt iki dakika
boyunca 62 °C'ye ısıtılır ve kalsiyum klorür (% 0.01) ve başlangıç
kültürü (% 2) eklenir. Süt daha sonra 35 °C'de bir saat bekletilir ve
60 dakika içinde pıhtılaşma için peynir mayası (20-30 ml/100L)
ilave edilir. Süzme peynir dört saat daha bekletilir, daha sonra
preslenir ve tuzlanır. Taze yapılmış peynirin verimi, olgunlaşmış
peynir için % 12'ye karşılık % 4.5-tir (Kamoun ve Bergaoui, 1989;
Kamoun, 1990). Taze peynir verimi% 10-12'dir (Mehaia, 1992).
Mısır’da Domiati adı verilen beyaz peynire benzeyen daha
yumuşak olan bir peynirdir çeşidinde ise deve sütü tuz ilavesinden
sonra mayalanarak pıhtılaştırılır. (Yerlikaya ve ark., 2016).
Moritanya'da, deve sütünden yapılan yumuşak bir “Camelbert"
olarak adlandırılan Fransız tipi peynir vardır, ancak farklı bir deve
sütü tadına sahiptir. Moğolistan'da fermente deve sütünden süzme
peynir yapılır ve sütün 10-16 saat fermantasyonu, bir başlangıç
kültürü kullanıldıktan sonra gerçekleşir. Daha sonra, fermente süt
kaynatılır ve süzme peynir elde edilir, daha az gözenekli malzeme
içinde paketlenir ve peynir altı suyunu çekmek için 3-5 saat
boyunca preslenir. Peynir ayrıca farklı şekillerde kesilir ve güneşte
kurutulmuş süzme peynirlere işlenir. Kurutulmuş süzme peyniri,
kurutulmamış süzme peynirinden daha yumuşak ve lezzetli olur.
Bu tür peynirlere "Aarts" denir. Verim yaklaşık % 25'tir (Indra ve
Erdenebaatar, 1994).
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9. Sonuç
Dünya kuraklığa doğru yönlenirken develeri yetiştirmek ve deve
sütünden yapılan farklı ürünleri geliştirmek gelecekte insanlar için
önemli bir ekonomik yönde etkileyebilir. Bu yüzden deve sütünün
ve etinin çeşitli özellikleri ile araştırılarak ön plana çıkarılması
büyük bir önem taşır. Bu çalışma ile develerin tarihinden başlayıp,
deve sütünün fizikokimyasal özellikleri ve besin değeri, sağlık
üzerindeki

etkisi

(anti

alerjen

özelliği,

antikanserojenik,

antidiyabetik gibi terapatik özellikleri) incelenmiştir ve alternatif
bir gıda olarak oldukça çeşitli (deve sütünden yapılan peynir türleri,
tereyağı ve farklı ülkelere ait fermente deve sütü ürünleri: Shubat,
Chal, Susa, Oda, Gariss ve Susac) deve sütü ürünleri ortaya
konmuştur.
Bu bölümde deve sütünde yapılan fizikokimyasal araştırma
sonuçlarından; su, pH değeri, toplam kuru madde miktarlar, yağ,
protein miktarı, kazein, laktoz, kül miktarı, vitamin ve mineral
madde değeri incelenerek sağlık açısından önemi dile getirilmiştir.
Ayrıca, deve sütünün önemli miktarda fosfor ve kalsiyum açısından
oldukça zengin olduğu söylenebilir.
Lıteratür taramalarında deve sütündeki laktik asit bakteri içeriğinin
bölgelere bağlı olarak farklılıklar gösterdiği ancak, literatürde
belirtildiği gibi deve sütünün yüksek miktarda antibakteriyal
bileşen bulundurmasından dolayı insan sağlığı üzerine yüksek
derecede olumlu etkisi ve inek sütüne alerjisi olan kişilere alternatif
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olması açısından gıda sanayinde yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayacaktır.
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1.Giriş
İnsan yaşamı için güvenli ve yeterli gıda üretimi önem arz etmekte ve
bu anlamda gıda endüstrisi, ihtiyaçları karşılayacak şekilde sürekli
değişmekte ve yenilenmektedir. Gıda endüstrisinde üretilen ürünün
kaliteli olmasının yanı sıra, ham madde ile son ürünün fiziksel,
kimyasal ve biyolojik zararlardan arınmış, halk sağlığı açısından
güvenilir olması gerekmektedir. Gıda güvenliğine ek olarak,
üretimden tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreçlerde izlenebilir olması
da önemlidir. Günden güne hızla büyüyen gıda endüstrisinde gıda
proseslerinin takibi zorlaşmaktadır (Kundu ve ark., 2019; Lu ve ark.,
2021; Lu ve ark., 2019; Malvano ve ark., 2020; Pihlajamäki ve ark.,
2018; Stephens ve ark., 2018). Bu bağlamda; gıda güvenliği ve
güvenirliğinin etkin bir şekilde sağlanması, ekonomik çözümler
aranması ve gıda atıklarının kontrolünde çevreci önlemlerin alınması
hem ulusal hem de uluslararası anlamda önemli ve neredeyse zorunlu
bir gerekliliktir (Neethirajan ve ark., 2018). Bu amaç doğrultusunda
gıda endüstrisinde kalite kontrolü için kantitatif ve kalitatif tayinlere
yönelik pek çok cihaz (kromotografi cihazları vb.) ve analitik yöntem
(besiyerinde toplam bakteri sayımı, titrimetrik analizler vb.)
kullanılmaktadır. Bu analizler her ne kadar hassas ve güvenilir
sonuçlar veriyor olsalar da büyük hacimli /taşınamaz ve pahalı
cihazların kullanımını gerektirmekte, uzun zaman almakta, eğitimli
personel kullanımı gerektirmektedir. Ayrıca, bu geleneksel analiz
yöntemleri; profesyonel laboratuvarlarda uygulanabilmektedir. HPLC
(Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi), MALDI-TOF MS (Matris
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Destekli

Lazer

Desorpsiyon/İyonizasyon

Uçuş

Süresi

Kütle

Spektrometresi), PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu), ELISA (Enzim
Bağlı İmmünosorbent Deneyi) gibi bu konvansiyonel yöntemlerin her
ne kadar doğru yanıt verme özellikleri bulunsa da bahsi geçen
olumsuz özellikleri nedeniyle gıda endüstrisi için, kısa zamanda uzun
hazırlık aşamasına gerek duymadan çok sayıda örneği hassas bir
şekilde analiz edebilmeleri ve ekonomik cihazlar olmaları nedeniyle
biyosensörler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir (Barrias ve ark.,
2019; Hameed ve ark., 2018; Santana Oliveira ve ark., 2019; Wang ve
ark., 2019; Zhang ve ark., 2020).
Bu bilgiler doğrultusunda; biyosensör teknolojisi ve gıdalarda
kullanım olanakları, bu alanda yapılan çalışmalar da incelenerek
araştırılmış ve bu kitap bölümünde derlenmiştir.
2. Biyosensör Teknolojisi
Biyosensörler temel olarak; biyoreseptör (biyolojik tanımlayıcı
tabaka) ve transduser (fiziksel dönüştürücü) olmak üzere iki ana
kısımdan oluşmaktadırlar. Biyosensörler, hedef analitin varlığı veya
konsantrasyonunu biyoreseptörün spesifikliği ve konsantrasyonuyla
orantılı olarak transduserden elde edilen sinyal aracılığıyla belirleyen
cihazlardır (Neethirajan ve ark., 2018; Özoğlu ve ark., 2017).
Biyosensörler, diğer analitik cihazlarla karşılaştırıldığında önemli
avantajlara sahiptir. Bunlardan bazıları; düşük numune hacmi
gerektirmeleri, daha iyi seçicilik göstermeleri, düşük tayin limitine
sahip olmaları, pahalı cihazlar gerektirmemeleri, uzun ve kompleks

227 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

numune hazırlama aşamaları içermemeleri ile bunlara bağlı olarak da
hızlı cevap vermeleri gelmektedir. Ayrıca çok küçük boyutlarda
üretilebilme potansiyeline sahiptirler. Tüm bu özellikler ilgilenen
bölgede (point of care analizi) hızlı testlerin yapılabilmesi için önemli
bir potansiyele sahip olduklarını göstermektedir (Riu ve Giussani,
2020; Zhang ve ark., 2020).
Biyosensörler ilk olarak Professor Leland C. Clark Jr. (1956)
tarafından kanda oksijen tansiyonunun izlenmesi için geliştirdiği
oksijen elektrodu ile keşfedilmiştir (Clark, 1956). Sonrasında Clark ve
Lyons (1962), glikoz sensörü olarak kullanılmak üzere enzim-elektrot
kompleksini geliştirmişler ve elektrokimyasal sensör tasarımından
bahsederek biyosensörü ilk kez tanımlamışlardır (Clark ve Lyons,
1962). Devamında biyosensör teknolojileri gelişerek günümüzde her
alan ve analite uygun farklı materyallerin kullanıldığı biyosensörler
geliştirilmekte ve üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Özoğlu ve ark.,
2017; Tüylek, 2021; Zhang ve ark., 2020).
Biyosensörler

transduserlerine

göre;

elektrokimyasal,

optik,

piezoelektrik ve termal sensörler gibi; biyoreseptörlerine göre ise
enzim temelli, tüm hücre temelli ve afinite biyomolekül temelli olacak
şekilde sınıflandırılabilmektedir (Ali ve ark., 2020; Khansili ve ark.,
2018; Özoğlu ve ark., 2017).
2.1 Transduserlerine göre biyosensörler
Elektrokimyasal biyosensörler, biyosensörler içerisinde en yaygın
çalışılanı ve en çok başarıyla ticarileştirilmiş olanı olup; biyosensörler
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arasında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, optik sensörlere göre düşük
maliyet, basit kullanım ve daha küçük boyutta olma gibi avantajlara
sahiptirler. Tek kullanımlık olarak da geliştirilebilmekte ve tek bir çip
benzeri cihazda birden fazla algılama elemanını içerebilmektedirler
(Hammond ve ark., 2016; Pérez-López ve Merkoçi, 2011).
Elektrokimyasal sensörler, analit ile reaksiyona girerek; analit
konsantrasyonuyla

orantılı

elektrik

transferi

sağlanmasıyla

çalışmaktadırlar. Elektrokimyasal sensörlerde yaygın olarak; algılayıcı
olan çalışma elektrodu, akım ve devrenin tamamlanması için karşıt
elektrot ve elektrolitten ayrılmış referans elektrottan oluşan üçlü
elektrot sistemi kullanılmaktadır (Beduk ve ark., 2020; Bhardwaj ve
ark., 2017; Zhang ve ark., 2020). Elektrokimyasal biyosensörler de
kendi içlerinde; amperometrik (oksidasyon-redüksiyon tepkimeleri
sonucu akım sinyali kullanılan) ve potansiyometrik (iyon seçici
elektrotlarda elektrik sinyali kullanılan) şeklinde sınıflandırılabilmektedirler. Elektrokimyasal sensörlerden amperometrik olanlar;
potansiyometrik olanlara göre daha yüksek hassasiyet göstermeleri ve
daha iyi lineer aralığa sahip olmaları nedeniyle Clark’tan (1956) beri
en sık kullanılan biyosensörlerdir (Ali ve ark., 2020; Hammond ve
ark., 2016; Pérez-López ve Merkoçi, 2011).
Optik

biyosensörlerde;

absorbans,

floresan/fosforesans,

kemilüminesans, reflektans, ışık saçılımı veya kırılma indisindeki
değişiklikleri

sinyal

iletkenliği

için

kullanılmaktadır.

Optik

biyosensörler, manyetik parazitlere karşı dayanıklı olmaları ve yüksek
algılama özellikleri sayesinde elektrokimyasal sensörlerden sonra
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yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Floresan temelli ve Yüzey Plazma
Rezonansı

(SPR)

temelli

olanlar

en

fazla

çalışılan

optik

biyosensörlerdir (Khansili ve ark., 2018; Malvano ve ark., 2020).
Piezoelektrik biyosensörlerde, piezoelektrik materyal aracılığıyla
dalga

yayılımındaki

rezonans

frekansındaki

değişiklikten

yararlanılmaktadır. Diğer sensör gruplarına göre kullanım kolaylığı
bulunması ve ekonomik olmaları nedeniyle avantajlı görünmelerine
rağmen; hassasiyet ve spesifiklik sorunları bulunması kullanımını
kısıtlı kılmaktadır (Malvano ve ark., 2020; Marrazza ve Giovanna,
2014).
Kalorimetrik veya termal biyosensörler ise biyokimyasal reaksiyonlar
sırasında

üretilen

veya

tüketilen

ısının

ölçülmesinden

yararlanmaktadır (Kulkarni ve ark., 2014; Malvano ve ark., 2020).
2.2 Biyoreseptörlerine göre biyosensörler
Biyoreseptör olarak enzim kullanımı yüksek seçicilikleri ve substrata
özgü olmalarıyla, Clark ve Lyon’un (1962) geliştirdikleri ilk
biyosensörden itibaren oldukça yaygın olarak tercih edilmektedir.
Enzimatik temelli biyosensörlerde, substrat olan analitin tespiti veya
konsantrasyonunu sensör yüzeyindeki enzimatik reaksiyonlar aracılığı
ile belirlenmektedir. Enzimlerin; pH ve sıcaklık gibi faktörlerden
etkilenmesi nedeniyle; bu tip biyosensör geliştirilmesinde mutlaka
optimizasyon çalışmalarının yapılması, gerekli durumlarda enzim
immobilizasyonu için farklı biyokatalitik materyallerin uygulanması
gerekmektedir (Rathee ve ark., 2016; Rustagi ve Kumar, 2013).
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Tüm hücre temelli biyosensörlerde; siyanobakterler, algler, mayalar
ve bitki hücreleri gibi farklı canlı gruplarına ait tüm hücreler
kullanılabilmektedir. Doğada bulunan canlılardan elde edilen tüm
hücrelerin kullanılması; ulaşılabilir ve ekonomik olması bu sensörleri
avantajlı kılmaktadır. Sentetik biyolojideki gelişmeler sayesinde
mikroorganizmaların elektriksel sinyalleri algılama ve yanıt vermesine
yönelik genetik sistemler de gelişme göstermiştir. Özellikle hastalık
teşhis ve tedavilerine yönelik mikroorganizmaların kullanıldığı tüm
hücre temelli biyosensör çalışmaları artış göstermektedir (Özoğlu ve
ark., 2017; Woo ve ark., 2020).
Afinite biyomolekül temelli biyosensörlerde ise transdusere arayüz
olarak; antikor, DNA (deoksiribo nükleik asit), aptamer, kemoreseptör
gibi biyoreseptörler kullanılmaktadır. Bu biyosensörlerin en büyük
avantajı; yüksek seçicilikleri ve geniş afinite aralıklarına sahip
olmalarıdır.

Antikor

temelli

biyosensörler,

yüksek

bağlanım

özellikleri, çok yönlülükleri ve ticari olarak elde edilebilir olmaları
nedeniyle en yaygın kullanılanıdır. Antikor yanında DNA temelli
olanlar da nükleik asitlerin stabilitelerini uzun süre koruyabilmeleri ve
tamamlayıcı

zincirlerin

yüksek

seçiciliği

sayesinde

sıklıkla

kullanılmaktadırlar (Jayan ve ark., 2020; Malvano ve ark., 2020;
Özoğlu ve ark., 2017).
3. Gıda Endüstrisinde Biyosensör Teknolojisinin Kullanımı
Gıda endüstrisinde gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların tespiti,
diğer kimyasal ve fiziksel bozulmalara yönelik indikatörlerin
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belirlenmesi

veya

ambalaj

materyali

geliştirilmesi

noktaları

biyosensör teknolojisinin kullanım potansiyelinin en fazla araştırıldığı
alanlardır. Bu kapsamda; çalışılan biyosensörlerin dizaynında; çeşitli
transduser ve biyoreseptörlere ek olarak nanopartikül, nanotel, gibi
farklı yapılar farklı malzemeler ve bileşenler kullanılabilmektedir. Bu
bileşenler biyosensörün duyarlılığını ve seçiciliğini önemli derecede
etkilemekte ve biyosensör dizaynında kilit rol oynamaktadır (Riu ve
Giussani, 2020; Santana Oliveira ve ark., 2019; Zhang ve ark., 2021).
Nanoteknoloji ve nanomateryallere artan ilgi biyosensörlerde altın
gibi nanaopartiküller, karbon nanotüpler veya grafen oksit gibi iki
boyutlu malzemelerin kullanımını yaygınlaştırmakla birlikte gıda
endüstrisine yönelik geliştirilen biyosensörlerde de son yıllarda yaygın
olarak kullanılmaya başlamıştır (Jayan ve ark., 2020; Kundu ve ark.,
2019; Neethirajan ve ark., 2018).
Literatürde gıda endüstrisinde kullanıma özellikle patojen tayinine
yönelik geliştirilen biyosensörlerde transduser olarak optik ve
elektrokimyasal özellikle amperometrik dönüştürücü kullanılırken;
biyoreseptör olarak enzim, antikor ya da DNA yaygın olarak
kullanılmaktadır (Díaz-Amaya ve ark., 2019; Taleat ve ark., 2014;
Yang ve ark., 2022; Zhang ve ark., 2019).
Ayrıca; akıllı telefonlar günümüzde neredeyse herkes tarafından
kullanılmaktadır. Akıllı telefon biyosensörler de bu noktada taşınabilir
olması, herkes tarafından kullanılabilir olması, laboratuvar ortamı
gereksinimi olmaması ve hızlı yanıt sistemi sayesinde hızlı çözüm
sağlama olanağı sunması nedeniyle gıda endüstrisinde; ham maddeden
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itibaren ürünün izlenebilirliğinde oldukça önemli bir gelecek vaat
etmektedirler (Lu ve ark., 2019).
Tablo 1’de son yıllarda gıda alanında kullanıma yönelik geliştirilen
bazı biyosensör çalışmaları verilmiş ve devamında da detaylı olarak
açıklanmıştır.
Tablo 1. Gıda Endüstrisine Yönelik Geliştirilen Bazı Biyosensör Örnekleri ve
Kullanım Alanları
Biyosensörün
Özellikleri
Kullanım
Kaynak
Alanları

Hedefi
Ksantin Tayini

Elektrokimyasal, enzim

Et,

temelli, kitosan,polipirol

balıklarda

ve

tazelik

altın

nanapartikül

tavuk,

(Dervisevic ve
ark., 2017)

bileşimi ile tasarlanmış
Laktoz Tayini

Co-hemin metal organik

Süt ürünleri

çerçeve/kitosan

(Choi ve ark.,
2020)

kompozit ve selobiyoz
dehidrojenaz

içeren

elektrokimyasal

enzim

temelli
Glikoz Tayini

Amperometrik,
temelli,

kitosan

enzim

Alkolsüz

(Artigues

ile

içecekler,

ark., 2017)

immobilizasyon

soya

desteklenmiş

süt ürünleri ve

ve

sosları,

domates
sosları
Akrilamid Tespiti

Çift sarmallı DNA ve

Kızarmış

(Asnaashari ve

floresan

patates

ark., 2018)

temelli,

altın

nanopartikül ile DNA

suyunun

absorbe edilmiş

ekstraktı
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L-laktat Tespiti

Altın

Süt

ürünleri

nanopartikül/indirgenmiş

ve şarap

2021)

Marul,

(Feng ve ark.,

ve

brokoli,

2021)

SiO2@AuNP'lere dayalı,

salatalık

elektrokemilüminesans

frenk soğanı

SERS

Yer fıstığı

(Istrate ve ark.,

grafen oksit/polialilamin
hidroklorür

ile

modifiyeedilmiş
baskılı

grafit

ekran
elektrot

kullanılan,
amperometrik,

enzim

bazlı
Triklorfon Tespiti

MIL-53(Al)@CdS
QD'ler

Mikotoksin

B1

Tespiti

(yüzeyle

güçlendirilmiş

ve

(Wu ve ark.,

raman

2022)

saçılımı)-bazlı
aptasensör,
MXene

Ti3C2Tx
nanotabakalar

yüklü

altın

nanopartiküller
uygulanmış
Antioksidan

MnO2

kataliz temelli,

16

Aktivite Tespiti

tüm

hücre

antosiyanin

2022)

Kırmızı şarap

(Shumeiko ve

bazlı,

farklı

(Ye ve ark.,

elektrokimyasal
Asetik Asit Tespiti

Peptid enkapsüle edilmiş
tek karbonlu, optik

Helal Gıda Tespiti

Doğrudan

asimetrik

ark., 2021)
Marketlerden

(Prachugsorn

PCR ve katalize edilmiş

toplanmış

ve ark., 2022)

firkete

farklın

floresan bazlı

düzeneği,

örnekleri

et
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Sütte

bozulma

pH duyarlı antosiyann

tespiti

içeren yenilebilir film

Brettanomyces

Antikor

bruxellensis
Toplam

ve
Maya

Süt

(Cho ve ark.,
2022)

temelli,

Kırmızı şarap

manyetik nanopartkül ile
modifiye

(Villalonga ve
ark., 2019)

edilmiş,

Tespiti

amperometrik

Staphylococcus

Floresan rezonans enerji

Domuz

aureus Tespiti

transferi (FRET) bazlı,

sığır etleri

ark., 2021)

Süt

(Yang ve ark.,

altın

nanopartikül

modifiye

ve

(Ouyang

ve

ile

edilmiş

aptasensör
Escherichia

coli

O157:H7 Tayini

Floresan bazlı, karbonil
demir tozu (CIP) ve çok
duvarlı

2020)

karbon

nanotüplere (MWCNT)
dayalı aptasensör
Escherichia

coli

Aptamer temeli, optik

Kıyma

(Díaz-Amaya

O157:H7 Tayini

transduserli

ve ark., 2019)

Salmonella

K0.27MnO2.0.54

H2O

Meyve

Typhimurium

(KMO),

atın

bal ve çikolata

2022)

Tespiti

nanopartikül

Göl

(Wang ve ark.,

suyu,

(Zhang ve ark.,

ve

nanobody

(alan

antikorları için değişken
olan ağır zincir) destekli
kolorimetrik
fototermal

ve
çift

modlu

immünokromatografik
test şeridi
Salmonella Tespiti

Myoviridae

SEP37

bakteriyofaj

temelli,

marul

suyu,
ve

2022)
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elektrokemilüminesans

tavuk eti

Campylobacter spp.

Dubleks döngü aracılı

Tavuk eti

and Salmonella spp

izotermal

Tespiti

amplifikasyona

(Sridapan

ve

ark., 2021)
(d-

LAMP) temelli lateral
akış
Listeria

CRISPR-Cas12a temelli

Flammulina

(Li

ve

monocytogenes

elektrokimyasal

velutipes

2021)

ark.,

mantarı

Tespiti
Staphylococcus

CRISPR-Cas12a temelli

Sığır

eti,

(Zhou ve ark.,

aureus Tespiti

floresan destekli lateral

domuz

eti,

2022)

akış

domates,
kişniş

ve

marul

Dervisevic ve ark. (2017) etlerde tazeliği belirlemeye yönelik ksantan
tespiti

yapabilen

amperometrik

biyosensör

geliştirmişlerdir.

Geliştirilen biyosensör ksantan tayinine yönelik geliştirilen ilk
biyonanokompozit platform kullanılan amperometrik biyosensör olma
özelliğine sahip olup; ksantan oksidaz enziminin camsı karbon
elektrot yüzeyine immobilizasyonu kitosan, polipirol ve altın
nanapartikül karışımı uygulandıktan sonra sağlanmıştır. Geliştirilen
sensörün; 1-200 µM geniş tayin aralığında, 0.25 µM tayin sınırında,
yüksek iletkenliğe sahip olduğu ve ürik asit, askorbik asit, glikoz ve
sodyum benzoattan kaynaklı interferans (parazit) göstermediği
belirtilmiştir. Ayrıca 8 sn gibi kısa bir sürede yanıt verdiği
görülmüştür. Gerçek numune testleri; balık, tavuk ve sığır etlerinin 25
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günlük depolama sürecinde gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuçlar elde
edilmiştir (Dervisevic ve ark., 2017).
Choi ve ark. (2020), süt ürünlerinde önemli bir şeker olan laktoz
tayinine yönelik Co-hemin metal organik çerçeve (Co-hemin
MOF)/kitosan kompozit ve sellobiyoz dehidrojenaz (CDH) içeren
elektrokimyasal biyosensör geliştirmişlerdir. Co-hemin MOF/kitosan
kompozit elektrot iletkenliğini arttırmak için medyatör (ara yüzey)
olarak kullanılmıştır. Geliştirilen biyosensör; 102.3 μA.mM−1.cm−2’lik
yüksek hassasiyete, 4mM’lık alt tayin limitine, 10-100 mM tayin
aralığına sahip bulunmuştur. Ayrıca 5 sn gibi kısa bir sürede cevap
verdiği tespit edilmiştir. Gerçek numuneler, HPLC ile de analiz
edilmiş ve biyosensör ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Geliştirilen
biyosensörün; hızlı yanıt süresi, geniş tayin aralığı, yüksek hassasiyeti
ve seçiciliği sayesinde süt endüstrisinde laktoz tayini için HPLC gibi
uzun ön hazırlık gerektiren yöntemlere göre oldukça avantajlı olduğu
belirtilmiştir.
Alkolsüz içecekler, süt ürünleri, soya ve domates sosları gibi
ürünlerde glikoz tayinine yönelik biyosensör geliştirilen bir çalışmada;
sensör, yüksek derecede düzenli titanyum dioksit nanotüp dizileri
(TiO2NTA) üzerine kitosan ile glikoz oksidaz immobilizasyonuna
dayalı ve amperometrik trasduserli olarak tasarlamıştır. Çalışma
sonunda; 5.46 μA.mM−1’lik hassasiyete, 0.3-1.5 mM tayin aralığına,
yeterli tekrarlanabilirlik, tekrar üretilebilirlik ve fruktoz, askorbik asit
ve sitrik asit gibi etkenlerden etkilenmeyen yüksek seçiciliğe sahip bir
biyosensör elde edilmiştir. Ayrıca, sensörün 30 günden sonra dahi
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stabilitesini koruduğu görülmüştür. Gerçek numune örnekleri, HPLC
ile de analiz edilmiş ve sonuçların biyosensör ölçümleri ile uyumlu
olduğu görülmüştür. Çalışma sonunda; geliştirilen biyosensörün gıda
maddelerinde glikoz ölçümü için klasik yöntemlere göre düşük
maliyetli, basit ve hızlı bir alternatif olduğu belirtilmiştir (Artigues ve
ark., 2017).
Asnaashari ve ark. (2018) yapmış oldukları çalışmada; akrilamid
tespitine yönelik çift sarmallı DNA temelli floresan biyosensörü
geliştirmişlerdir. Çift sarmallı DNA’da tamamlayıcı DNA altın
nanopartikül

kullanılarak

adsorblanmış

ve

böylece

akrilamid

varlığında; akrilamid ve tek sarmallı DNA kompleks oluşturmaktadır.
Çalışma sonunda geliştirilen biyosensörün akrilamid yokluğu veya
varlığında farklı yoğunluklarda akrilamid ürettiği görülmüştür.
Geliştirilen biyosensörün yüksek hassasiyeti, 0.05-10-7 M’lık geniş
tayin aralığı, 1x10-8 M’lık düşük tayin limitine sahip olduğu görülmüş
olup; gerçek numune denemelerinde kullanılan kızarmış patates suyu
ekstraktında en düşük tayin limiti 0.5x10 -6 M olarak bulunmuştur.
Çalışma sonunda; karbonhidratça zengin gıdalarda yüksek sıcaklık
sonunda oluşan ve insanlarda nörotoksijenik etki gösteren akrilamidi
hassas ve doğru bir şekilde tespit edebilen başarılı bir biyosensör
geliştirilmiştir.
Süt ürünleri ve şaraplarda L-laktat tespitine yönelik yapılan bir
çalışmada altın nanopartikül/indirgenmiş grafen oksit/polialilamin
hidroklorür ile modifiye edilmiş ekran baskılı grafit elektrot
kullanılan, amperometrik ve enzim bazlı (laktat dehidrogenez)
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biyosensör

geliştirilmiştir.

Geliştirilen

sensör;

1.08

µA/mM·cm2 hassasiyette ve 1µM en düşük tayin limiti ile 3mM tayin
aralığına kadar tayin yapabilmektedir (Istrate ve ark., 2021).
Fermentasyon süreçlerinde krema, yoğurt gibi süt ürünlerinin, çiğ et,
meyve ve sebzelerin kalitesinin, stabilitesinin ve tazeliğinin göstergesi
olan laktat; şarap endüstrisinde malolaktik fermantasyon sırasında
istenmeyen laktik asit varlığı şaraba özgü tada zarar vermektedir. Bu
nedenle tayini gıda endüstrisinde önemli bir parametridir (Istrate ve
ark., 2021; Özoğlu ve ark., 2017). Yapılan çalışma sonunda
geliştirilen sensör ile yogurt ve şarap örneklerinde ölçümler alınmış ve
sonuçlar referans spektrofotometrik yöntem ile benzer bulunmuştur.
Hızlı, eonomik, yüksek hassasiyette ölçüm yapabilen sensör gıda
endüstrisinde kullanım için önerilmiştir (Istrate ve ark., 2021).
Tarımsal kökenli gıdalarda böcek, yabani ot vb. zararlıları önlemek
için pestisit kullanımı yaygındr. Ancak; pestisitlerin sağlık üzerindeki
olumsuz etkileri nedeniyle son üründe belirlenen limitler dışında
bulunmaması zorunlu olup; tarım kökenli gıdalarda aranması önem
arz

etmektedir

(Acoglu

ve

ark.,

2018).

Bu

pestisitlerden;

organofosforlu pestisit olarak meyve ve sebzelerde yaygın olarak
kullanılan triklorofon, oldukça kanserojen ve insan sağlığı için riskli
olup tespiti önemlidir. Bu nedenle triklorfon tespiti için Feng ve ark.
(2021) MIL-53(Al)@CdS kuantum dotlar (damlalar) ve SiO2@AuNP
nanopartiküllere dayalı olarak ultra hassas bir elektrokemilüminesans
(ECL) biyosensörü geliştirilmiştir. Elektrot yüzeyini geliştirmek için
metal-organik çerçeveler kullanılmıştır. Geliştirilen sensor; 10−11-10−4
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M tayin aralığında, 5,1 × 10−12 M en düşük tayin limitinde
bulunmuştur. Marul, brokoli, salatalık ve frenk soğanı gerçek numune
örnekleri olarak seçilmiş ve kontamine edilen triklorofon miktarları
aynı şekilde tespit edilmiş ve geliştirilen sensörün gıda numunelerinde
triklorfon

analizi

için

potansiyel

uygulamaya

sahip

olduğu

belirtilmiştir (Feng ve ark., 2021).
Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi küflerin ikincil
metaboliti olan aflatoksinler (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1 ve
AFM2) vücuda alındığında insan sağlığı açısından büyük risk
oluşturmaktadırlar. Özellikle aflatoksin B1 (AFB1); kanserojen,
mutajenik, teratojenik vb. dahil olmak üzere insanlar ve hayvanlar
üzerinde çok sayıda olumsuz etkiye neden olabilen grup I kanserojen
olarak tanımlanmıştır. İnsan sağlığı açısından önemli bir risk olan ve
özellikle fıstık, incir, fındık, mısır gibi gıdalarda bulunabilen AFB1’in
tespitine yönelik yapılan güncel bir çalışmada SERS (yüzeyle
güçlendirilmiş

raman

saçılımı)-bazlı

geliştirilmiştir.

Geliştirilen

aptasensörde

aptamer
Ti 3C2Tx

biyosensör
MXene

nanotabakalar yüklü altın nanopartiküller kullanılarak AFB1 ile daha
güçlü afinite oluşturması sağlanmış ve sensörün hassasiyeti ve
özgüllüğü arttırılmıştır. Ti3C2Tx MXene; geniş yüzey alanı, güçlü
elektriksel iletkenlik ve mükemmel hidrofiliklik gibi olumlu
özelliklere sahip, gelişmekte olan iki boyutlu bir nanomalzemedir.
Geliştirilen sensörün tayin aralığı 0.001-100 ng·mL−1; en düşük tayin
limiti ise 0.6 pg·mL−1 olarak bulunmuştur. Gerçek numune testleri için
yer fıstığı seçilmiş ve sonuçlar HPLC ve ELISA ile karşılaştırılmıştır.
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Biyosensör ile elde edilen veriler diğer sonuçlarla benzerlik göstermiş
ve daha kısa zamanda sonuç alınmış olsa da sensörün stabilitesini
arttırmaya yönelik daha fazla geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Wu
ve ark., 2022).
Gıdalarda önemli karakteristik özelliklerden biri olan antioksidan
aktivitenin tespiti oldukça önemli olup uzun ön hazırlık ve pahalı
kimyasal

kullanımı

gerektiren

spektrofotometrik

yöntemlerle

yapılmaktadır (Ye ve ark., 2022). Antioksidan aktivitenin tespitine
yönelik Ye ve ark. (2022); hücre dışı H2O2 seviyesi ile elektriksel
sinyal yanıtı arasındaki ilişkiye dayalı, H 2O2 tespiti için üç boyutlu
(3B) hücre kültürü sistemi tabanlı bir elektrokimyasal biyosensör
geliştirilmişlerdir. Sensörün seçiciliği ve spesifikliğini arttırmak için,
H2O2 ve MnO2 tepki arasındaki katalitik reaksiyona dayalı olarak
çalışma elektrodu; A549 hücreleri (alg kaynaklı) /hidrojel@karbon
nanofiberler

(CNF'ler)/manganez

dioksit

nanoparçacıklar

(AuNP'ler)

(MnO2NW'ler)/altın

nanotelleri
ile

modifiye

edilmiştir. H2O2'nin tespit limiti 0.02 μM ve tayin aralığı 5-100 μM
aralığında bulunmuştur. Ayrıca sensörün; yüksek hassasiyette, iyi
tekrarlanabilirlik düzeyinde ve stabil olduğu tespit edilmiştir.
Geliştirilen biyosensör, 16 antosiyanin ve bunların glikozidik
türevlerinin

antioksidan

aktivitesini

değerlendirmek

ve

derecelendirmek için başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Yapılan
çalışma, gıda endüstrisine yönelik antioksidan tayini için biyosensör
geliştirilmesi fikrini desteklemektedir.
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Gıda endüstrisinde biyosensör kullanımına yönelik başka bir
çalışmada ise; gaz formundaki asetik asidi tespit edebilen, damla
dökümlü peptit kapsüllü tek katmanlı karbon nanotüpe dayalı, yeniden
kullanılabilir, yakın kızılötesi (NIR) floresan tabanlı optik biyosensör
geliştirilmiştir. Kızılötesi ışın kullanımı genellikle pahalı olması ve
ağır ekipman gerektirmesine rağmen çalışmada; üst floresans değeri
970nm-1050nm aralığında olan tek karbonlu nanotüp kiralitesinin
seçilmesi, düşük maliyetli ve kompakt silikon bazlı dedektörlerin
kullanılmasını sağlamıştır. Geliştirilen sensör kırmızı şaraplardaki 1
g/L’nin üzerindeki asetik asit miktarını tespit edebilmiş böylelikle
kırmızı şaraplarda aroma bozulması belirlenebilmiştir. Çalışma gaz
formundaki maddelerin tespitine yönelik yöntem alternatifi sunması
açısından da literatürde öneme sahiptir (Shumeiko ve ark., 2021).
Gıda endüstrisinde özellikle belli coğrafyalarda önem kazanan helal
gıda statüsünün belirlenmesine yönelik farklı gıdalarda domuz eti
tespitini DNA’sını belirleyerek yapabilen doğrudan asimetrik PZR ve
katalize firkete düzeneği ile oluşturulmuş floresan temelli biyosensör
Prachugsorn ve ark. (2022) tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen
sensörün yüksek tekrarlanabilirliği, hiç hatalı pozitif sonuç vermemesi
ve kolay uygulanabilirliği yasal düzenlemeler açısından gıda
endüstrisinde kullanımının önünü açmaktadır.
Cho ve ark. (2022) yenilebilir filmlere artan ilgi sonucunda; sütte
bozulmayı kolorimetrik olarak tespit edebilen yenilebilir pH
indikatörü geliştirmişlerdir. Basit biyosensör olarak tanımlanan
yenilebilir film; mavi bezelye çiçeğinden (Clitoria ternatea L.)
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ekstrakte edilen antosiyanin ile elde edilmiştir. Elde edilen antosiyanin
pH değişimine duyarlı olduğu ve artan pH değeriyle pembeden yeşile
belirgin bir renk değişimi gösterdiği görülmüştür. Çalışmada pH
değişimine duyarlılık; farklı pH tamponlarına (pH 2-11) yönelik farklı
antosiyanin konsantrasyonlarıyla birleştirilmiş hem antosiyanin sulu
ekstraktların hem de yenilebilir filmlerin renk tepkileri, sırasıyla
ultraviyole görünür (UV-Vis) spektrofotometre ve kolorimetre
kullanılarak ölçülmüştür. Gerçek numune denemeler için yenilebilir
filmin ticari pastörize sütteki renk değişimleri, 25°C'lik saklama
koşullarında 24, 48 ve 72 saat süre ile ölçülmüş ve süt örneklerinde
standart

mikrobiyolojik

analiz

(toplam

bakteri

sayısı)

de

gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar pH duyarlı filmlerin; koyu maviden açık
maviye görsel olarak gözlemlenebilir renk değişiklikleri ile pastörize
sütün

pH

değişikliklerini

dolayısıyla

süt

bozulmasını

tespit

edebildiğini göstermiştir. Bu çalışma ile pH'ya duyarlı yenilebilir film
kullanılarak gıda endüstrisinde güvenlik sorunları yaratmadan gıda
kalitesini veya bozulmayı izlemek için hassas ve örnekte hasara yol
açmayacak ölçümler yapılabileceği belirtilmiştir.
Villalonga ve ark. (2019), kırmızı şarapta en büyük bozulma etmeni
olan Brettanomyces bruxellensis'in ve tüm mayanın hızlı tespiti için
çekirdek

kabuk

amperometrik

manyetik

biyosensör

nanopartiküllere
geliştirmişlerdir.

dayalı

iki

adet

Mikroorganizmaların

tespiti için antikorlar, çekirdek-kabuk Fe3O4@SiO2 (silika kaplı
manyetit) nanoparçacıkları ile tek kullanımlık karbon ekran baskılı
elektrotlara

modifiye

edilmiştir.

Amperometrik

sinyal,

artan
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mikroorganizma konsantrasyonu ile artış göstermiştir. Biyosensörün,
tayin aralığı 10-106 KOB/mL, ve en düşük tayin limiti toplam maya
için 5 KOB/mL; için B. bruxellensis için tampon çözeltide 6
KOB/mL; kırmızı şarapta 8 KOB/mL olarak bulunmuştur. Çalışma
sonunda hem şarap endüstrisi için hem de mikrobiyal sensör tasarımı
için

tek

kullanımlık

nanopartiküllerinin

sensör

teknolojisinin

uygulanmasının

sonuçların

ve

Fe 3O4@SiO2
doğruluğu

ve

hassasiyeti açısından önemi vurgulanmıştır.
Gıda güvenliğini tehdit eden önemli bir intoksikasyon etmeni olan
gıda kaynaklı patojenlerden Staphylococcus aureus’un tayini için
floresan rezonans enerji transferi (FRET) bazlı, altın nanopartikül ile
modifiye edilmiş aptamer biysensörü geliştirilen bir çalışmada; gerçek
numune örneği olarak sığır ve domuz etleri kullanılarak; sonuçlar
geleneksel ekim metodu ile kıyaslanmıştır. Çalışmada; floresan sönüm
işlemi için aptamer ile işlevselleştirilmiş altın nanoparçacıklar (AuNPaptamerler), tamamlayıcı eşleştirme DNA (cDNA) ile modifiye
edilmiş

yukarı

dönüşüm

nanoparçacıklarına

(UCNP-cDNA)

bağlanmıştır. Çalışma sonunda; 107 KOB/mL en düşük tayin
limitinde, 47-4.7x107 KOB/mL tayin aralığında özelliklere sahip olan
biyosensörün geleneksel sayım sonuçlarıyla neredeyse aynı sonuçları
bulduğu görülmüştür. Yapılan çalışma ile gıda endüstrisinde S. aureus
ve diğer patojen tayini için uzun ön hazırlık gerektiren ve sonuç
alınmasının da 24 saatten uzun sürdüğü standart sayım metoduna
alternatif hızlı ve doğru sonuç veren biyosensör geliştirilmiştir
(Ouyang ve ark., 2021).
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Yine gıda güvenliği açısından en önemli indikatör patojen
mikroorganizmalardan Escherichia coli O157:H7 tayinine yönelik
floresan bazlı, karbonil demir tozu (CIP) ve çok duvarlı karbon
nanotüplere (MWCNT) dayalı aptasensör geliştirilen bir çalışmada;
tayin aralığı 103-106 KOB/mL, en düşük tayin limiti ise saf kültür
içerisinde 7,5x103 KOB/mL, süt (1 saat ön inkübasyon ile kontamine
edilmiş) içerisinde 3,15x102 KOB/mL olarak bulunmuştur. Çalışmada;
CIP@MWCNT-bazlı aptasensör, nanokompozitin tek iplikli DNA ile
bağlanmasıyla oluşturulmuş ve boya etiketli aptamer, floresanın
sönmesinde kullanılarak mikroorganizma varlığında floresan elde
edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda çalışma, tahriş edici ve aşındırıcı
reaktifler kullanılmadan karbon nanotüp üretilen ilk çalışma olma
özelliğini taşımaktadır. Yapılan çalışma ile gıda matrisinde de başarılı
sonuç elde edilmesiyle; hem süt hem de diğer gıda endüstrilerine
yönelik E. coli ve diğer patojen mikroorganizmaların hassas tespitine
yönelik uygun nanokompozit kullanılan başarılı bir biyosensör
geliştirilmiştir (Yang ve ark., 2020).
Escherichia coli O157:H7 tayinine yönelik geliştirilen başka bir
biyosensör çalışmasında farklı olarak ilk kez E. coli tayini için
karboksille

fonksiyonelleştirilmiş

DNA

aptamer

mürekkebi,

nitroselüloz substrat üzerine (kağıt elektrot) püskürtmeli baskı
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonunda; en düşük tayin limit saf
kültürde 25 KOB/mL ve kıymada 233 KOB/mL değerleri ile
E.coli’nin kağıt tabanlı optik sensörler içerisinde en düşük tayin
limitinde tür ve serotip düzeyinde tespit edebilen hassas, yüksek

245 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

spesifikliğe sahip biyosensör geliştirilmiştir (Díaz-Amaya ve ark.,
2019). Çalışma patojen mikroorganizma ile çalışılmasında hem
biyogüvenlik hem de ekonomik açıdan kağıt eletrodun kullanımının
önemini literatürde desteklemiş ve mürekkep baskılı aptamer
kullanımı için örnek bir çalışma olmuştur. E. coli O157:H7 tayinine
yönelik geliştirilen başka bir biyosensör çalışmasında ise antikor
biyoreseptör olarak kullanılmış ve platin elektroda immobilizasyonu
stronsiyum titanat perovskit tabakası (SrTiO3) ile sağlanmış ve 1-7 log
KOB/mL tayin aralığında ve 1 log KOB/mL en düşük tayin limiti elde
edilmiştir. Çalışma sonunda SrTiO3’ün ferroelektrik, iletken ve
dielektrik özelliklerinden kaynaklı olarak E. coli boyutundaki
analitlerde başarılı sonuç vermesi vurgulanmış ve patojen tayinine
yönelik

biyosensör

çalışmalarında

kullanımının

desteklenmesi

gerektiği ifade edilmiştir (Malvano ve ark., 2018).
Gıda kaynaklı patojenlerin tespitine yönelik geliştirilen başka bir
biyosensör çalışmasında; Salmonella Typhimurium tespitine yönelik
K0.27MnO2.0.54 H2O (KMO), altın nanopartikül ve nanobody (Nb)
destekli kolorimetrik ve fototermal çift modlu immünokromatografik
test şeridi (KNb-DITS) geliştirilmiştir. Çalışmada üç boyutlu KMO ve
altın nanopartikül kullanımının fototermal dönüşümünü arttırdığı ve
antikor bağlanmasının güçlendirdiği ve nanobody kullanımının da
spesifikliği arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışma sonunda tayin limitleri;
kolorimetrik ölçümde 104 KOB/mL; fototermal ölçümde 103 KOB/mL
olarak bulunmuştur. Gerçek gıda numunelerinde de başarılı sonuç elde
edilmesiyle fototermal sensörlerde nanobody kullanılarak başarılı
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şekilde gıda endüstrisinde hızlı ve güvenilir patojen tayini
gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir (Zhang ve ark., 2022).
Salmonella tespitine yönelik geliştirilen başka bir biyosensör
çalışmasında; bakteriyofajlara (bakterileri spesifik olarak tanıyabilen
ve enfekte edebilen virüs) artan ilgi ve bakteri tanımlamasında
kullanıma

yönelim

sonucu

Myoviridae

bakteriyofaj

SEP37

biyoreseptör olarak kullanılmıştır. Çalışmada izole bakteriyofaj,
sisteamin (Cys) kullanılarak altın nanopartiküller (AuNP'ler) ile
modifiye edilmiş altın disk elektrot (GDE) yüzeyine immobilize
edilmişir. Çalışma sonunda geliştirilen sensörün; göl suyu ve marul
örneklerinde Salmonella’yı 2×101-2×106 KOB/mL geniş tayin
aralığında ve 17 KOB/mL en düşük tayin limitinde 30 dakikada tespit
ettiği görülmüştür. Tavuk eti örneklerinde ise; 2×102-2×105 KOB/mL
tayin aralığında ve 1.3x102 KOB/mL en düşük tayin limitinde tespit
yapabildiği görülmüştür. Ancak 3.5 saatlik bir ön zenginleştirme
işlemiyle, tavuk göğsü eti örneklerinde en düşük tayin limitinin 1
KOB/mL’ye kadar düşebildiği belirtilmiştir. Çalışmanın bakteriyofaj
tanımanın doğal seçiciliğinden faydalanarak patojen tayini için yeni
bir yöntem sunduğu ifade edilmiştir (Wang ve ark., 2022).
Gıda güvenliği açısından gıda mikrobiyolojisinde önemli olan patojen
mikroorganizmalardan Campylobacter spp. ve Salmonella spp.’nin
aynı anda tespitine yönelik dubleks döngü aracılı izotermal
amplifikasyona (d-LAMP) temelli lateral akış sensörü geliştirilen bir
çalışmada; Campylobacter spp. ve Salmonella spp. suşları aynı anda
reaksiyon başına sırasıyla 1 ng ve 100 pg genomik DNA tayin
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limitlerinde tespit edilebilmiştir. Aynı zamanda tavuk eti örneklerinde
Campylobacter spp. ve Salmonella spp. için en düşük tayin limitleri
24 saat zenginleştirmeden sonra sırasıyla; 25 gramda 103 ve 1 KOB
olarak bulunmuştur. Ayrıca geliştirilen sensörün, standart kültürel
yönteme göre daha doğru ve hassas tespit yapabildiği belirlenmiştir.
Çalışma, ilk defa gıda örneklerinde patojen tespitinde d-LAMP temelli
lateral akış sensörü kullanımıyla dikkat çekmekle birlikte; gıda
endüstrisinde aynı anda Campylobacter spp. ve Salmonella spp. tespiti
için hassas, hızlı ve ekonomik alternatif bir yöntem olduğu
belirtilmiştir (Sridapan ve ark., 2021).
CRISPR

(Düzenli

Aralıklı

Palindromik

Tekrar

Kümeleri)

teknolojisinin gelişmesiyle bu yöntemin biyosensör teknolojisinde de
kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. CRISPR/Cas(9a, 12a, 13a vb.)
sistemi bakterilerde ve arkelerde bulunan ve doğal olarak istilacı
nükleik asitlere karşı koruma sağlayan bir tür bağışıklık sistemi olarak
tanımlanmaktadır. Biyoteknolojide gen tanımlaması ve regülasyonu
için son yıllarda kullanılmaktadır (Li ve ark., 2021; Zhou ve ark.,
2022). Listeriozis etmeni olan önemli gıda kaynaklı patojenlerden
Listeria monocytogenes tespitine yönelik CRISPR/Cas12a'nın transklevaj aktivitesini, rekombinaz destekli amplifikasyon (RAA) ile
birleştirerek elektrokimyasal biyosensöre uygulayan bir çalışmada; saf
kültürlerde 0,68 aM genomik DNA ve 26 KOB/mL kadar düşük tayin
limitlerinde L. monocytogenes tespit edilebilmiştir. Sensör aynı
zamanda Flammulina velutipes mantarı örneklerinde de başarılı
sonuçlar vermiştir (Li ve ark., 2021). CRISPR/Cas12a sisteminin
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biyosensör geliştirilmesinde uygulandığı başka bir çalışmada; farklı
olarak kuantum dotla fonksiyonelleştirme yapılmış floresan destekli
lateral akş sensörü Staphylococcus aureus tespiti için kullanılmıştır.
Çalışma sonunda; saf kültürde 75 aM genomik DNA ve 5.4x102
KOB/mL kadar düşük tayin limitlerinde S. aureus tespit edilebilmiştir.
Aynı zamanda sensörün 20 farklı et ve sebze örneğinde (Sığır eti,
domuz eti, domates, kişniş ve marul dahil) 70 dakika kadar kısa bir
sürede başarılı bir şekilde S. aureus tespit edebildiği belirtilmiştir
(Zhou ve ark., 2022). Geliştirilen sensörlerin CRISPR teknolojisi
sayesinde ultra hassas, spesifik ve yüksek güvenilirlikte olduğu ve
gıda endüstrisinde kullanım için önünün açık olduğu ifade edilmiştir
(Li ve ark., 2021; Zhou ve ark., 2022).
Literatürde geliştirilen biyosensörlerin yanında ticari olarak da gıda
endüstrisinde glikoz, laktat, etanol, alerjenler ve mikroorganizma
tayinine yönelik bazı biyosensörler bulunmaktadır. Ancak hem analit
açısından

hem

de

marka/model

olarak

yeterli

çeşitlilik

bulunmamaktadır. Önemli bir pazar payı getirecek olan bu
teknolojinin ticarileşmesine yönelik ulusal ve uluslararası daha çok
desteğe gereksinim bulunmaktadır (Neethirajan ve ark., 2018; Özoğlu
ve ark., 2017).
4. Sonuç
Gıda endüstrisinde gıda güvenliğinin sağlanması hem devlet
politikaları hem de halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu sebeple gıdaların kalite kontrollerinin düzenli yapılması,
mikrobiyolojik veya kimyasal risk bulundurmaması ve izlenebilir
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olması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda gıda endüstrisinde çeşitli
tayin metotları uygulanıyor olmasına ve başarılı sonuçlar elde
edilmesine rağmen bu yöntemlerin uzun çalışma süresi, ağır cihazlar,
pahalı

sarf

malzemeleri

ve

uzman laboratuvar uygulamaları

gerektirmesi nedeniyle alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu noktada biyosensör teknolojileri; hassas ve yüksek doğrulukta
yanıt vermeleri, ekonomik, kolay kullanılabilir, taşınabilir ve çevre
dostu olmaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Her ne kadar gıda
endüstrisinde glikoz, laktat gibi bileşenler ile mikroorganizma tayinine
yönelik biyosensör çalışmaları bulunuyor olsa da daha çok çalışmayla
biyosensörlerin geliştirilerek ticarileştirilip endüstride kullanımının
yaygınlaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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1.Giriş
İnsan

vücudunda

yaşayan

mikroorganizma

topluluğu

ve

bu

mikroorganizmaların genomları, metabolitleri ve yaşadıkları çevre
mikrobiyota olarak isimlendirilmektedir. Mikrobiyotanın parçası olan
mikroorganizmalar, deri, üst solunum yolu veya ürogenital sistem gibi
dış ortamla sürekli temas halinde olan tüm alanlardan izole
edilebildikleri gibi sıklıkla gastrointestinal kanalda bulunmaktadırlar
(Rodriguez ve ark., 2015). Gastrointestinal kanalda bulunan bu
mikroorganizmalar bağışıklık sisteminin uyarılması, gıdaların daha iyi
sindirilmesi ve emilmesi, patojen gelişiminin inhibisyonu ve bağırsak
bariyer bütünlüğünün korunması gibi yararlı etkiler sağlamaktadır.
Mikrobiyota ve gastrointestinal sistem arasındaki ilişkinin bu faydalı
etkileri, bağırsakta üretilen madde ve hücrelerin sistemik dağılımı
sayesinde

sadece

lokal

gözlemlenebilmektedir

olarak

(Żółkiewicz

değil,
ve

farklı
ark.,

organlarda
2020).

da

Bağırsak

mikrobiyotası, anne bağırsak mikrobiyotasının bileşimi, doğum şekli,
annenin beslenme şekli, antibiyotik tedavisi ve stres dahil olmak üzere
doğum öncesi dönemden başlayarak birçok faktör tarafından
etkilenebilmektedir (Edwards ve ark., 2017; Scarpellini ve ark., 2022).
Yapılan

farklı

düzensizliklerin,

çalışmalar
kanser,

bağırsak

mikrobiyotasındaki

psikiyatrik bozukluklar, alerjik

veya

otoimmün hastalıklar gibi (inflamatuar bağırsak hastalığı, tip 1 diyabet
vb.), farklı durumların ortaya çıkmasına yol açabileceğini göstermiştir
(Bastiaanssen ve ark., 2019). Tüketicilerin beslenme alışkanlıklarının
değişmesinin yanı sıra gıdalar aracılığı ile beslenme yararı ve sağlık
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üzerine

olumlu

etki

sağlama

istekleri,

beslenmelerinde

kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet, kanser gibi hastalıklara
yakalanma riskini azaltmaya yardımcı gıdalara olan taleplerini
arttırmaktadır

(Balthazar

ve

ark.,

2022).

Değişen

beslenme

alışkanlıkları ile hayatımıza giren fonksiyonel gıdalar, temel
beslenmenin ötesinde sağlık üzerine olumlu etkileri olan, fiziksel ve
zihinsel yarar sağlayan gıdalar olarak bilinmektedir. Fonksiyonel gıda
tüketimi, ilaç kullanımı ile sağlığı korumaya bir alternatif olarak
görülmekte aynı zamanda maliyetleri azaltmak için de ucuz ve verimli
bir yöntem olarak düşünülmektedir (Granato ve ark., 2020).
Fonksiyonel gıdaların hazırlanmasında probiyotik ve prebiyotikler en
çok çalışılan fonksiyonel bileşenler olmuştur (Balthazar ve ark.,
2022). Probiyotikler, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarından oluşan
panel tarafından “yeterli miktarlarda tüketilmeleri ile konakçıya sağlık
yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanmıştır
(Gasbarrini ve ark., 2016). Fonksiyonel gıdalarla ilgili araştırmaların
artmasına bağlı olarak prebiyotik ve simbiyotik gibi kavramlar ortaya
çıkmış ve ilk kez 1995 yılında Gibson ve Roberfroid tarafından
tanımlanan prebiyotik ifadesi Uluslararası Bilimsel Probiyotikler ve
Prebiyotikler Derneği tarafından (ISAPP) “sağlık yararı sağlayan
konakçı mikroorganizmalar tarafından seçici olarak kullanılan bir
substrat” olarak revize edilmiştir (Gibson ve ark., 2017). Probiyotik ve
prebiyotik olmak üzere her iki fonksiyonel bileşeni de içeren gıda
ürünleri ise simbiyotik ürünler olarak tanımlanmıştır (Balthazar ve
ark., 2017). Diğer taraftan zaman içerisinde canlı mikroorganizmaların
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yani probiyotiklerin kullanımının virülans özelliklerin oluşumundan
ve antibiyotik direncinin aktarılmasından sorumlu olabileceğinin
ortaya çıkmasından dolayı (Daniali ve ark., 2020) bağırsak
mikrobiyotasının yeniden oluşturulması ve düzenlenebilmesi için
bireyin refahını etkileyen terapötik stratejiler ve uygulamalar giderek
daha popüler hale gelmiştir. Bu sayede probiyotik, prebiyotik,
simbiyotik gibi geleneksel tanımlara uymayan ve konakta biyolojik
aktivite gösterebilen canlı olmayan mikroorganizmaların veya
bakteriyel metabolizmanın yan ürünleri gibi biyoaktif bileşiklerin
tanımlanması için paraprobiyotikler ve postbiyotikler gibi yeni
terimler literatüre girmiştir (Taverniti ve Guglielmetti, 2011; Dinan ve
ark., 2013; Aguilar-Toalá ve ark., 2018). Bu bölümde postbiyotikler
tanımlanarak, temel postbiyotik sınıfları, üretim teknolojileri ve
postbiyotiklerin gıda endüstrisindeki genel uygulamaları hakkında
bilgi verilmiştir.
2. Probiyotikler
Probiyotikler yeterli miktarlarda tüketildiklerinde konakçı üzerinde
olumlu

sağlık

etkisi

yaratan

mikroorganizmalar

olarak

tanımlanmaktadır. Probiyotikler gıda ile birlikte alınabildikleri gibi
nütrasötik

kapsüller

şeklinde

gıda

takviyesi

olarak

da

tüketilebilmektedir. Gıdalara eklenen probiyotiklerin kalın bağırsakta
kolonize olabilmesi ve olumlu sağlık etkileri meydana getirebilmesi
için depolama süresince ve gastrointestinal sistemden geçişleri
sırasında yeterli miktarda hayatta kalmaları gerekmektedir (Hill ve
ark., 2014). Farklı çalışmalarda probiyotiklerin diyabet riskini
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azaltması ve kardiyovasküler hastalıkların, Crohn hastalığının,
ülseratif

kolitin,

gastrointestinal

bozuklukların,

ürogenital

hastalıkların, karaciğer hastalıklarının ve farklı kanser türlerinin
önlemesi gibi birçok faydalı etkisi bulunduğu rapor edilmiştir. Ayrıca
probiyotik kullanımının laktoz intoleransın, alerjinin, solunum yolu
enfeksiyonlarının, viral enfeksiyonların, dermatitin iyileştirilmesinde
etkili olduğu, ağız sağlığı ve bağışıklık sistemini desteklediği
bilinmektedir (Balthazar ve ark., 2022). Günümüzde bifidobakter ve
laktobasil

cinsleri

probiyotik

olarak

kullanılan

en

bilinen

mikroorganizmalar olsa da Bacillus, Bacteriodes, Clostridium gibi
diğer cinsler de yeni nesil probiyotikler olarak görülmektedir
(O’Toole ve ark., 2017; Balthazar ve ark., 2022). Tüketiciler
tarafından

yüksek

oranda

kabul

görmesi

ve

probiyotik

mikroorganizmaların süt matriksine kolay adapte olmaları sebebiyle
süt ürünleri probiyotiklerin insanlara ulaştırılmasında kullanılan en
popüler araçtır (Dunand ve ark., 2019). Bununla birlikte unlu
mamüller, çikolatalar, makarnalar, tahıl gevrekleri, et, meyve ve balık
gibi diğer gıda ürünleri de başarılı bir şekilde probiyotiklerin vücuda
alınması için kullanılabilmektedir (Terpou ve ark., 2019). Olumlu
sağlık etkilerine rağmen, bilinmeyen moleküler mekanizmalar ile türe
özgü davranışlar göstermeleri, kısa ömürlü oluşları, antibiyotik direnci
geliştirme potansiyelleri, virülens gen transfer potansiyelleri, üretim
sürecinde canlılık ve stabilitenin korunma zorunluluğu gibi sorunlar
probiyotiklerin kullanımında bazı sınırlanmalara yol açmıştır. Ayrıca
probiyotikler üzerine yapılan araştırmalar, bu mikroorganizmaların
kommensal bağırsak mikroflorası kolonizasyonu için engel oluşturma,
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fırsatçı enfeksiyonlara neden olmanın yanında inflamatuar yanıt
enfektif endokardit, sepsis, doku veya kana bakteriyel translokasyon
ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde bakteriyemi gibi sorunlara sebep
olabildiklerini göstermiştir (Nataraj ve ark., 2020).
3. Prebiyotikler
Prebiyotikler konakçı mikroorganizmalar tarafından kullanılan ve
sağlığı

destekleyen

substratlardır

Fruktooligosakkaritler,
mannanoligosakarit

(Gibson

inulin,
ve

ve

ark.,

2017).

galaktooligosakkaritler,

ksilooligosakarit

gibi

sindirilemeyen

karbonhidratlar prebiyotik olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı
sıra anne sütü oligosakkaritleri, konjuge linoleik asit, polifenolik
bileşikler ve çoklu doymamış yağ asitleri de prebiyotik olarak
kullanılabilmektedir. Prebiyotikler konakçı sağlığını olumlu yönde
etkilemek için genellikle probiyotiklerle birlikte verilmektedir
(Abenavoli ve ark., 2019). Çoğu prebiyotik, sağlık yararları sağlamak
için günde 3 gramın üzerinde bir tüketim dozu gerektirmektedir.
Ancak yeterli doz, ilişkili olduğu metabolik etkilere ve mikrobiyal
ekosisteme göre değişebilmektedir (Gibson ve ark., 2017).
4. Paraprobiyotikler ve Postbiyotikler
Probiyotiklerin kabul görmüş tanımından yola çıkarak konağın
sağlığına yararlı etki sağlamak için bakteri hücrelerinin canlılığı
önemli

bir

koşul

mekanizmaların

ve

oluşturmaktadır.
klinik

Bununla

faydaların

birlikte,

doğrudan

bazı
canlı

mikroorganizmalarla ilgili olmadığı anlaşıldığından probiyotiklerin
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yanı sıra yeni kavramlar ortaya çıkmıştır (Barros ve ark., 2020).
İnaktif probiyotikler veya hayalet probiyotikler olarak da adlandırılan
paraprobiyotikler, yeterli miktarlarda (oral veya topikal olarak)
uygulandığında insan veya hayvanlarda fayda sağlayan “canlı
olmayan sağlam veya parçalanmış mikrobiyal hücreler veya karmaşık
kimyasal

bileşime

sahip

ham

hücresel

ekstreler”

olarak

tanımlanmaktadır (Taverniti ve Guglielmetti, 2011). Postbiyotikler ise
canlı bakteriler tarafından salgılanan veya bakteriyel lizizden sonra
salınan ürünler veya metabolik yan ürünler olarak tanımlanmaktadır.
Postbiyotikler, ek biyoaktivite (antikarsinojenik, antiinflamatuar,
antioksidatif vb.) sağlayarak ve yaşamı tehdit eden birçok hastalık
riskini azaltarak konağa fizyolojik faydalar sağlamaktadır (Peng ve
ark., 2020). Postbiyotikler, cansız mikroorganizmalar veya gıda sınıfı
mikroorganizmalar tarafından gıda matrisinde büyüme sırasında veya
kompleks mikrobiyal kültür içerisinde fermantasyon sırasında üretilen
çözünür biyoaktif faktörleri (pili, hücre duvarı bileşenleri ve
metabolik yan ürünler) içermektedir (Moradi ve ark., 2020). Collado
ve

ark.

(2019)

yakın

zamanda

postbiyotik

kavramının

paraprobiyotikleri de içerecek şekilde, “mikroorganizmalar tarafından
üretilen, gıdalardan veya canlı olmayan hücreler de dâhil olmak üzere
mikrobiyal bileşenlerden salınan, yeterli miktarlarda uygulandığında
sağlığı

ve

refahı

arttıran

bileşikler”

olarak

genişletilmesini

önermişlerdir. Canlı bakterilere kıyasla postbiyotikler; hassas ve
bağışıklığı

baskılanmış

bireylerde

bağırsak

lümeninden

kana

bakteriyel translokasyon riski taşımamaları, antibiyotik direnç
genlerini bulundurmamaları, ekstraksiyon, standardizasyon, taşıma ve
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depolama için daha dayanıklı ve doğal bileşikler olmaları,

epitel

hücrelerle doğrudan etkileşim kurmaları ve canlı bakterilere göre daha
stabil faydalar göstermeleri ile gıda endüstrisinde kullanılmaları için
avantaj sağlamaktadırlar (Piqué ve ark., 2019). Yapılan çalışmalar in
vitro koşullarda postbiyotiklerin sebzeler, et ve balık, meyve suyu,
ekmek ve peynir gibi ürünlerde patojenik mikroorganizmalara karşı
antimikrobiyal aktivite sergilediğini göstermiştir (Balthazar vd.,
2022).

Bu

özelliklerin

yanı

sıra,

postbiyotiklerin

potansiyel

antibiyofilm ajanları olarak kullanımı gıda endüstrisi için oldukça ilgi
çekici olmuştur (Koohestani ve ark., 2018; Sharahi ve ark., 2019).
Hücre içermeyen süpernatantlar, ekzopolisakkaritler, enzimler, hücre
duvarı fragmanları, kısa zincirli yağ asitleri, bakteri lizatları ve
bağırsak mikrobiyota metabolitleri temel postbiyotik sınıflarıdır.
4.1. Süpernatantlar
Doğrudan

hücre

kültüründen

üretilebilen

hücre

içermeyen

süpernatantlar bakteri ve mayalar tarafından kültüre edildikleri
besiyeri içerisinde üretilen aktif metabolitlerdir. Süpernatantların elde
edilebilmesi

için

belli

bir

inkübasyon

süresinden

sonra

mikroorganizmalar santrifüjlenerek ortamdan ayrılır ve süpernatant
karışımı filtre edilerek sterilize edilir (Scarpellini ve ark., 2022).
Laktik asit bakterilerinden elde edilen süpernatantlar genellikle
metabolitler olarak bilinen düşük moleküler ağırlıklı (hidrojen
peroksit, reuterin, organik asitler, karbon dioksit ve di-asetilen) ve
yüksek moleküler ağırlıklı (bakteriyosinler ve bakteriyosin benzeri
maddeler) bileşikleri içermektedir (Schwenninger ve ark., 2008;
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Kapustian ve ark., 2018; Siedler ve ark., 2019). Farklı bakteri suşları
farklı fonksiyonları olan süpernatantlara sahiptir. Yapılan çalışmalarda
farklı suşlardan elde edilen süpernatantların ve antiinflamatuar etkiye
sahip olduğu bildirilmiştir (Scarpellini ve ark., 2022). Bununla birlikte
süpernatant kullanımının kolesterol düşürücü etkisinin olduğunu,
kolon kanseri hücrelerinin yayılmasını önlediğini, oksidatif stresi
azalttığını, farklı patojenlere karşı inhibitör aktivite gösterdiğini ve
biyofilm oluşumuna karşı etkili olduğunu bildiren çalışmalarda
bulunmaktadır (Nataraj ve ark., 2020; Scarpellini ve ark., 2022).
4.2. Ekzopolisakkaritler
Ekzopolisakkaritler, mikroorganizmalar tarafından kapsül veya slaym
formunda

hücre

dışına

salgılan

makromoleküllerdir.

Ekzopolisakkaritler hücreyi kuruma, ozmotik stres, fagositoz, faj
atağı, antibiyotikler ve toksik bileşiklere karşı korumaktadır (Angelin
ve Kavitha, 2020). Ekzopolisakkaritler laktik asit bakterileri arasında
genellikle L. fermentum, L. rhamnosus, Streptococcus thermophilus,
Pediococcus

pentosaceus,

L.

delbrueckii

subsp.

bulgaricus,

Leuconostoc türleri tarafından sentezlenmektedir. Bununla birlikte,
ekzopolisakkarit üretimi suşa özgü bir davranış olup hücrenin yaşı,
ortamın bileşimi, pH’sı ve sıcaklığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır
(Nataraj ve ark., 2020). Ekzopolisakkaritler gıda endüstrisinde
halihazırda stabilizer, emülsifiyer ve su bağlayıcı ajanlar olarak
kullanılan postbiyotiklerdir (Singh ve Saini, 2017). Ayrıca laktik asit
bakterileri tarafından üretilen ekzopolisakkaritlerin antioksidatif,
kolesterol düşürücü, immünomodülatör etki, yaşlanmayı önleyici etki,
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bağırsak mikrobiyotası modülasyonu, antitoksik etki, antibiyofilm etki
ve preklinik denemelerde antitümör etki gibi biyofonksiyonel yararlar
gösterdikleri bildirilmiştir (Nataraj ve ark., 2020).
4.3. Enzimler
Mikroorganizmalar, lipitlere, proteinlere, karbonhidratlara ve nükleik
asitlere zarar verebilen reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerine karşı
savunma

mekanizmaları

geliştirmiştir.

Hücrelerin

savunma

mekanizması olarak ortaya çıkan antioksidan enzimler olan glutatyon
peroksidaz,

peroksit

dismutaz,

katalaz

ve

NADH-oksidaz

mikroorganizmaların hayatta kalması için oldukça önemlidirler.
Kullisaar ve ark. (2002) L. fermentum’un iki suşunun yüksek
glutatyon peroksidaz aktivitesi gösterdiğini belirlemişlerdir. Bu
suşların aynı zamanda güçlü antioksidan aktiviteye sahip olduğu
bildirilmiştir. Benzer olarak Izuddin ve ark. (2020) kuzu diyetine ilave
edilen

L

plantarum'un

serumda

glutatyon

peroksidaz

konsantrasyonunu arttırdığını tespit etmişlerdir. Farklı bir çalışmada
peroksit dismutaz/katalaz sentezleyen genetiği değiştirilmiş laktobasil
suşlarının, yabani tip suşlara karşı fare modelinde Crohn hastalığı
semptomlarını hafifletme kabiliyeti gösterdiği bildirilmiştir (LeBlanc
ve ark., 2011). Ayrıca, peroksit dismutaz üreten Lactobacillus
suşlarının, yüksek katalaz aktivitesine sahip Lactobacillus suşlarına
kıyasla fare enflamatuar bağırsak hastalığı modelinde iltihabı
gidermede daha etkili olduğu gösterilmiştir (Tomusiak-Plebanek ve
ark., 2018).
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4.4. Hücre duvarı bileşenleri
Bakteriyel hücre duvarının birçok bileşeni immünojenik, yani spesifik
bir bağışıklık tepkisinin ortaya çıkmasında etkilidirler. İyi bilinen
hücre duvarı bileşenlerinden birisi Gram pozitif bakterilerdeki
lipoteikoik asittir (Van Langevelde ve ark., 1998). Teikoik asitler
hücre

şeklini,

hücre

bölünmesinin düzenlenmesini

ve

hücre

fizyolojisinin diğer temel metabolik yönlerini belirlemede kilit rol
oynamakla birlikte, Gram pozitif bakterilere patojenez ve antibiyotik
direnç kazandırırlar (Nataraj ve ark., 2020). Yapılan bir çalışmada L.
paracasei D3-5 suşundan ekstrakte edilen lipoteikoik asitin yaşlı
farelere uygulanması ile yüksek yağlı diyete bağlı metabolik işlev
bozuklukları ile fiziksel ve bilişsel işlevlerin iyileştirildiği, sızdıran
bağırsak problemi ve iltihabın azaltıldığı bildirilmiştir (Wang ve ark.,
2020). Bununla birlikte probiyotik Lactobacillus suşlarından ekstrakte
edilen saflaştırılmış lipoteikoik asitin, biyofilm oluşumunu önleyerek
ve önceden oluşturulmuş biyofilmleri bozarak Streptococcus mutans,
Staphylococcus aureus ve Enterococcus feacalis gibi oral ve enterik
patojenlere karşı antibiyofilm etkileri gösterdiği bildirilmiştir.
Peptidoglikan, peptitlerle çapraz bağlanmış doğrusal bir glikan
zinciridir. Probiyotik bakterilerden ekstrakte edilen peptidoglikanın, in
vitro ve in vivo antikanser etkisi, in vivo immünomodülatör aktivitesi,
in vivo antiinflamatuar etkisi olduğu bildirilmiştir (Nataraj ve ark.,
2020). Probiyotik bakterilerin yüzey proteinlerinin, antiinflamatuar,
antiadhezyon,

immünomodülatör,

epitel

bariyer

özelliğini

güçlendirme ve toksik ağır metallerin biyosorpsiyonu gibi özellikler
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gösterdikleri bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2017; Nataraj ve ark.,
2020).
4.5. Kısa zincirli yağ asitleri
Asetik, propiyonik ve bütirik asit ile bu yağ asitlerinin tuzlarını
(asetat, propiyonat, bütirat) oluşturan kısa zincirli yağ asitleri, bitki
polisakkaritlerinin bağırsak mikroflorası tarafından fermantasyonu
sonucunda oluşan ürünlerdir (Scarpellini ve ark., 2022). Laktik asit
bakterilerinin esas olarak bütirat üretmediği belirtilse de (Fernández
ve

ark.,

2016),

probiyotik

kokteyl

takviyesinin

bağırsak

mikrobiyotasını modüle ederek propiyonat ve bütiratı önemli ölçüde
arttırdığı gösterilmiştir (Nagpal ve ark., 2018). Bütirat, bağırsak
epitelinin yenilenmesine yardımcı olduğundan ve histon deasetilazları
yetersiz bir şekilde inhibe ederek gen ekspresyonunu modüle
edebildiğinden, enterositler (ince bağırsak mukozasının epitelinde
bulunan emme hücreleri) için en önemli enerji kaynaklarından biridir.
Bütirat ayrıca immünosupresif etkiler göstermektedir. Bütiratın gıda
toleransını indükleyerek gösterdiği immünosupresif etkinin, tip 1
interferonlar (IFN'ler), IL-10 ve TGF-β gibi bazı immünosupresif
sitokinlerin
bildirilmiştir

ekspresyonunu
(Lee

ve

artırma

ark.,

özelliğinden

2017).

Propionat,

kaynaklandığı
karaciğerde

glukoneogenez için ana substratlardan birisi olup kolesterol sentezinin
inhibisyonu nedeniyle statin benzeri bir etkiye sahiptir (Bush ve
Milligan, 1971). Ayrıca propionat bütirata benzer bir in vivo
antiinflamatuar aktivite göstermektedir (Tedelind ve ark., 2007).
Asetat, merkezi sinir sisteminde iştah azaltıcı regülasyon yoluyla gıda
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alımını yönlendirebilmektedir (Frost ve ark., 2014). Ayrıca, bir fare
modelinde yapılan çalışmada asetat açısından zengin bir diyetle
beslenmenin

enterohemorajik

Escherichia

coli

O157:H7

enfeksiyonuna karşı direnci önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir
(Fukuda ve ark., 2012).
4.6. Bakteriyel lizatlar
Bakteriyel lizatlar Gram pozitif ve Gram negatif bakterilerin hücre
duvarlarının kimyasal veya mekanik yolla tahrip edilmeleriyle elde
edilirler. Bakteriyel lizatların kullanımı bakteri varlığının taklit
edilmesine izin vererek, bakteri varlığının zararlı etkileri olmadan
bağışıklık sistemini uyarmaya izin verdiğinden klinisyenler için ilgi
çekici olmuştur (Scarpellini ve ark., 2022). Bakteriyel lizatların
güvenli kabul edilmesi nedeniyle pediatri, dahiliye ve enfeksiyon
hastalıkları alanlarında klinik olarak kullanılmaktadır (Schaad ve ark.,
2002; Scarpellini ve ark., 2022).
4.7. Metabolitler
Bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen vitaminler, fenolik türevli
metabolitler ve aromatik amino asitler antioksidatif ve sinyal etkisine
sahip yüksek biyoyararlılıktaki metabolitlerdir (Scarpellini ve ark.,
2022). Bu metabolitlerin gösterdiği yüksek biyoyararlılık sayesinde
konakçı-mikrobiyota

ilişkisine

önemli

düşünülmektedir (Żółkiewicz ve ark., 2020).

katkılarının

olduğu
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Vitaminler, vücuttaki çeşitli biyolojik süreçleri kolaylaştırmak için
diyete az miktarda eklenen organik moleküllerdir. B grubu
vitaminlerin çoğu, çeşitli enerji metabolizması reaksiyonlarında
doğrudan koenzim olarak yer alırlar (de Giori ve ark., 2018). İnsanlar
vitaminlerin çoğunu biyosentezleyemez ve bu nedenle dışarıdan
vitamin almaları gerekmektedir. Sınırlı sayıda vitamin (folik asit-B9,
kobalamin-B12, riboflavin-B2), kommensal bağırsak bakterileri ve
bazı probiyotik bakteriler tarafından sentezlenebilmektedir (Thakur ve
ark., 2016). Normalde birçok gıdada bulunan B grubu vitaminler
gıdalara ısıl işlem uygulanması sırasında kolayca yok olmaktadırlar.
Bu nedenle belirli gıdaların belirli vitaminlerle takviye edilmesi
gerekmektedir. Buna karşın, laktik asit bakterileri tarafından üretilen
çeşitli in situ vitaminlerin diyet aracılığıyla alınması vitamin
eksikliklerinin önlenmesi için uygun bir yaklaşımdır (Nataraj ve ark.,
2020). Folat (B9), DNA sentezi, onarımı ve metilasyonunda önemli
rol oynamanın yanında antioksidan ajan olarak da kabul edilmektedir.
In situ üretilen bakteriyel folatın kolonda emilebildiği ve konağın
dokularına dâhil edilebildiği gösterilmiştir. Bu sebeple bağırsakta
üretilen folatın sistemik işlevler gösterebileceği belirtilmektedir
(Żółkiewicz ve ark., 2020). Yapılan bir çalışmada yoğurt matrisine
eklenen L. acidophilus’un B12 vitamini sentezinin ve folat serum
seviyesinin

artması

ve

anemi

prevalansının

azalması

ile

ilişkilendirildiği bildirilmiştir (Mohammad ve ark., 2006). K vitamini,
kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı dâhil olmak üzere insan sağlığında
rol oynayan yağda çözünen bir vitamindir. K vitamini doğada
filokinon (K1) veya menakinon (K2) formlarında bulunmaktadır. K1
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vitamini sebzelerin yeşil yapraklarında bulunurken, K2 vitamini esas
olarak bakteriler tarafından üretilmektedir. Natto (Japon fermente soya
fasulyesi), Cheonggukjang (Kore fermente soya fasulyesi) ve çeşitli
peynirler gibi fermente gıdalar menakinon alımının ana kaynaklarıdır.
Memelilerde K vitamini, kan pıhtılaşması, kemik sağlığını iyileştirme,
kanda kalsiyum seviyesini düzenleme, kardiyovasküler hastalıkları
önleme ve kanser riskini azaltma gibi çeşitli biyolojik işlevler
sergilemektedir (Kang ve ark., 2022).
Diyet polifenolleri, bağırsak mikrobiyotası tarafından aktif olarak
metabolize

edildiğinden,

diyet

bileşenlerinden

ve

bağırsak

mikroflorası etkileşimlerinden türetilen farklı “metabotipin” varlığı
hipotezi, farklı metabolik fenotiplerden elde edilen kanıtlar ile
desteklenmiştir

(Cortés-Martín

kişiselleştirilmiş

beslenmenin

ve

ark.,

temel

2020).

Bu

durum

dayanaklarından

birini

oluşturmaktadır (Espín ve ark., 2017). Ürolitin A ve equol diyet
polifenollerinden üretilen postbiyotikler arasında yer almaktadır.
Ürolitin A uygulanan farelerin insülin direncindeki iyileşmeye dayalı
olarak kontrol grubundaki farelere kıyasla daha fazla kilo kaybettikleri
bildirilmiştir (Xia ve ark., 2020). Japonya’da yapılan bir çalışmada bir
yıl boyunca günlük 10 mg equol ile desteklenen menopoz sonrası
kadınlarda herhangi bir yan etki görülmeksizin kemik mineral
yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir (Tousen ve ark., 2011).
Japonya’da yapılan bir başka çalışmada, bir yıl boyunca equol ile
desteklenen orta yaşlı kadınların karotis arter sertliğinde önemli bir
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azalma ve kolesterol profillerinde iyileşme olduğu gözlemlenmiştir
(Yoshikata ve ark., 2018).
Süt, yumurta, balık, pirinç, soya fasulyesi, bezelye, spirulina, istiridye,
midye gibi gıda proteinlerinden elde edilen biyoaktif peptitlerin (2-20
amino asitten oluşan oligopeptitler) esas olarak immünomodülatör ve
antikanser aktiviteleri bulunmaktadır (Chalamaiah ve ark., 2017).
Biyoaktif peptitler sitokinlerin düzenlenmesi yoluyla karmaşık immün
modüle

edici

aktivitelere

sahip

olduklarından

hem

hayvan

denemelerinde hem de ön in vitro ve in vivo çalışmalarda alerjik
reaksiyonların azalmasını sağlamıştır (Korhonen

ve ark., 2006;

Möller ve ark., 2008).
4.8. Biyosürfektanlar
Biyosürfektanlar,

bir

organizmanın

gelişme

döngüsünün

geç

logaritmik fazı veya erken durağan fazı sırasında sentezlenen ve hücre
dışı veya hücre duvarına bağlı olarak salgılanan çeşitli polimerik
moleküllerdir. Biyosürfektanlar yüzey alanını, hidrofobik substrat
metabolizmasını ve hücresel savunma mekanizmasını artırarak besin
alımında kendi hücresine yardımcı olmaktadır (Satpute ve ark., 2016;
Kaczorek ve ark., 2018). Biyosürfektanlar arasında glikolipidler,
lipopeptitler,

fosfolipidler,

kompleksleri

ve

serbest

nötral
yağ

yağlar,

asitleri

ön

polisakkarit-protein
plana

çıkmıştır.

Biyosürfektanlar ara yüzey gerilimini azaltan yüzey aktif ve
emülsifikasyon özellikleri sağlayan hidrofobik (yağ asitleri veya
hidrokarbon zinciri) ve hidrofilik (polisakkarit veya peptitler veya
asitler) kısımlar içeren amfifilik moleküllerdir. Bu amfifilik özellik
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önceden oluşturulmuş biyofilmlerin bozulmasına veya patojenik
mikroorganizmalar tarafından biyofilm oluşumunun başlamasının
önlenmesine yardımcı olur (Nataraj ve ark., 2020). Yapılan çalışmalar
biyosürfektanların bakterilere karşı antagonistik etkilerinin hidrofobik
kısımlarının membran lipidi ile etkileşimi ile por oluşumu veya zarla
sınırlandırılmış enzimin inhibisyonunu tetiklemek için zar lipidleri ile
doğrudan etkileşim olmak üzere farklı yollarla ortaya çıktığı
bildirilmiştir (Elshikh ve ark., 2016; Sharma ve ark., 2016).
Biyosürfektanlar

ticari

deterjanlara

daha

yüksek

biyolojik

parçalanabilirlik, düşük toksisite ve işleme parametrelerinde (pH,
sıcaklık ve tuz konsantrasyonları vb.) kararlılık gibi çeşitli avantajlar
sağlamaktadır.

Aynı

uygulamalarda

da

yapışma

farmasötik

biyosürfektanlar,

önleyici,

immünomodülatör

zamanda

ve

antibiyofilm,
antimikrobiyal

ve

emülsiyon

biyomedikal
stabilizasyonu,

antikanser,
etkiler

antiviral,

sağlamaktadırlar

(Fracchia ve ark., 2015).
4.9. Bakteriyosinler
Bakteriyosinler hem Gram pozitif hem de Gram negatif bakteriler
tarafından ribozomal olarak sentezlenen ve yakın ilişkili türleri inhibe
eden antimikrobiyal peptitlerdir (Field ve ark., 2018). Bakteriyosinler
çok çeşitli mikroorganizmalar tarafından üretilse de laktik asit
bakterileri tarafından üretilenler, doğal biyokoruyucu olarak gıda
işleme ve gıda fermantasyonlarındaki geniş uygulamaları nedeniyle
daha fazla ilgi görmektedir. Bakteriyosinler hücre dışı olarak
salgılandığından, kültür süpernatantı bakteriyosinlerin izolasyonu ve
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saflaştırılması için kullanılır (Shakeel ve ark., 2018). Laktik asit
bakterileri tarafından üretilen bakteriyosinler genellikle

porlar

oluşturarak sitoplazmik membranlar üzerinde etki gösteren katyonik
peptitlerdir (Mokoena ve ark., 2017). Bu durum hücre içi hayati
bileşenlerin hücre dışına sızmasını tetiklemektedir (Nataraj ve ark.,
2020). Bakteriyosinler sadece gıda muhafazasında değil aynı zamanda
çeşitli ürogenital ve antibiyotiğe dirençli patojenlere karşı inhibitör
etkiye sahip olmaları nedeniyle klinik olarak da potansiyel
uygulamalara sahiptir (Hasan ve ark., 2019).
5. Postbiyotik Üretimi
mikroorganizmaların

Postbiyotikler

inaktivasyonu

ile

elde

edilmektedir. Probiyotik hücrelerin etkisizleştirilmesi, bakterinin
hücre yapılarını ve/veya fizyolojik işlevlerini değiştirebilen çeşitli
teknolojik

stratejiler

kullanılarak

gerçekleştirilebilmektedir

(Ramkrishna ve ark., 2019). Bu uygulamalar sırasında canlı formun
sağladığı faydalı etkilerin korunması gerekmektedir. Laboratuvar
ölçeğinde veya endüstriyel boyutta postbiyotik üretimi için kimyasal
uygula, sonikasyon, enzimatik uygulamalar, solvent ekstraksiyonu, ısıl
işlem, iyonize radyasyon, yüksek basınç, pH modifikasyonu, ohmik
uygulamalar

gibi farklı parçalama yöntemleri kullanılabilmektedir

(Vallejo-Cordoba

ve

ark.,

2020).

Isıl

işlem

probiyotik

mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan en yaygın
uygulamadır (De Almada ve ark., 2016). Isıl işlem sırasında
uygulanan zaman ve sıcaklık gibi parametreler, mikroorganizmaların
termal direncine veya özel durumlardan kaynaklı dirence (bitkisel
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hücre veya sporlar, gelişme ortamı, gelişme aşaması, su aktivitesi vb.)
bağlı olarak farklılık göstermektedir (Ramkrishna ve ark., 2019).
Postbiyotik ürünlerin üretimi sırasında genellikle probiyotikler ısıl
işlem öncesi gıdaya eklenmekte ve ısıl işlemle birlikte hücreler etkisiz
hale getirilmektedir (Pérez-Sánchez ve ark., 2020). Postbiyotiklerin
eldesi ve probiyotik canlı türlerin inaktivasyonu için ısıl işlemin yanı
sıra ısıl olmayan yöntemler de kullanılabilmektedir. Bu yöntemler ile
ısıl

işleme

kıyasla

çeşitli

mikroorganizmaların

daha

verimli

inaktivasyonu, azaltılmış organik atık miktarı ve düşük enerji tüketimi
gibi çeşitli avantajlar sağlanabilmektedir (Vallejo-Cordoba ve ark.,
2020). Hücre içi metabolitlerin ve/veya hücre duvarı bileşenlerinin
fragmanlar halinde elde edilmesi için en az iki yöntemin
kombinasyonu uygulanarak bakteri duvarının yıkılması gerekmektedir
(Aguilar-Toalá ve ark., 2018). Bununla birlikte bazı durumlarda
ortaya çıkan karışım, uygulanan yöntem ve koşullara bağlı olarak aynı
anda

paraprobiyotikler

ve

postbiyotikleri

içerebileceğinden

bozulmamış hücreleri ortamdan uzaklaştırmak ve yalnızca postbiyotik
fraksiyonu elde etmek için mikrofiltrasyon gibi ek yöntemler de
uygulanabilmektedir (Cuevas-González ve ark., 2020). Probiyotiklerin
üretiminde

karşılaşılan

doz

standardizasyonu

problemi

ile

postbiyotiklerde karşılaşılmamaktadır. Ekonomik açıdan bakıldığında,
postbiyotiklerin daha uzun raf ömürüne sahip olması, daha kolay
depolanması ve taşınmasının yanı sıra probiyotiklere kıyasla
muhafaza edilirken düşük sıcaklık derecelerine ihtiyaç duyulmaması
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, tekrarlayan bir üretim sürecinin
kullanılması ve bakteriyel lizatlar hariç daha kesin kantitatif kontrol
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olasılığı

probiyotiklere

kıyasla

postbiyotiklerin

sağladığı

ek

avantajlardır (Żółkiewicz ve ark., 2020).
6. Postbiyotiklerin Gıda Endüstrisindeki Potansiyel Uygulamaları
Son yıllarda tüketicilerin beslenme ve sağlık arasındaki ilişki
konusunda daha bilinçli hale gelmesi, daha sağlıklı ve doğal gıdalara
ilgi göstermelerine neden olmuştur (Barros ve ark., 2020). Bu durum
probiyotik

kültür

içeren

fonksiyonel

gıdaların

popülerliğini

artırmaktadır (Barros ve ark., 2020; Vallejo-Cordoba ve ark., 2020).
Ancak probiyotik mikroorganizmaların gıdalara dâhil edilmesi, ele
alınması gereken çeşitli zorlukları da ortaya çıkarmaktadır (Wilkinson,
2018).

Probiyotik

mikroorganizmaların

gıda

matrisi

içsel

parametreleri (pH, titre edilebilir asitlik, oksijen, su aktivitesi, tuz
varlığı vb.), ürün üretim ve depolama parametreleri, (zaman, sıcaklık,
aşılama oranı, oksijen içeriği, ambalaj malzemeleri vb.) ve sindirim
gibi

çeşitli

stres faktörleriyle

karşılaşmaları

canlılıklarını

ve

işlevselliklerini olumsuz yönde etkileyebildiğinden probiyotiklerden
beklenilen sağlık yararları yetersiz kalabilmektedir (Vallejo-Cordoba
ve ark., 2020). Bununla birlikte bazı probiyotik türlerde aktarılabilen
antibiyotik direnç genlerinin varlığı, direnç özelliklerinin patojen
bakterilere aktarılması riskini ortaya çıkarmaktadır (Imperial ve Ibana,
2016; Sabahi ve ark., 2022). Diğer taraftan probiyotiklerle
karşılaştırıldığında postbiyotiklerin daha uzun raf ömrüne sahip
olmaları, güvenli yapılar olmaları, antibiyotik direncini transfer etme
ve biyojen amin üretim yeteneklerinin olmaması, tanımlanmış
kimyasal bileşimleri ve güvenilirlikleri, kullanım ve saklama
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kolaylığına sahip olmaları, geniş bir pH ve sıcaklık aralığında stabil
olmaları gibi bazı özellikleri onları gıda uygulamalarında değerli
bileşenler haline getirmektedir (Barros ve ark., 2020; Moradi ve ark.,
2020). Bu sebeple son yıllarda, postbiyotiklerin bilinen faydaları ve
teknolojik avantajları nedeni ile probiyotiklerin yerine gıdalarda
kullanımı ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır (Moradi ve ark.,
2021). Bununla birlikte halen postbiyotiklerin endüstriyel çapta gıda
ürünlerinde kullanımları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır
(Vallejo-Cordoba

ve

ark., 2020).

Yapılan çalışmalarda

gıda

sistemlerinde postbiyotiklerin etkinliğinin postbiyotiğin üretildiği
suşa, hedeflenen mikroorganizma veya maddeye, konsantrasyona,
uygulama tipine ve gıda tipine bağlı olduğu bildirilmiştir (Badea ve
ark., 2022).
6.1. Süt ürünlerinde postbiyotik uygulamaları
Süt ürünlerindeki bazı içsel ve dışsal faktörler, işleme ve depolama
sırasında

probiyotik

suşların

canlılığını

olumsuz

yönde

etkileyebilmektedir (Barros ve ark., 2020; Moradi ve ark., 2020).
Buna karşın probiyotik mikroorganizmalara kıyasla postbiyotikler
endüstriyel kullanımlar için daha kararlı ve daha güvenilir
olduklarından gıda üreticileri için çeşitli teknolojik avantajlar
sağlamaktadır (Barros ve ark., 2020). Nihai ürünün fizikokimyasal ve
duyusal özelliklerini olumlu yönde etkileyerek ürünün daha stabil
doku ve lezzet algısına erişmesine yardımcı olan teknolojik işlevleri
ve biyokontrol ajanı olarak kullanımlarına olanak sağlayan özellikleri
nedeniyle bazı postbiyotiklerin

bilinçli olarak süt ürünlerine
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eklenmeleri sonucu ürün güvenliği ve kalitesi artmaktadır (Barros ve
ark., 2020; Moradi ve ark., 2020). Süt ürünlerinde özellikle
ekzopolisakkaritler

ve

bakteriyosinler

gibi

postbiyotiklerin

kullanımına yönelik çalışmalar daha yaygındır (Gao ve ark., 2021).
Ekzopolisakkaritler,

yoğurt

ve

fermente

süt

gibi

ürünlerde

viskozitenin artmasını, süt pıhtısının kıvamının ve dokusunun
iyileşmesini ve set yoğurtlarda sinerezisin azalmasını sağlamaktadır
(Ruas-Madiedo ve ark., 2009). Han ve ark. (2016) ile Ali ve ark.
(2019) tarafından yapılan çalışmalarda sırasıyla Streptococcus
thermophilus zlw TM11 ve Lactobacillus delbrueckii spp. suşlarından
elde edilen ekzopolisakkaritlerin yoğurt yapımı sırasında daha iyi
doku ve duyusal özellikler sağlamalarının yanı sıra sinerezisi de
engelledikleri

bildirilmiştir.

Ayrıca

ekzopolisakkaritlerin

süt

ürünlerinde kullanımı, sentetik gıda katkı maddelerine (viskozite
arttırıcı, tekstüre edici ve emülsifiye edici) bir alternatif oluşturması
açısından da önem taşımaktadır (Vallejo-Cordoba ve ark., 2020).
Postbiyotikler, sadece patojen mikroorganizmalara karşı değil aynı
zamanda gıda endüstrisinde büyük önem taşıyan bozulma etmeni
mikroorganizmalara karşı da antimikrobiyal aktivite göstermektedir
(Moradi ve ark., 2020). Postbiyotik bileşiklerin bu özellikleri gıdaların
muhafazasında

biyokoruyucu

olarak

kullanılmalarına

olanak

sağlamaktadır. Postbiyotiklerin antimikrobiyal aktivitesi organik
asitler, bakteriyosinler, peptitler, yağ asitleri ve hidrojen peroksit gibi
çeşitli bileşiklerin varlığından kaynaklanmaktadır (Rad ve ark., 2021).
Antimikrobiyal etki gösteren postbiyotikler arasında bakteriyosinler,
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gıda endüstrisinde iyi bilinen ve potansiyel uygulamaları bulunan
postbiyotiklerdir (Moradi ve ark., 2020). Özellikle spesifik L. lactis
türleri tarafından üretilen bir lantibiyotik olan nisin, Gıda ve İlaç
İdaresi tarafından gıda koruyucusu olarak kullanım için onaylanan ilk
bakteriyosindir.

Nisin

özellikle

peynir

üretiminde

sıklıkla

kullanılmaktadır. Bunun dışında nisin konserve çorbalar, taze balıkları
saklamak için kullanılan buzlar, bebek mamaları, pişmiş ürünler,
mayonez ve süt ürünleri gibi farklı gıdalarda da koruyucu olarak
kullanılmaktadır (Sabahi ve ark., 2022). Bununla birlikte farklı
bakteriyosinlerin de süt ürünlerinde biyokoruyucu olarak kullanım
potansiyellerinin araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Hamad ve
ark. (2017) Bifidobacterium bifidum DSM 20082, L. acidophilus DSM
20079 ve L. plantarum DSM 20174 suşlarından elde ettikleri %1
konsantrasyondaki

liyofilize

postbiyotiklerin,

yumuşak

beyaz

peynirde E. coli O157:H7 ve Streptococcus pyogenes patojenlerine
karşı antibakteriyel etki gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ortiz-Rivera ve
ark. (2017)’da Lactobacillus reuteri tarafından üretilen ve postbiyotik
olarak tanımlanabilen reuterinin fermente sütün herhangi bir kalite
parametresini etkilemeden, bozulma etmeni mikroorganizmalara karşı
antimikrobiyal ajan olarak kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Benzer
olarak Garnier ve ark. (2019), L. rhamnosus ve Propionibacterium
jensenii kültürlerinden elde edilen süpernatantların bozulma etmeni
olan Penicillium commune ve Mucor racemosus küflerine karşı yarı
sert peynir ve ekşi kremada antifungal ajanlar olarak kullanım
potansiyelleri olduğunu tespit etmişlerdir.
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6.2. Et ürünlerinde postbiyotik uygulamaları
Et ve et ürünleri içerdikleri protein, çinko, demir, vitaminler ve
mineraller nedeniyle insanoğlunun beslenmesinde önemli bir besin
kaynağıdır (Manassi ve ark., 2022). Etin doğal metabolizması veya
mikroorganizmaların mikrobiyal aktivitesi, etin fiziksel ve kimyasal
özelliklerini istenilen seviyenin ötesinde değiştirdiğinde et bozularak
tüketilemez hale gelmektedir. Bozulmuş etler tüketici sağlığı
açısından çeşitli riskler yaratmasının yanı sıra et endüstrisi açısından
da ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Ren ve ark., 2021). Bu
nedenle et işleme ve koruma teknolojileri, artan talebe karşı yeterli
miktarda kaliteli ve uygun fiyatta et ürünü tedarik etmek için gıda
güvenliğinde önemli rol oynamaktadır (Pighin ve ark., 2016). Yüksek
düzeyde

mikrobiyal

kontaminasyon

riski

dikkate

alındığında,

hayvansal kaynaklı gıdalar, postbiyotik uygulaması için ideal gıda
ürünlerini temsil etmektedir. Postbiyotikler, et ve et ürünlerinde
kullanılmak üzere doğrudan ürüne uygulanabilen antimikrobiyal
bileşikler içermektedir (Moradi ve ark., 2020). Bu bağlamda
postbiyotiklerin farklı fizyolojik fonksiyonları bulunsa da çoğu
çalışma et ürünlerinde patojen insidansını azaltmak için bakteriyosin
üretimine odaklanma eğilimindedir (Moradi ve ark., 2019a). Bu
nedenle pozitif sağlık etkileri sunmanın yanı sıra, postbiyotikler et
ürünlerinde potansiyel biyokoruyucu olarak da kullanılabilmektedirler
(Manassi ve ark., 2022). Antimikrobiyal ajanlar olarak postbiyotik
bileşikler et ürünlerinin korunmasında kaplama ve püskürtme
teknikleri ile ürüne doğrudan uygulanabilmektedirler. Örneğin kıyma
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ve öğütülmüş balıklarda püskürtme yöntemi tercih edilirken, parça et
ve

balık

filetolarda

kaplama
ile

yöntemi

birlikte

et

önerilmektedir.
ve

Farklı

araştırmalarda

soğutma

deniz

ürünlerinin

muhafazasında

postbiyotik bileşiklerin kullanımının

avantajları

belirtilmiştir (Gómez-Sala ve ark., 2016; Moradi ve ark., 2019a;
Moradi ve ark., 2019b; İncili ve ark., 2021). Gómez-Sala ve ark.
(2016) tarafından yapılan bir çalışmada, L. curvatus BCS35 suşundan
elde edilen liyofilize edilmiş ve edilmemiş hücre içermeyen
süpernatantların buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen balıklar için
biyokoruyucu olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir. Moradi ve ark.
(2019a), L. salivarius, L. acidophilus LA-5 ve L. casei 431
suşlarından

elde

ettikleri

süpernatantın

liyofilize

formlarını

kullandıkları çalışmalarında, L. salivarius suşundan elde edilen
postbiyotiklerin dana kıymasında

L. monocytogenes indikatör

bakterisine karşı en yüksek antimikrobiyal etkiyi gösterdiğini
bildirmişlerdir. Benzer bir çalışmada, L. salivarius Ls-BU2 suşundan
elde edilen hücre içermeyen süpernatant farklı konsantrasyonlarda
dana kıymasına ilave edilmiş ve postbiyotik konsantrasyonuna bağlı
olarak kıymada mikrobiyal ve oksidatif bozulmaların kontrol
edilebildiği belirlenmiştir. Bu nedenle Ls-BU2 suşundan elde edilen
postbiyotiklerin

dana

kıymasının

raf

ömrünü

artırabileceği

bildirilmiştir (Moradi ve ark., 2019b). İncili ve ark. (2021) P.
acidilactici suşundan elde edilen postbiyotiklerin kitosan ile
kombinasyon halinde tavuk eti ürünlerinin mikrobiyal kalitesini
korumak ve iyileştirmek amacıyla kullanılabileceğini bildirmişlerdir.
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6.3. Meyve ve sebze ürünlerinde postbiyotik uygulamaları
Meyve ve sebzeler pektin, selüloz, yağlar ve proteinleri içermektedir.
Depolama

ve

ticarileştirme

sırasında

meydana

gelebilecek

biyokimyasal dönüşüm ve mikrobiyolojik kontaminasyon sonucunda
taze meyve ve sebzelerin raf ömrü kısalmaktadır (Badea ve ark.,
2022). Taze sebze, meyve ve meyve suları gibi gıdalarda yapılan
araştırmalarda postbiyotik ilavesinin yeterli antimikrobiyal etki
gösterdiği bildirilmiştir (Moradi ve ark., 2020). Bu açıdan
postbiyotikler, meyve-sebze ürünlerinde doğal koruyucu olarak çok
önemli bir kullanım potansiyeli taşımaktadır. Tenea ve Barrigas
(2018) tarafından yapılan çalışmada, L. plantarum Cys5-4 suşundan
elde edilen bakteriyosin içeren süpernatantın, portakal suyu ve
Chicha’da (fermente mısır içeceği) E. coli ve Salmonella gelişimini
engellediği belirlenmiştir. Benzer olarak bal kaynaklı L. kunkeei
ENH01 suşundan elde edilen postbiyotiklerin bal içeren şekersiz
limonatada Candida albicans’a karşı antifungal etki gösterdiği
bildirilmiştir (Ebrahimi ve ark., 2021). Postbiyotiklerin antimikrobiyal
etkileri değerlendirildiğinde gıdalara doğrudan uygulanmalarının yanı
sıra çözelti formunda meyve ve sebzelerin yıkanmasında dezenfektan
olarak da kullanım potansiyellerinin olabileceği belirtilmektedir
(Moradi ve ark., 2020).
6.4. Hububat ürünlerinde postbiyotik uygulamaları
Çölyak hastalığı, genetik olarak duyarlı bireylerde gluten ve ilgili
prolamin alımının neden olduğu, immün aracılı sistemik bir
hastalıktır. Çölyak yalnızca buğday, arpa, çavdar, yulaf ve bunların
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melezlerini günlük gıda alımından çıkararak, ömür boyu glutensiz bir
diyete bağlı kalarak tedavi edilebilmektedir (Bender ve Schönlechner,
2020; Ramos ve ark., 2021). Son yıllarda artan çölyak hastalığı
vakalarının oranı, ekzopolisakkaritlerin tahıl ve fırıncılık endüstrisinde
glutenin yerine doğal ikame maddesi olarak kullanım potansiyelini
artırmıştır. Hamur ve ekmekte ekzopolisakkarit kullanımı temel
olarak; hamurun su emiliminin artmasına, daha iyi hamur reolojisi
elde edilmesine, ekmek yapısının korunmasına, somun hacminin
artmasına, yumuşaklığın korunmasına ve ekmeğin raf ömrünün
uzamasına yardımcı olmaktadır (Arendt ve ark., 2007; Lynch ve ark.,
2018). Postbiyotiklerin hububat ürünlerinde antimikrobiyal ajan
olarak kullanıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Ekmek somunlarının
yüzeylerine L. reuteri kaynaklı postbiyotikler püskürtülerek antifungal
özelliklerinin araştırıldığı çalışmada, 25 °C'de saklanan ekmeklerde 15
gün boyunca küf gelişiminin gözlenmediği ve ekmeğin dokusunun
korunduğu tespit edilmiştir (Jonkuviene ve ark., 2016). Benzer olarak
Shehata ve. ark. (2019) farklı Lactobacillus suşlarından elde ettikleri
postbiyotiklerin, buğday tanelerinde aflatoksin üreticisi Aspergillus
gelişimini tamamen engelleyerek tanelerin raf ömrünü 15 gün
uzattığını bildirmişlerdir.
6.5. Gıda ambalajlamalarında postbiyotik uygulamaları
Günümüzde yeni biyopolimerler ve doğal antimikrobiyal bileşikler
içeren, biyolojik olarak parçalanabilen filmler ve kaplamalar ile ilgili
aktif ambalajlama çalışmaları popülerliğini artırmaktadır. Bu nedenle
postbiyotiklerin gıda ambalajlarında kullanımı önem taşımaktadır
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(Moradi ve ark., 2020; Hosseini ve ark., 2022). Genellikle aktif
ambalajlarda antibakteriyel özelliğe sahip bakterilerin ambalaj
malzemesine ilavesi antimikrobiyal maddelerin üretimi ve salınımı
veya

bu

bakterilerin

mikroorganizmalarla

patojenlerle

ve

bozulma

etmeni

rekabeti yoluyla ambalajın antimikrobiyal

potansiyeli iyileştirilebilmektedir (Moradi ve ark., 2020). Buna karşın
depolama sırasındaki çevresel koşullar (bağıl nem, sıcaklık, ışığa
maruz kalma, gıdanın nem içeriği vb.) sebebiyle ambalaja ilave edilen
mikroorganizmanın canlılığının azalmasına bağlı olarak ambalajın
antimikrobiyal etkinliği azalabilmektedir (Moghanjougi ve ark.,
2020). Bu nedenlerle postbiyotikler, antimikrobiyal aktif paketleme
sistemlerinde

canlı

kullanılabilir.

Gıda

bakteri
aktif

uygulamasına

paketleme

alternatif

sistemlerinde

olarak

postbiyotik

kullanmanın; polimer yüzey üzerine ince bir postbiyotik tabakasının
kaplanması veya adsorbe edilmesi, iyon veya kovalent bağlarla
polimerler üzerinde bireysel postbiyotiklerin (bakteriyosinler ve
enzimler)

immobilizasyonu,

paketleme

polimer

matrisine

postbiyotiklerin doğrudan ilave edilmesi ve iki dış katman arasında,
postbiyotik stabilitesini artıran ve göçlerini kontrol eden postbiyotik
yüklü aktif filmin laminasyonu gibi çeşitli biçimleri vardır (Moradi ve
ark., 2020). Salvucci ve ark. (2019) tritikale unundan hazırladıkları
filmlere etken madde olarak E. faecium ES216 suşundan elde edilen
bakteriyosin benzeri madde ilave ederek aktif ambalaj haline
getirmişler ve postbiyotik içeren biyoaktif filmin peynir ve benzeri
gıdalarda

Listeria

inhibisyonu

amacıyla

kullanılabileceğini

göstermişlerdir. Benzer olarak Yordshahi ve ark. (2020) et sarmada
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kullanılacak antibakteriyel nano kağıt geliştirmeyi amaçladıkları
çalışmalarında, L. plantarum subsp. plantarum ATCC 14917
suşundan
bakteriyel

elde

edilen

liyofilize

nanoselüloza

ex-situ

antimikrobiyal

postbiyotikleri

yöntemiyle

emdirmişlerdir.

Araştırmacılar L. monocytogenes ile kontamine ettikleri kıyma
örneklerini nano kağıt ile sarmışlar ve 4°C’de 9 gün depolama
sonunda L. monocytogenes sayısında yaklaşık 5 logaritma azalma
olduğunu tespit etmişlerdir.
7.Sonuç
Postbiyotikler
paraprobiyotikler

(probiyotiklerin
(ölü/inaktif

sağlıklı

probiyotik

metabolitleri)
hücreleri)

ve

fonksiyonel

biyotikler alanında gelişen kavramlardır. Postbiyotikler geleneksel
probiyotiklere göre tanımlanmış moleküler yapıya sahip olmaları,
spesifik etki mekanizmaları göstermeleri, üretim kolaylığı sağlamaları,
antibiyotik direnç ve virülens faktör genlerinin aktarımı bakımından
güvenli olmaları gibi çeşitli avantajları bulunmaktadır. Postbiyotikler
fonksiyonel gıda ürünleri ile nutrasötik ürünlerin geliştirilebilmesi için
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle gıdalarda kullanımları
üzerine yapılan çalışma sayısının arttırılmasının yanı sıra ürünlerin
kalite kontrolünü amaçlayan kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
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1.Giriş
Güvenli gıda, günlük yaşamda temel bir gereksinimdir. Bununla
birlikte gıdalar, halk için kritik bir sağlık tehdidi ve toplum üzerinde
önemli bir ekonomik yük oluşturan patojen mikroorganizmalar ile
kolayca kontamine olabilmektedir. Gıda pazarının küreselleşmesi ve
tüketime hazır ürünler için uzun gıda tedarik zincirleri, gıdalara
mikrobiyal patojenlerin kontaminasyon riskini veya mikrobiyal
patojenler ile çapraz kontaminasyon olasılığını artırabilmektedir
(Lineback

ve

ark.,

2009).

Günümüzde

patojen

bakteri

kontaminasyonundan kaynaklanan gıda güvenliği sorunları, dünyanın
en kritik halk sağlığı sorunları arasındadır (Li ve ark., 2022). Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), 250'den fazla bilinen ve bilinmeyen hastalığın
kontamine gıdaların tüketilmesiyle insanlara bulaştığını, yılda
yaklaşık 600 milyon insanda hastaneye yatış gerektiren gıda kaynaklı
ciddi hastalıklara ve 420.000'den fazla ölüme neden olduğunu
belirtmektedir. Bu durumun dünya ekonomisine tahmini finansal
etkisinin ise 110 milyar doların üstünde olduğu düşünülmektedir
(WHO, 2020). Ayrıca, yıllık gıda kaybının yaklaşık %25'inin
patojenler ile kontamine olmuş gıdalardan kaynaklandığı tahmin
edilmektedir (Li ve ark., 2022). Geleneksel olarak gıda kaynaklı
patojenler, çok çeşitli doğal veya kimyasal ajanlar kullanılarak kontrol
edilmektedir. Ancak bu ajanların birçoğunun ya sınırlı etkinliğe ya da
insan sağlığına zararlı olduğu kanıtlanmış yan etkilere sahip olduğu
bildirilmektedir (Juneja ve ark., 2012; Pawlowska ve ark., 2012). Son
yıllarda, gıda muhafazasında ve üretiminde antibiyotik kullanımının
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kısıtlanması, çiğ ürünlerin mikrobiyal yükünü en aza indirecek bir
takım yeni stratejilerin araştırılmasına hız kazandırmıştır. Bilinen
fiziksel

gıda

koruma

yöntemleri,

gıdaların

besin kalitesinde

azalmalara ve organoleptik özelliklerin kabul edilebilirliğinde
sorunlara neden olabilmektedir. Öte yandan, gıda endüstrisinde gıda
kaynaklı patojenlerin neden olduğu kontaminasyonu azaltmak için
sıklıkla kullanılan bazı yaklaşımlar, taze meyve, sebze ve tüketime
hazır ürünlere doğrudan uygulanamamaktadır. Bu nedenle daha az
kimyasal koruyucu içeren minimum düzeyde işlenmiş gıdalara
yönelik tüketici taleplerini karşılamak için modern endüstri her zaman
gıda muhafazası için yeni yöntemler aramaktadır (García ve ark.,
2008). Son yıllarda, bakteriyofajlar ve bunlardan türetilen endolizinler
bu amaç için umut verici müdahale araçları olma potansiyeline
sahiptir (Lin ve ark., 2017, Romero-Calle ve ark., 2019). Bu bölümde
bakteriyofajlar ve faj lizinleri hakkında bilgi verilmiş ve bunların gıda
güvenliğinde biyokontrol ajanı olarak kullanımlarına odaklanılmıştır.
Ayrıca, bakteriyofaj ve faj lizinlerinin gıda muhafazasında gıda
kökenli yaygın patojen bakterilere karşı biyokontrol ajanı olarak
kullanıldığı çalışmalar özetlenmiştir.
2.Bakteriyofajlar ve Faj Lizinleri
Fajlar olarak da bilinen bakteriyofajlar, bakterilerden yaklaşık elli kat
daha küçük, boyutları 20 ile 200 nm arasında değişen (Ly-Chatain,
2014), yalnızca prokaryotik bakteri hücrelerini spesifik olarak enfekte
edebilen, dolayısıyla insanlar ve daha genel olarak tüm ökaryotik
hücreler için tamamen güvenli olan küçük virüslerdir (DʹAccolti ve
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ark., 2021). Bakterilerin doğal avcıları olan fajlar su, toprak, inert ve
canlı yüzeyler ile taze ve işlenmiş gıdalar dahil çevrede her yerde
hatta hayvanların ve insanların bağırsak mikrobiyotasında da
bulunurlar (López-Cuevas ve ark., 2021). Çeşitli tahminlere göre
yeryüzünde toplam 1030 ile 1032 faj bulunmaktadır. Yunanca “faj”
kelimesi yemek veya yiyip bitirmek anlamına geldiğinden, fajlar
doğal

ortamdaki

bakteri

türleri

arasındaki

sabit

dengenin

korunmasında önemli bir rol oynarlar. Faj aktivitesi ilk olarak 1896
yılında İngiliz bakteriyolog Ernest Hankin tarafından Hindistan'da
Yamuna ve Ganj nehirlerinden toplanan sularda antiseptik aktivite
fark

ettiğinde

gözlemlenmiştir.

Daha

sonra,

1915'te

İngiliz

bakteriyolog Frederick Twort, katı besiyerinde Vaccinia virüsünü
çoğaltmaya çalışırken "donuk" veya sulu kolonilerin gözlemlendiğini
bildirmiştir. Ancak, Fransız-Kanadalı mikrobiyolog Félix d'Herelle bu
görünmez "mikropların" potansiyelini keşfettikten sonra, Twort'un
çalışmalarının fajlarla ilgili olduğu 1917'de kabul edilmiştir.
D'Herelle,

enfekte

hastalardan

alınan

filtrelenmiş

dizanteri

numunelerinin, bakterilere karşı bakteriyel lizize ve bakteri kültürüyle
kaplı yatık agar üzerinde açık noktalar oluşumuna yol açan
"antagonistik" etkilere sahip ajanlar içerdiğini bulmuştur. Bununla
birlikte, fajların bakteriyel virüsler olduğu gerçeği ilk başta geniş
çapta kabul görmemiş; ancak 1940'ta elektron mikroskobunun
icadından sonra fajların doğası ve morfolojileri gözlemlenmiş ve
kabul edilmiştir (Kuek ve ark., 2022). Tüm virüsler gibi fajlar da,
genetik materyali koruyan ve onun konak prokaryotik hücreye
iletilmesine yardımcı olan proteinli bir kapsid içine yerleştirilmiş bir
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nükleik asit genomundan oluşan basit partiküllerdir. Faj partikülü
(virion) karmaşık bir morfoloji gösterir. İkozahedral veya helikoidal
simetri olarak sınıflandırılamaz. Fajların büyük çoğunluğu, çift zincir
DNA'dan oluşan bir genoma sahip kuyruklu virüsler olan ve
Myoviridae, Siphoviridae ve Podoviridae olmak üzere üç ayrı ailede
gruplanan Caudovirales takımında sınıflandırılır (DʹAccolti ve ark.,
2021). Myoviridae fajları uzun düz kasılma kuyrukları ile karakterize
edilir, Siphoviridae fajları uzun esnek kasılmayan kuyruklara sahiptir,
Podoviridae fajlarının ise kısa kasılmayan kuyrukları bulunmaktadır
(Ramos-Vivas ve ark., 2021). İzometrik, sarmal ve pleomorfik fajlar
kuyruklu fajlara kıyasla azınlığı temsil ederler. İzometrik fajlar,
bölümlenmiş (birden fazla nükleik asit parçasından oluşan) çift zincir
RNA (Cystoviridae ailesi) dahil olmak üzere dört genom tipini de
içerirken, sarmal ve pleomorfik fajlar, tek zincir DNA genomlarına
sahip filamentli virüsler olan Inoviridae ailesi tarafından temsil edilen
tek istisna dışında, çoğunlukla çift zincir DNA genomlarından oluşur
(DʹAccolti ve ark., 2021). Fajlar yaşam döngülerine göre virülent
fajlar (litik fajlar) veya ılımlı fajlar (lizogenik fajlar) olarak
sınıflandırılır (Şekil 1).
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Şekil 1. Virülent (Litik) ve Ilımlı (Lizogenik) Fajlar Tarafından Yürütülen Litik ve
Lizogenik Yaşam Döngülerinin Şematik Gösterimi. DʹAccolti ve ark., (2021) ve
Han ve ark. (2022)’den uyarlanmıştır.

Litik fajlar, kendi soylarını üretmek için bakterilerin genomik ve
biyosentetik mekanizmalarını kullanarak bakteriyel parçalanmayı ve
bunun sonucunda yüzlerce veya binlerce tam viral partikülün
salınmasını tetikler. Litik fajların aksine, lizogenik fajlar nükleik
asitlerini konakçı hücrenin genomuna dahil edebilir veya birden fazla
bakteri nesli sırasında konakçı hücrede plazmit gibi davranabilir.
Koşullar uygun olana kadar veya genleri bazı dış uyaranlarla aktive
olana kadar yeni virüs parçacıkları üretmeden bir tür uyku halinde
(profaj olarak) kalabilirler (Cristobal-Cueto ve ark., 2021; RamosVivas ve ark., 2021). Litik fajların antibakteriyel aktivitesi göz önüne
alındığında, bunların biyokontrol amaçlı kullanımı uygun kabul
edilirken, lizogenik fajların bakteriler arasında yatay gen transferine
(antibiyotik

direnç

veya

diğer

tehlikeli

genlerin

bakteriyel

transdüksiyon yoluyla yayılması) neden olma olasılıklarının yüksek
olması nedeniyle kullanılmaları uygun değildir (DʹAccolti ve ark.,
2021).
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Spesifik bir peptidoglikan hidrolaz türü olan endolisinler, spesifik
bakterilerin peptidoglikan tabakasını enzimatik olarak bozarlar
(Ramos-Vivas ve ark., 2021; Lee ve ark., 2022). Bu enzimler,
çoğalma döngüsünün son aşamalarında fajlardan üretilir ve konakçı
hücreyi parçalamak için peptidoglikan tabakasının spesifik bölgesini
parçalayarak olgun faj partiküllerinin salınmasına neden olurlar. Çoğu
endolizin N-terminal bölgesinde bir veya iki enzimatik olarak aktif
alan (bakteri peptidoglikanındaki bağlardan birini keser) ve Cterminal bölgesinde bir hücre duvarı bağlanma alanı (konakçı bakteri
tanımada rol oynar) içerir. Enzimatik olarak aktif bölgelerine göre,
endolisinler; endopeptidazlar, amidazlar ve glikosidazlar olmak üzere
üç tipe ayrılırlar. Endolisinler, bakteriyel peptidoglikanda bulunan
glikozidik, amid veya peptid bağları olan moleküller için geniş bir
yapısal varyasyona ve farklı kesim tercihine sahiptirler (Ramos-Vivas
ve ark., 2021). Endolisinler, hücre duvarlarını dakikalar hatta saniyeler
içinde

bozarak

konakçı

bakterileri

hızla

öldürebilir.

Bazı

endolisinlerin tedaviden 10 saniye sonra 107 Streptococcus pyogenes
bakterisini saptanamayan seviyelere kadar elimine ettiği gösterilmiştir
(Lee ve ark., 2022).

3. Biyokontrol Ajanı Olarak Bakteriyofajların ve Faj Lizinlerinin
Kullanımını Etkileyen Faktörler
Bakteriyofajların bakterileri etkili bir şekilde öldürmeleri için
biyolojik olarak aktif olması gerekir. Bu nedenle, faj titresi, çevresel

307 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

fakörler (sıcaklık, pH, ultraviyole (UV) ışık vb.), kimyasal katkılar,
gıda matrisi ve yüzeyi gibi bir dizi faktör bakteriyofajların
aktivitelerini etkilemeleri bakımından kritik öneme sahiptir. Bu
faktörlerin gıda işleme, nakliye ve depolama sırasında göz önünde
bulundurulması

ve

bakteriyofaj

etkisinin

uygulama

sonrası

azalmasının sınırlandırılması gerekmektedir (Li ve ark. 2022).
Ackermann ve ark. (2004), olumsuz koşullarda kuyruklu fajların en
kararlı fajlar olduğunu göstermiştir. Ancak büyük kapsidli (100 nm
çapında) fajların, 60 nm çapında başa sahip fajlardan daha iyi hayatta
kalsa da kontraktil, kontraktil olmayan veya kısa kuyruklu fajlar
arasında duyarlılık açısından önemli bir farkın olmadığı bildirilmiştir.
3.1. Bakteriyofaj titresi
Gıda örneklerine uygulanan ilk bakteriyofaj titresi, yaygın olarak faj
tedavisinin başarısını etkileyen belirleyici değişken olarak kabul
edilmektedir. Bakterilerin etkin bir şekilde yok edilmesi için yüksek
bir başlangıç faj konsantrasyonu hayati önem taşır (Li ve ark., 2022).
Virolojide bakteriyofaj/bakteri oranı, enfeksiyon sırasında hücre
başına eklenen virüs sayısını ifade eden MOI (multiplicity of
infection/enfeksiyonun çokluğu) terimi ile açıklanır. MOI yalnızca
yüksek sayıda konak hücre içeren sıvı sistemlerinde kullanılır.
Bakterilere karşı faj üzerinde in vitro ve in vivo deneylerde, klasik
olarak 0.01 ile 100 arasında oluşan MOI kullanılır. Çoğu zaman,
ortamda yeterli faj olduğundan emin olmak için MOI 100’e ayarlanır.
Ancak, tüm fajlar aynı şekilde çoğalmaz veya hayatta kalmaz. Bu
nedenle fajların replikasyon litik döngülerinin ve çevresel koşullara

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 308

dirençlerinin belirlenmesi önemlidir (Ly-Chatain, 2014). Gıda
endüstrisindeki

katı

hijyen

gereklilikleri

nedeniyle

bakteriyel

kontaminasyon genellikle çok düşük miktarda ve sıklıkta görülür. Bu
durum faj ve bakterilerin karşılaşmasına fiziksel bariyer yaratır.
Bakteriyofaj titresinin yüksek olması ile bakterinin faja maruz kalma
olasılığının artması beklenir. Tüm yüzeyin yüksek titrede fajla yüklü
olduğu yerlerde daha düşük bakteri sayılarıyla bile optimal bir
antibakteriyel etkinlik elde edilebilir (Li ve ark., 2022).
3.2. Çevresel faktörler
Bakteriyofajlar genellikle gıda üretimi, nakliyesi ve tüketiminin farklı
aşamalarında ekstrem pH, yüksek sıcaklık, UV ışık ve düşük oksijen
gibi zorlu çevresel faktörlere maruz kalır ve bunlar tarafından etkisiz
hale getirilebilir. Bu tür ekstrem çevresel faktörlerin zorluklarını en
aza indirmek, faj bazlı antibakteriyel uygulamanın etkinliğini
sağlamak için esastır (Li ve ark., 2022).
Bakteriyofajın hayatta kalması için çok önemli bir faktör olan sıcaklık
bakteriyofajların oluşumunu, canlılığını ve depolanmasını belirler.
Sıcaklık, tutunma, penetrasyon, çoğalma ve latent periyodun
uzamasında (lizogenik fajlar olması durumunda) temel rol oynar
(Jończyk ve ark., 2011). Bakteriyofajlar, 37-40°C arasında optimum
yayılma gösterir (Li ve ark., 2022). Optimum sıcaklıklardan daha
düşük sıcaklıklarda, bakteri konak hücrelerine daha az faj genetik
materyali nüfuz eder. Bu nedenle fajların daha azı çoğalma
aşamasında yer alabilir (Jończyk ve ark., 2011). Fajlar buzdolabında
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saklandıklarında, lizogenik fajlar için latent süre uzar. Yüksek
sıcaklıklarda ise proteinden oluşan faj ceketi denatüre olur (Li ve ark.,
2022). Ayrıca yüksek sıcaklıklar latent dönemin uzamasına da neden
olabilir (Jończyk ve ark., 2011). Bakteriyofaj depolama sıcaklığı, faj
aktivitesini belirleyen en önemli faktördür. Thorne ve Holt (1974),
düşük sıcaklıklara duyarlı olan ve oda sıcaklığında daha iyi hayatta
kalan fajları tespit etmiş olsa da, fajların oda sıcaklığında uzun süreli
depolanması genellikle tavsiye edilmez (Jończyk ve ark., 2011).
Ackermann ve ark. (2004), kuyruklu fajların depolamaya en dirençli
fajlar olduklarını ve en uzun hayatta kalma kabiliyetini (4°C'de 10-12
yıl) gösterdiklerini belirtmişlerdir. Ancak bazı fajlar örneğin lipid
içeren fajlar, 4°C sıcaklıkta depolamadan sonra stabil değildirler.
Ancak -80°C'de veya sıvı nitrojen içinde muhafaza edilebilirler
(Jończyk ve ark., 2011). Olson ve ark. (2004), faj süspansiyonuna %510 gliserol ilave edilmesinin, -20°C veya -70°C'de 30 gün boyunca faj
varlığını ve enfeksiyon etkinliğini koruduğunu tespit etmişlerdir.
Önceki veriler, liyofilizasyonun faj stabilitesini korumak için etkili bir
yöntem olmadığını, aksine en zarar verici yöntem olduğunu
göstermiştir (Clark, 1962). Ancak diğer taraftan Ackermann ve ark.
(2004), %50 gliserol ilavesiyle liyofilize edilen ve vakum altında
ampulde muhafaza edilen farklı fajların uzun yıllar hayatta
kalabildiğini bildirmişlerdir. Örneğin, 21 yıl sonra Siphoviridae ailesi
üyesi liyofilize edilmiş fajlarda herhangi bir kayıp olmadığı
bildirilmiştir. Belirtilen yöntemlerin hiçbiri, tüm fajlar için stabiliteyi
korumayı garanti etmemektedir. Ancak Golec ve ark. (2011),
kuyruklu fajların depolanması için evrensel ve etkili bir yöntem

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 310

olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar hücreleri fajlarla enfekte
edip dondurmuşlar ve birkaç ay sonra, yeni enfekte olmuş hücrelere
kıyasla erimiş hücrelerden fajların geri kazanıldığında faj titrelerinde
önemli bir kayıp olmadığını gözlemlemişlerdir.
Faj stabilitesini etkileyen bir diğer önemli faktör ortamın pH’sıdır.
Bakteriyofajlar, aktivitelerini sürdürmek için uygun pH seviyelerine
ihtiyaç

duyarlar.

Örneğin,

Salmonella

türlerini

hedef

alan

bakteriyofajların uygulandığı denemeler sonucunda, fajların kesilmiş
kavunlarda (pH 5.8) Salmonella’ya karşı etkili olduğu, ancak daha
düşük pH ölçümüne sahip elmalarda (pH 4.2) etkili olmadığı
gösterilmiştir (Leverentz ve ark., 2001). E. coli fajlarının kullanıldığı
bir çalışmada, denemede kullanılan tüm fajların pH ayarlaması
yapılmadan %4 (v/v) asetik asit ve laktik asite maruz bırakıldığında,
25°C'de 1 dakika inkübasyondan sonra tamamen inaktive olduğu
ancak pH 5.0 (asetik asit) ve pH 4.5'e (laktik asit) ayarlandığında ise
fajların canlılığının değişmeden kaldığı tespit edilmiştir (Tomat ve
ark., 2016). Yapılan çalışmalarda pH’nın 4.5'ten düşük olduğu
durumlarda çeşitli fajların çoğalmasının sınırlı düzeyde olduğu
bildirilmiştir. Örneğin, Myoviridae ailesi üyesi T4 fajı pH 5'in altında
stabil değildir. Yine Corticoviridae ailesi üyesi PM2 fajı da pH 5.0'da
37°C'de

1

saat

inkübasyon

sonrası

aktivitesini

tamamen

kaybetmektedir (Ly-Chatain, 2014). Tang ve ark. (2019), geniş
konakçı spektrumlu Salmonella fajı SaFB14’ün geniş pH aralığını (pH
3 ile 10 arasında) tolere ettiğini belirlemişlerdir. Araştırmacılar en
yüksek

faj

titresine

pH

7’de

ulaşıldığını

ve

kontrol

ile
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karşılaştırıldığında pH 4 ile 9 aralığında faj titresinin 0-1 log
azalırken, pH 3 ve 10’da ise faj titresinin sırasıyla 1.2 ve 1.4 log
azaldığını tespit etmişlerdir.
Fajlar UV radyasyonuna karşı da hassastır. Bitki hastalığı kontrolü
veya kültür balıkçılığı enfeksiyon kontrolü gibi belirli uygulamalarda,
UV ışık ile faj inaktivasyonu fajın hayatta kalmasını önemli ölçüde
sınırlandırmaktadır (Li ve ark., 2022). Virüsün hayatta kalmasıyla
ilişkili tüm çevresel faktörler arasında, güneş ışığının UV-A ve UV-B
spektrumları (dalga boyu aralığı 280-400 nm) virüsler için en yıkıcı
olanlarıdır (Ignoffo ve ark., 1989). Iriarte ve ark. (2007) yaptıkları
çalışmada, UV radyasyonunun en yüksek olduğu öğleden sonra
saatlerinde, faj popülasyonlarının domates yaprağı yüzeylerinde 6
saatlik bir süre içinde yaklaşık 109 plak oluşturan birim pob/g dokudan
saptanamayan seviyelere düştüğünü tespit etmişlerdir. Bununla
birlikte, araştırmacılar öğleden sonra geç saatlerde veya gün batımına
yakın akşam erken saatlerde yapılan bakteriyofaj uygulamalarının,
fajın

gece

boyunca

kalıcılığını

artırarak

daha

yüksek

faj

popülasyonlarının taşınması ile yaprak yüzeyindeki bakteri suşları ile
etkileşime girmesine izin verdiğini belirlemişlerdir. Duarte ve ark.
(2018)

tarafından

yapılan

çalışmada

furunkulozis

ve

balık

septisemisine neden olan Aeromonas salmonicida’ya karşı etkili AS-D
fajı UV-B ışımasına maruz bırakılmış ve 12 saatlik inkübasyon
sırasında faj titresinin düştüğü gözlemlenmiştir. UV-B ışımasına
maruz kalan AS-D fajı titresinin ilk 8 saatlik inkübasyon sırasında
kontrol ile benzerlik gösterdiği ancak 10. ve 12. saatler arasında
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yaklaşık 1.3 log pob/mL azaldığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar ASD fajını güneş radyasyonuna maruz bıraktığında ise 12 saatlik
inkübasyon

süresince

faj

konsantrasyonunun

azaldığını

tespit

etmişlerdir. Kontrol ile karşılaştırıldığında inkübasyonun 12. saati
sonunda faj titresinin 2.7 log pob/mL azaldığını belirlemişlerdir.
Oksijen koşullandırma, bakteriyofajların stabilitesini etkileyebilecek
bir başka faktördür. Boyacioglu ve ark. (2013) EcoShield™ faj
kokteylini yapraklı yeşilliklere uygulamış ve 4°C'de atmosferik hava
koşulları altında saklanan faj uygulanmış kontrol numuneleri ile
karşılaştırıldığında 1 gün sonra E. coli O157:H7 popülasyonunun
ıspanakta 1.19 log koloni oluşturan birim (kob)/cm2, yeşil yapraklı
marulda 3.21 log kob/cm2 ve roman marulunda 3.25 log kob/cm2
düşürdüğünü tespit etmişlerdir. Yapraklı yeşillikler modifiye atmosfer
(yüksek CO2/düşük O2) altında paketlenip 4°C'de saklandığında
azalma daha da iyileştirilmiştir. EcoShield™ faj kokteylinin modifiye
atmosfer koşulları altında saklanan ıspanak, yeşil yapraklı marul ve
Roman marul örnekleri üzerindeki E. coli O157:H7 popülasyonlarını
kontrol numunelerine kıyasla sırasıyla 2.18, 3.50 ve 3.13 log kob/cm2
azalttığı belirlenmiştir. Ancak, modifiye atmosfer depolaması altında
faj uygulamasına bağlı olarak E. coli O157:H7 popülasyonundaki
azalma, atmosferik hava depolaması altındakinden önemli ölçüde
farklı bulunmamıştır. Yine Boyacioglu ve ark. (2016) tarafından
yapılan Listeria monocytogenes'e özgü ListShieldTM bakteriyofaj
kokteylinin çeşitli sıcaklıklarda modifiye atmosfer ambalajı altında
saklanan taze kesilmiş ıspanak üzerinde nalidiksik aside dirençli L.
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monocytogenes (Lm-NalR) izolatına karşı aktivitesinin araştırıldığı
çalışmada, hem atmosferik havada hem de modifiye atmosfer
paketleme koşulları altında L. monocytogenes popülasyonunun etkili
bir

şekilde

azaltıldığı

tespit

edilmiştir.

Araştırmacılar

L.

monocytogenes'e özgü litik fajların etkinliğinin test edilen modifiye
atmosfer

paketleme

koşulları

tarafından

inhibe

edilmediğini

bildirmişlerdir. Diğer taraftan Mizuno ve ark. (2020), hipoksik
koşulların (%5 oksijen) Citrobacter rodentium’a etkili bakteriyofaj
CrRp3'ün kültürdeki bakteri yoğunluğunu kontrol etme yeteneğini
azalttığını, buna karşın düşük oksijen koşullarının faj CrRp10'un C.
rodentium üzerinde replikasyon yeteneğini etkilemediğini tespit
etmişlerdir.
3.3. Gıda matrisi ve yüzeyi
Gıdanın matrisi ve yüzey bileşimi biyokontrol prosedürlerinde
kullanılan

bakteriyofajların

aktivitesini

etkileyebilir.

Gıdaların

karmaşık mikro yapısı ve matrisleri faj difüzyonunu kısıtlayarak veya
fajlara spesifik olarak müdahale ederek konakçı bakterilerle fajların
karşılaşmalarına engel oluşturup faj uygulamasının etkinliğini
derinden etkiler (Li ve ark., 2022). Sıvı gıdalarda asılı duran fajların
serbestçe difüze olabilmesi nedeniyle gıda içerisinde dağılımlarında
ve

konakçı

görülmezken,

hücrelerle
katı

potansiyel

gıdalarda

yüzey

temaslarında
özellikleri

bir

problem

(örneğin

sıvı

adsorpsiyon kabiliyeti) veya toplam yüzey alanı erişilebilirliği gibi
sınırlandırıcı

parametreler

büyük önem

taşıyabilmektedir. Faj

partiküllerinin tüm bakteriyel hedeflere ulaşmak için sınırlamaları
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olduğundan, fajlarla tedavi edilmesi en zor gıdalar balık, et ve deniz
ürünleri gibi düzensiz ve geniş yüzey alanına sahip olanlardır. Ayrıca,
patojenler gıda matrislerine nüfuz edebilir ve böylece yayılan faj
partiküllerinden saklanabilirler (Guenther ve ark., 2009; Kawacka ve
ark., 2020). Ganegama Arachchi ve ark. (2013) üç Listeria fajını tek
tek ve kombinasyon halinde kullanarak balık proteini ile kaplanmış ve
kaplanmamış paslanmaz çelik yüzeylerde deniz ürünleri kaynaklı L.
monocytogenes’in dekontaminasyonundaki etkinliğini araştırdıkları
çalışmalarında, üç fajın L. monocytogenes'in kontrol edilmesinde etkili
olduğunu belirlemişlerdir. Bu durum, gıda matrisinin hem biyofilm
oluşumunda hem de bakteriyofaj tedavisinin müteakip etkinliğinde
oynayabileceği dinamik işlevi örneklemektedir. Robeson ve ark.
(2014) gıda kaynaklı patojen Salmonella enterica serovar Enteritidis'i
kontrol edebilen beş faj izolatının farklı gıda matrislerindeki
stabilitesini araştırdıkları çalışmalarında, gıda kaynaklarından izole
edilen iki fajın kanalizasyondan izole edilen üç faja kıyasla hem 4°C
hem de 18°C'de on gıda matrisinde (taze ve işlenmiş) 5 log kadar daha
stabil

olduklarını

protokollerinde

S.

belirlemişlerdir.
Enteritidis'in

Araştırmacılar
kontrolünde

gıda

işleme

kullanılacak

faj

kokteylleri düzenlenirken kontamine gıda kaynaklarından izole edilen
litik fajların daha iyi bir seçim olarak göründüğünü belirtmişlerdir.
Araştırmacılar sonuç olarak patojen kontrolünde kullanılacak fajların
sorunun kaynağından izole edilmesinin veya "habitat odaklı faj
izolasyonu" olarak adlandırılabilecek olan, kullanılacakları substrata
benzer koşulların kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.
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3.4. Kimyasal katkı maddeleri
Gıda endüstrisinde farklı uygulamalar için çeşitli dezenfektanlar ve
kimyasallar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinin
birçoğunun faj aktivitesini bozduğu öne sürülmüştür (Li ve ark.,
2022). Tomat ve ark. (2016), E. coli fajlarının gıda katkı maddeleri ile
birlikte kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek için patojenik
E. coli suşlarına karşı altı litik fajı süt endüstrisinde yaygın olarak
kullanılan katkı maddelerine karşı dirençleri açısından test ettikleri
çalışmalarında, nisin (0.25 mg/mL) uygulanan her bir fajın (10 7-8
pob/mL) 24 saat inkübasyondan sonra canlı kaldığını, kimozine maruz
bırakıldığında ise faj canlılığının ya çok az ya da hiç etkilenmediğini
belirlemişlerdir.

Diğer

taraftan,

belirli

faj

ve

dezenfektan

kombinasyonlarının sinerjistik bir aktiviteye sahip olduğu da
gösterilmiştir. Viazis ve ark. (2011), E. coli'ye karşı aktif 8 litik fajdan
oluşan bir faj kokteylini 1, 10 ve 100 MOI seviyelerinde tek başına ve
%0.5 trans-sinnamaldehit ile birlikte yeşil yapraklı sebzelerin
yüzeyinde E. coli O157:H7'nin gelişmesini kontrol etmek için
kullandıkları çalışmalarında, faj kokteyli ve trans-sinnamaldehit
kombinasyonunun tüm sıcaklıklarda E. coli O157:H7’ye karşı etkili
olduğunu belirtmişlerdir. Magnone ve ark. (2013), bakteriyofaj
kokteyllerinin veya levulinik asit ile yıkamanın tek başına
patojenlerde

istenen

log

azalmalarını

sağlayamadığını,

ancak

bakteriyofaj ile ön işleme tabi tutulan meyve ve sebzelerde levulinik
asidin etkisinin arttığını tespit etmişlerdir. Heo ve ark. (2018), P4 ve
A3 fajları ve kısmi saflaştırılmış bakteriyosin B19’un Brain Heart
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Infusion broth besiyerinde 37°C'de Clostridium perfringens'i kontrol
etmek için test ettikleri çalışmada, yalnız faj veya bakteriyosin
uygulamasında bakteri popülasyonunun 3.80 (bakteriyosin B19), 1.36
(faj P4) ve 4.41 (faj A3) log düştüğünü belirlemişlerdir. Fajların ve
bakteriyosinin birlikte uygulandığı denemede ise sinerjik etki sonucu
bakteri popülasyonunun 6.20 log azaldığını tespit etmişlerdir. Bu
bulgular, bakteriyofaj aktivitesine gıda dezenfektanlarının ve katkı
maddelerinin etkisinin karmaşık olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle, daha fazla bakteri inhibisyonu elde etmek için her bir
kimyasalın

fajların

etkinliği

üzerindeki

etkisinin

belirlenmesi

gerekmektedir (Li ve ark., 2022).
4. Gıda Güvenliğinde Bakteriyofaj ve Faj Lizinlerinin Kullanımı
Gıda maddelerinin bakteri gelişimi için gerekli olan çeşitli besinleri ve
mineralleri içeriyor olmaları nedeniyle mikrobiyal kontaminasyon,
hem hasat öncesi hem de hasat sonrası ortamlarda veya üretim
sürecinde meydana gelebilmektedir. Bu nedenle, spesifik fajların
uygulanması, gıda maddelerini gıda üretimi sırasında bakterilerin
neden olduğu hasardan koruyabilir (Lee ve ark., 2022). Gıda
üretiminde fajların antibakteriyel etkinliğini değerlendirmek için hem
hasat öncesi hem de hasat sonrası ortamlarda gerçekleştirilen
deneyler, bakteriyofajların hedef bakterilerin çoğalmasını önlemek
için etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. Hasat öncesi
uygulamalarda, fajlar çiftlik hayvanlarına ve tarımsal ürünlere
besleme veya doğrudan püskürtme yoluyla uygulanabilmektedir.
Hasat sonrası uygulamalarda ise faj bazlı antibakteriyel maddeler sığır
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eti, meyve, sebze ve tüketime hazır gıdalar gibi hasat sonrası işlenen
gıdalarda

patojen

bakterilerin

elemine

edilmesi

için

gıdaya

uygulanabileceği gibi gıda ile temas eden ürünlerde ve gıda işleme
tesislerinde bakteriyel patojenlerin çapraz bulaşmasını ortadan
kaldırmak için de kullanılabilmektedir (Li ve ark., 2022). Fajlar
aracılığı ile patojen bakterilerin biyokontrolü, çeşitli gıdalarda spesifik
olarak bakteriyel patojenleri hedef almada kimyasal antimikrobiyaller
gibi bazı standart müdahale yöntemlerinin yerini alabilecek doğal ve
yeşil bir teknoloji olarak giderek daha fazla kabul görmektedir
(Vikram ve ark., 2021). Alkoller, klorür bileşikleri ve bisfenoller gibi
yaygın bilinen antimikrobiyal kimyasalların aksine bakteriyofajlar,
tüketim için güvenli olan ve ürünün kalitesinden veya güvenliğinden
ödün

vermeden

gıda

işlemenin

birçok

noktasında

kolayca

kullanılabilen doğal olarak oluşan organizmalardır. Bakteriyofaj
preparatları mono faj ya da faj kokteylleri olarak tanımlanmaktadır.
Mono faj preparatları, tek bir faj türünden oluşur ve gıda ürününde
bulunan tek bir bilinen patojeni hedef almak için kullanılır. Faj
kokteyli preparatları ise çoklu faj türlerinin bir karışımıdır ve kolay
direnç geliştiren ve çeşitlilik gösteren patojenlerin eleminasyonu için
gıda ürünlerinin muhafazasında kullanılabilir (Gildea ve ark., 2022).
Kanada, ABD, İsviçre, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil olmak
üzere birçok ülke gıdalarda faj uygulamasının kullanımına izin
vermiştir (Au ve ark., 2021). Bakteriyofaj odaklı çeşitli ticari ürünler
2006 yılından beri gıda üretiminde kullanılmaları için onaylanmıştır
(Tablo 1).
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Tablo 1. Gıda Uygulamaları İçin Onaylanmış Bakteriyofaj Türevli Ürünler.
Alomari ve ark. (2021), Huang ve ark. (2022) ve Li ve ark. (2022)’den
Uyarlanmış ve Adapte Edilmiştir.
Şirket

Ürün

Hedef
Organizma

Intralytix, Inc.
(ABD)

ListShield™

L.
monocytogenes

SalmoFresh™

Salmonella spp.

SalmoLyse®

Salmonella spp.

Ürünü
Onaylayan
Ülke
ABD,
Kanada,
İsrail
ABD,
Kanada,
İsrail
ABD

ShigaShield™

Shigella spp.

ABD

Ecolicide PX™

ABD

EcoShield PX™

E. coli O157:H7
ve diğer
STEC’ler
E. coli

EcoShield™

E. coli O157:H7

PhageGuard
Listex™
(Listex P100)

L.
monocytogenes

PhageGuard
S™

Salmonella spp.

PhageGuard
E™

E. coli 0157

AgriPhage™

Xanthomonas
campestris pv.
vesicatoria
Pseudomonas
syringae pv.
tomato
Clavibacter
michiganensis
subsp.
Michiganensis
Erwinia
amylovora
Xanthomonas
citri pv. citri
Salmonella spp.

ABD,
Kanada,
İsrail
ABD,
Avustralya,
Brezilya,
Hollanda,
İsrail,
İsviçre,
Kanada,
Yeni
Zelanda,
ABD,
Kanada,
Avustralya,
İsrail
ABD,
Kanada,
İsrail
ABD

Micreos Food
Safety
(Hollanda)

OmniLytics Inc.
(ABD)

AgriPhage
CMM™

AgriPhage™Fire Blight
AgriPhage™Citrus Canker
BacWashTM
CJ CheilJedang
Research
Institute of
Biotechnology
(Güney Kore)

Biotector® S

Salmonella
Gallinarum
S. Pullorum

ABD

Uygulama
Et ve kümes hayvanı ürünlerinde gıda
biyokoruyucusu
Kümes hayvanları, balık, kabuklu deniz
ürünleri, taze ve işlenmiş meyveler ve
sebzeler
Çiğ evcil hayvan maması bileşenleri; et
ürünleri: tavuk, ton balığı, hindi; bitkisel
ürünler: kavun, marul
Pişmiş sığır eti, pişmiş tavuk, somon füme,
ballı kavun, marul ve yoğurt
Canlı hayvanların derileri
Et, kümes hayvanları, meyveler, sebzeler,
süt ürünleri (peynir dahil), balık ve diğer
deniz ürünleri
Kırmızı et parçaları ve kıymaya işlenecek et
parçaları
Sığır eti ve hindi eti; balık ve kabuklu deniz
ürünleri; Süt Ürünleri; kırmızı sürülebilir
yumuşak peynir, somon füme ve taze
somon; donmuş sebzeler

Domuz eti ve kümes hayvanları ürünleri

Sığır karkası, kesilmiş sığı eti ve kıymaya
işlenecek et parçaları
Domates ve biber

ABD,
Kanada

Domates

ABD

Elma, armut

ABD

Narenciye kanseri

ABD

Kesim öncesi canlı hayvanların derilerinin
dezenfeksiyonu
Kanatlı beslenmesinde

Güney Kore
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Tablo 1. Devam. Alomari ve ark. (2021), Huang ve ark. (2022) ve Li ve ark.
(2022)’den Uyarlanmış ve Adapte edilmiştir.
Şirket

Ürün

Hedef
organizma

Uygulama

E. coli O157:H7

Ürünü
Onaylayan
Ülke
ABD

FINK TEC
GmbH
(Hamm,
Almanya)
Passport Food
Safety
Solutions
(Iowa, ABD)
APS Biocontrol
Ltd. (Dundee,
Birleşik Krallık)

Secure Shield
E1

Finalyse™

E. coli O157:H7

ABD

Kesim
öncesi
canlı
hayvanlar üzerinde sprey
sis veya yıkama olarak

Biolyse™

ABD,
Avrupa
Birliği

Patates

Proteon
Pharmaceuticals
(Łódź, Polonya)

Bafasal®

Polonya

Kanatlı
ırklarında

Polonya

Ticari
su
ürünleri
yetiştiriciliğinde
Kesimden önce canlı
hayvanlar üzerinde sprey
sis veya yıkama şeklinde
Kümes
hayvanları,
kırmızı et, taze ve
işlenmiş meyveler, taze
ve işlenmiş sebzeler,
yumurtalar, balık ve
kabuklu deniz ürünleri
Salmonella enterica ile
kontamine olma riski
yüksek olan gıdalar için
antibakteriyel
işleme
yardımcısı olarak
Kesimden önce canlı
kümes
hayvanlarının
tüylerine sprey sisi veya
yıkama olarak
Gıdalarda antibakteriyel
işleme yardımcısı olarak
Et
ürünlerinde
Salmonella, Shigella, E.
coli,
Staphylococcus’a
karşı
Gıda soğuk zincirindeki
bakterilere karşı

Elanco
(Indiana, ABD)

Finalyse™

Yumuşak
çürüklük
bakterileri
(Erwinia,
Pectobacterium,
Pseudomonas)
Salmonella,
Aeromonas,
Pseudomonas,
Yersinia spp.
Pseudomonas
ve Aeromonas
E. coli O157:H7

Phagelux, Inc.
(Kanada)

SalmoPro®

Salmonella

Kanada,
Çin

Salmonella

Kanada

Armament™

Salmonella

ABD

SalmoPro®

Salmonella

Çin

EnkoPhagum

Çeşitli
bakterilere

Gürcistan

safePHIX™

Çeşitli
bakterilere

Birleşik
Krallık

BAFADOR®

Phagelux
(Çin)
Brimrose
Technology
Corporation
(ABD)
Fixed-Phage
(Birleşik Krallık)

ABD

Sığır karkası

türleri

ve
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) göre tavuk, sığır, domuz ve hindi
kaynaklı gıda enfeksiyonları Campylobacter ve Salmonella varlığı ile
ilişkilendirilirken, çiğ süt ve peynir gibi süt ürünleri yaygın olarak
Campylobacter, Salmonella, Escherichia ve Listeria ile enfekte
olmaktadır. Sebze ve meyveleri enfekte eden en yaygın bakteriler
Salmonella, Escherichia ve Listeria’dır. Balıklarda ve kabuklu deniz
ürünlerinde gıda kaynaklı hastalıklara neden olan en sık karşılaşılan
patojenler Vibrio ve Salmonella'dır (Cristobal-Cueto ve ark., 2021).
Faj preparatlarının ve faj lizinlerinin L. monocytogenes, Salmonella
spp., E. coli, Shigella spp., Campylobacter spp. ve Vibrio spp.’ye karşı
etkinliğini araştıran son yıllarda yapılmış çalışmalar bu bölümde
özetlenmiştir.
4.1. Listeria monocytogenes
L. monocytogenes çubuk şeklinde, Gram pozitif, fakültatif anaerob bir
bakteridir. L. monocytogenes ile kontamine gıdaların tüketimi,
insanlarda başlangıçta grip benzeri veya gastrointestinal semptomlar
gibi bir dizi semptomlara neden olur. Bu semptomlar bazı durumlarda
ensefalite veya servikal semptomlara ilerler ve hamile annelerde
muhtemelen ölü doğuma yol açar. L. monocytogenes, birçok gıdanın
dağıtımı ve depolanması sırasında yaygın olarak kullanılan buzdolabı
sıcaklıklarında (2-8°C) yaşayabilir ve gelişebilir (Havelaar ve ark.,
2015). Bu nedenle, L. monocytogenes'in saptanması ve elemine
edilmesi özellikle tüketime hazır gıdalarda, gıda zincirinin güvenliğini
sağlamak için kritik derecede önemlidir. Bu bağlamda, birçok
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araştırmacı

çeşitli

gıdalarda

bakteriyofaj

uygulanmasının

L.

monocytogenes sayısını azaltmada etkili olduğunu göstermiştir (Moye
et al., 2018). Onaylanmış ilk faj bazlı ürün et ve kümes hayvanı
ürünlerinde L. monocytogenes'in kontrolünde kullanılmak üzere
üretilen ListShieldTM (Intralytix, Inc., ABD)'dir (Połaska

ve

Sokołowska, 2019). Leverentz ve ark. (2003), L. monocytogenes ile
kontamine edilmiş taze kesilmiş kavun ve elmalara püskürtme ve
pipetleme olmak üzere iki farklı yöntemle LM-103 ve LMP-102
(ListShieldTM) faj karışımlarını uyguladıkları çalışmalarında, kontrol
örneklerine kıyasla L. monocytogenes sayısında kavun dilimlerinde
2.0-4.6 log ve elma dilimlerinde ise 0.4 log düzeylerinde azalma
olduğunu saptamışlardır. Çalışmada ayrıca nisin ve faj kombinasyonu
birlikte uygulanmış, patojen sayısında kavun dilimlerinde 5.7 log ve
elma dilimlerinde ise 2.3 log düzeylerinde azalma olduğu tespit
edilmiştir. Carlton ve ark. (2005) tarafından yapılan çalışmada, yüzeyi
olgunlaştırılan Munster tipi yumuşak peynirin olgunlaşma dönemi
başında düşük düzeyde (1 veya 10 kob/g) L. monocytogenes ile
kontamine edilmiş ve kabuk yıkamaları sırasında yüzeye P100
(PhageGuard Listex™) fajı iki farklı konsantrasyonda (3x109 pob/mL
ve 1.5x108 pob/mL) uygulanmıştır. Depolamanın 6. günü sonunda
1.5x108 pob/mL faj uygulamasında patojen sayısında 2-3 log azalış
saptanırken, 3x109 pob/mL faj uygulaması ile patojen tamamıyla
inhibe edilmiştir. Zhang ve ark. (2012), saflaştırılmış endolisin
LysZ5’in soya sütünde 4°C'de 3 saatlik inkübasyondan sonra L.
monocytogenes konsantrasyonunu 4 log kob/mL'den daha fazla
azattığını tespit etmişlerdir. Perera ve ark. (2015), deneysel olarak L.
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monocytogenes ile kontamine ettikleri marul, peynir, somon füme ve
dondurulmuş mezelere ListShield™ uyguladıkları çalışmalarında, L.
monocytogenes sayısının söz konusu gıdalarda sırasıyla %91 (1.1 log),
%82 (0.7 log), %90 (1.0 log) ve %99 (2.2 log) azaldığını
belirlemişlerdir. Araştırmacılar ayrıca ListShield™ uygulamasının, tek
başına veya bir antioksidan/kararma önleyici solüsyonla birlikte,
4°C'de 24 saat sonunda elma dilimlerinde L. monocytogenes sayısını
%93 (1.1 log) azalttığını tespit etmişlerdir. Figueiredo ve Almeida
(2017) bakteriyofaj P100 (PhageGuard Listex™), nisin ve sodyum
laktatın tek tek ve kombinasyon halinde, tüketime hazır domuz
jambon dilimlerinde L. monocytogenes'i inhibe etmedeki etkinliğini
araştırdıkları çalışmalarında,

buzdolabında

saklanan örneklerde

bakteriyofaj P100’ün 0 ve 72 saat sonra L. monocytogenes'i
saptanamayan seviyelere indirerek nisin ve sodyum laktata kıyasla en
etkili uygulama olduğunu saptamışlardır. Van Tassell ve ark. (2017),
endolisin PlyP100’ün buzdolabı sıcaklığında 4 hafta depolanan taze
peynirde kontrol grubuna göre L. monocytogenes çoğalmasını 3 log
kob/g önlediğini ve aynı zamanda başlangıç hücre sayısında 0.5 kob/g
azalmaya neden olduğunu tespit etmişlerdir. Holle ve Miller (2021)’in
endolisin PlyP40 ve PlyPSA’nın queso fresco peynirinde 28 günlük
soğuk depolamada L. monocytogenes kontaminasyonunu kontrol etme
yeteneklerini araştırdıkları çalışmalarında, kontrol grubuna (~8.6 log
kob/g) kıyasla PlyP40 (7.9 log kob/g) ve PlyPSA (8.5 log kob/g)
uygulanmış örneklerde L. monocytogenes sayısını önemli oranda
düşürmediğini tespit etmişlerdir.
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4.2. Salmonella spp.
Salmonella, Enterobacteriaceae ailesine ait Gram negatif, çubuk
şeklinde ve spor oluşturmayan bir bakteridir. İnsan ve hayvanlarda
salmonellozisin etyolojik ajanıdır (Islam ve ark., 2021). Salmonellozis
2018 yılında 91.857 bildirilmiş vaka ile kampilobakteriyozdan
(246.571) sonra Avrupa Birliği’nde insanlarda en sık rapor edilen
ikinci gastrointestinal enfeksiyondur (EFSA, 2019). Salmonella'nın faj
uygulaması

ile

biyokontrolü

farklı

araştırmacılar

tarafından

araştırılmıştır. Bu çalışmalarda genel olarak, hem ticari hem de ticari
olmayan

faj

preparatlarının

çeşitli

gıdalarda

Salmonella

kontaminasyonunu kontrol etmek için etkili bir yaklaşım olduğunu
göstermiştir. Whichard ve ark. (2003), kontamine tavuk sosislerinde
Salmonella’ya özgü faj Felix O1’in S. Typhimurium DT104'e karşı
etkinliğini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalarında, test edilen
bakteri popülasyonunda 1.8-2.1 log birim azalma meydana geldiğini
göstermişlerdir. Sukumaran ve ark. (2015), ticari Salmonella faj
kokteyli SalmoFresh™’in in vitro ve tavuk göğsü filetolarında
Salmonella'yı azaltmadaki etkinliğini kimyasal antimikrobiyaller ile
kombinasyon halinde incelemişlerdir. Fajın setilpiridinyum klorür
(CPC) veya laurik arginat (LAE) ile kombinasyon halinde
uygulanması S. Typhimurium, S. Heidelberg ve S. Enteritidis'i 4°C'de
in vitro olarak 5 log birime kadar azaltmıştır. Tavuk göğsü
filetolarında, CPC veya LAE ile kombinasyon halinde faj uygulaması
buzdolabı sıcaklığında 7 gün depolama sonunda kontrol grubuna
kıyasla 0.5 ile 1.3 log kob/g arasında değişen Salmonella inhibisyonu
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sağlamıştır. Klor (30 ppm) ve perasetik asit (400 ppm) ve ardından faj
spreyi (109 pob/mL) uygulaması ise sırasıyla 1.6-1.7 ve 2.2-2.5 log
kob/cm2'lik en yüksek Salmonella inhibisyonu ile sonuçlanmıştır.
Zhang ve ark. (2019) SalmoFresh™’in marul ve maş fasulyesi
filizlerine

püskürtülmesiyle

beş

Salmonella

suşu

(Newport,

Braenderup, Typhimurium, Kentucky ve Heidelberg, 10 5 kob/mL)
içeren karışım ile kontamine edilmiş örneklerde Salmonella sayısını
sırasıyla 0.76 ve 0.83 log kob/g azalttığını belirlemişlerdir.
Araştırmacılar ürünlerin faj çözeltisine daldırılmasıyla Salmonella
sayısının marul ve filizlerde sırasıyla 2.43 ve 2.16 log kob/g azaldığını
tespit etmişlerdir. Faj kokteylinin klorlu su ile birlikte uygulandığı
örneklerde ise Salmonella sayılarında 2.7-3.8 log azalma olduğunu
saptamışlardır. Wong ve ark. (2020) beş Salmonella fajı içeren
kokteyli (ɸ3, ɸ6, Felix 01, HER20, SE13) Roma marul yaprağı ve
kesilmiş kantalup kavun örnekleri yüzeyine yaydıkları ve 24 saat
sonra dört serotipten (105 kob/mL) yedi S. enterica suşu içeren
kokteyl ile kontamine ettikleri çalışmalarında, faj kokteyli etkinliğinin
suşlar

arasında

değişiklik

gösterdiğini

tespit

etmişlerdir.

Araştırmacılar S. Enteritidis S3, S. Javiana S203 ve S. Javiana S200
sayılarından hem marul hem de kavun üzerinde >3 log kob/g, S.
Newport S2 sayısında ise 1 log kob/g azalma olduğunu rapor
etmişlerdir. Buna karşılık, 0. günde S. Thompson S193 ve S194
sayılarının marulda 2 log kob/g azaldığı, ancak daha sonra
kontrollerden önemli ölçüde farklı olmadığını tespit etmişlerdir. S.
Newport S195 sayısının ise marulda 0. günde 1 log kob/g azaldığını
ancak kavun dokusunda hiçbir azalma olmadığını belirlemişlerdir. Nie
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ve ark. (2022), yağsız UHT süt ortamında endolisin Salmcide-p1 (112
ve 448 μg/mL) ve EDTA-2Na (30 μg/mL)’nın birlikte kullanımının S.
Typhimurium CMCC 50115 sayısını 3 gün içinde 4 log kob/mL'nin
altına düşürebildiğini tespit etmişlerdir.
4.3. Escherichia coli
E. coli,

sıcakkanlı

hayvanların ve insanların gastrointestinal

sisteminde doğal olarak bulunan enterik bir bakteridir. Ancak bazı
E.coli suşları ciddi enfeksiyonlara neden olan bir toksin üretebilir. Bu
tür E.coli suşlarının ana rezervuarı otla beslenen hayvanlar, özellikle
de sığırlardır. Kesim sırasında zayıf işleme yöntemleri nedeniyle et,
dışkı ile kontamine olabilir. Ayrıca bu hayvanların dışkıları diğer
gıdaları (örneğin süt, sebzeler) ve suyu kirletebilir (ECDC, 2022).
Patojenik E. coli suşları patotiplere ayrılır. Altı patotip diyare ile
ilişkilidir ve topluca diyarejenik E. coli olarak adlandırılır (CDC,
2014). E. coli enfeksiyonları, Shiga toksin üreten E. coli (STEC) ve
enterotoksijenik E. coli (ETEC) olmak üzere başlıca iki patotipin
sebep olduğu ishalli hastalıklarla karakterize edilir (Cristobal-Cueto
ve ark., 2021). Bakteriyofaj uygulaması ile gıdalardan patojenik E.
coli suşlarının eleminasyonunda özellikle E. coli O157:H7’nin
(STEC) temel hedef mikroorganizma olduğu görülmektedir. O'flynn
ve ark. (2004) üç faj (e11/2, e4/1c ve pp01) içeren faj kokteylinin in
vitro koşullarda E. coli O157:H7 üzerine litik etkisini test ettikleri
çalışmalarında, faj kokteylinin 37°C’de 1 saat içinde hücre sayısında 5
log azalmaya neden olduğunu belirlemişlerdir. Araştırmacılar faj
kokteylinin etkinliğini çiğ sığır etinde test ettiklerinde 9 et örneğinden
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7'sinde E. coli O157:H7'nin tamamen ortadan kaldırıldığını tespit
etmişlerdir. Sharma ve ark. (2009) E. coli O157:H7'ye özgü üç
bakteriyofajdan oluşan ECP-100 kokteylinin (yeni adı EcoShield™)
kontamine taze kesilmiş iceberg marul ve kantalup kavun üzerindeki
canlı E. coli O157:H7 sayısını azaltmadaki etkinliğini araştırdıkları
çalışmada, E. coli O157:H7 hücre sayısının marulda 1.9 log, kavunda
ise 2.5 log kadar önemli ölçüde azaldığını belirlemişlerdir. Carter ve
ark. (2012), EcoShield™'in deneysel olarak kontamine olmuş sığır
etindeki ve maruldaki bakteri seviyelerini 5 dakikalık bir temas
süresinden sonra sırasıyla %94 ve %87 oranında azalttığı ve azaltılmış
bakteri seviyelerinin buzdolabı sıcaklığında en az bir hafta muhafaza
edildiğini tespit etmişlerdir. Ancak, bir hafta sonra 4°C'de saklanan
örneklerden fajların geri kazanılmış olmasına rağmen, E. coli
O157:H7 ile örnekler yeniden kontamine edildiğinde bakterilere karşı
sürekli bir koruma bildirilmemiştir. Araştırmacılar, EcoShield™'in
sığır eti ve marulun E. coli O157:H7 ile kontaminasyonunu önemli
ölçüde azaltmada etkili olduğunu, ancak gıdaların uygulama sonrası
sağlıksız bir şekilde işlenmesinden kaynaklanan olası sonraki
kontaminasyona karşı koruma sağlamadığını belirtmişlerdir. ElShibiny ve ark. (2017), ZCEC1 fajının 37°C'de inkübasyonun ilk
saatinde E. coli ATCC 8739 sayısını saptanamayan seviyelere (6.45
log kob/mL azalma) düşürdüğünü belirlemişlerdir. Bu çalışmada
ZCEC1 fajı, 8 log kob/cm2 E. coli ATCC 8739 inoküle edilmiş
domates ve kıyma örneklerine uygulanmış ve hem domates hem de
kıymada 24 saat içerisinde 2 log inhibisyon sağlamıştır. Ayrıca
araştırmacılar pek çok kıyma örneğinde E. coli sayısının tespit
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edilemeyecek düzeye düştüğünü belirlemişlerdir. Li ve ark. (2021)
JN01 fajının UHT süt ve çiğ biftekde E. coli O157:H7 üzerine etkisini
araştırdıkları çalışmalarında, 2.3 log kob/mL E. coli O157:H7 ile
kontamine edilmiş tam yağlı UHT süt örneklerinde E. coli O157:H7
sayısının 4°C'de depolamanın başlangıcında 1.5 log kob/mL'ye
düştüğünü ve depolamanın 1-3 günlerinde ise tespit edilmediğini
bildirmişlerdir. UHT süt örnekleri 4.8 log kob/mL E. coli O157:H7 ile
kontamine edildiğinde ise JN01 fajı uygulanmış örneklerde E. coli
O157:H7 sayılarının depolamanın 0., 1., 2. ve 3. günlerinde sırasıyla
4.1, 3.5, 3.7 ve 3.7 log kob/mL'ye düştüğü tespit edilmiştir. JN01
fajının çiğ biftekde E. coli O157:H7 üzerine etkisinin araştırıldığı
denemelerde de JN01’in E. coli O157:H7 sayısını azalttığı
belirlenmiştir. Araştırmacılar 4.5 log kob/cm2 E. coli O157:H7 ile
kontamine edilen etlerde E. coli sayısının 4°C'de depolamanın 0., 1.,
3., 5. ve 7. günlerinde sırasıyla 2.5, 2.3, 1.7, 1.5 ve 1.8 log kob/cm2’ye
düştüğünü, kontrol örnekleriyle karşılaştırıldığında ise faj uygulanmış
et örneklerinde E. coli O157:H7 sayısının 2 log koıb/cm2 daha fazla
azaldığını tespit etmişlerdir. Faj lizini PlyEc2’nin E. coli O157:H7
üzerine etkisinin araştırıldığı Xu ve ark. (2021) tarafından yapılan
çalışmada, endolisin PlyEc2’nin Roman marul yapraklarına deneysel
olarak kontamine edilen E. coli O157:H7’nin %99.7’sini elemine
ettiği ve ürünün duyusal özelliklerine olumsuz bir etkisinin olmadığı
tespit

edilmiştir.

Araştırmacılar

ayrıca

PlyEc2’nin

yıkama

solüsyonunu kirleten bakterilerin %99.8'ini yok etmeyi başardığını ve
yıkama işlemi sırasında çapraz kontaminasyon riskini önemli ölçüde
azalttığını belirlemişlerdir.
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4.4. Shigella spp.
Shigella türleri Gram negatif, hareketsiz ve fakültatif anaerob
bakterilerdir. Serolojik olarak A (Shigella dysenteriae), B (Shigella
flexneri), C (Shigella boydii) ve D (Shigella sonnei) olmak üzere dört
gruba ayrılırlar. Shigella türleri taze sebzeler, tavuk eti, salatalar,
meyveler, süt ürünleri gibi çeşitli gıdalardan ve sulardan izole
edilebilmektedir. Nispeten enfeksiyon dozu düşük (200 bakteri) olan
Shigella, doğrudan temas (kişiden kişiye) ile veya dolaylı olarak
kontamine yiyecek veya suyun tüketilmesi yoluyla bulaşabilmektedir
(Shahin ve ark., 2021). Shigella türleri, mide ağrısı, kusma ve kanlı
ishal gibi semptomlar gösteren kendi kendini sınırlayan ve genel
olarak 5-7 gün süren gastrointestinal enfeksiyona neden olmaktadır
(Vikram ve ark., 2021). Şu ana kadar Shigella türlerine karşı etkili
gıda

muhafazasında

kullanımı

onaylanmış

tek

faj

kokteyli

ShigaShield™ (Intralytix, Inc., ABD)’dir (Moye ve ark., 2018). Beş
faj içeren bu kokteyle 2017 yılında GRAS (Genellikle Güvenli Olarak
Kabul Edilen) statüsü verilmiştir. Soffer ve ark. (2017), ShigaShield™
faj kokteylinin kavun, marul, yoğurt, konserve sığır eti, füme somon
ve ön pişirme yapılmış tavuk göğsü gibi çeşitli tüketime hazır
gıdalarda

Shigella

seviyelerini yaklaşık 1-1.4

log azalttığını

göstermişlerdir. Yakın zamanda Shahin ve ark. (2021) tarafından
yapılan çalışmada, antibiyotik dirençli Shigella izolatlarını önlemek
için altı farklı litik bakteriyofajdan oluşan yeni bir faj kokteylinin
pişmiş tavuk, çeri domatesi, yoğurt, salatalık ve Çin lahanası gibi
farklı matris yapısına, viskoziteye, karbon içeriğine ve doku
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özelliklerine sahip çeşitli gıda ürünlerinde etkinliği araştırılmıştır.
Araştırmacılar faj kokteyli uygulamasından yedi gün sonra, kontrol
örneğine kıyasla bakteri sayısının %99'undan fazlasının azaldığını
tespit etmişlerdir. Kuru koşullarda gıda ürünlerinin ortalama raf ömrü
boyunca bakteriyofajların arzu edilir şekilde aktif kaldığı görülmüştür.
Araştırmacılar hazırlanan faj kokteylinin konakçı spektrumlarının
geniş olması, çeşitli gıdalarda kullanım potansiyeli göstermesi ve kuru
koşullarda stabilitesi nedeniyle Shigella'nın biyolojik kontrolü için çok
etkili bir ürün olduğunu belirtmişlerdir.
4.5. Campylobacter spp.
Campylobacter spp.'ye bağlı enfeksiyonlar yılda yaklaşık 95 milyon
gıda kaynaklı hastalık ile dünya çapında gastroenteritin en yaygın
nedenlerinden biridir (Havelaar ve ark., 2015). Campylobacter
kontamine suda bulunur ve sıklıkla kümes hayvanları ve inekler gibi
çiftlik hayvanları dahil olmak üzere hayvanlarla ilişkilendirilir
(Vikram ve ark., 2021). Fajların çiğ gıda ürünlerindeki Campylobacter
sayısını azaltma veya ortadan kaldırma yeteneği çeşitli çalışmalarda
gösterilmiştir (Goode ve ark., 2003; Atterbury ve ark., 2003; Orquera
ve ark., 2012; Chinivasagam ve ark., 2020). Ancak onaylanmış ticari
Campylobacter faj ürünleri mevcut değildir. Campylobacter kaynaklı
kampilobakteriyoz Avrupa'da en sık bildirilen gıda kaynaklı hastalıktır
ve temel bulaşma kaynağının kümes hayvanı ürünlerinin tüketimi
olduğu kabul edilmektedir. İspanyol Teknoloji Merkezi (AZTI)
tarafından yönetilen 2020 yılında başlayan bir proje (CampylobacterSpecific Nullification via Innovative Phage-mediated Enteropathogen
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Reduction, C-SNIPER) ile Campylobacter'in biyolojik kontrolüne
yardımcı olmak ve kanatlı sektöründe yaygınlığını azaltmak için
protopik faj

kokteyli

oluşturulmuş ve

mini

ölçekli

üretimi

gerçekleştirilmiştir. Nihai hedef, ürünü dünya çapında kanatlı üretim
ve işleme ortamlarında ticarileştirmektir (FSN, 2020).
5.Sonuç
Gıda endüstrisinde uygulanan sanitasyon teknikleri ve kalite kontrol
sistemlerindeki birçok gelişmeye rağmen, gıda kaynaklı hastalıklar
dünya çapında tehdit olmaya devam etmektedir. Gıda kaynaklı
patojenlerin önlenmesi ve yok edilmesi, çeşitli doğal veya kimyasal
antimikrobiyal

ajanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Gıda

endüstrisindeki kimyasal antimikrobiyal ajanlar, bilinen yan etkileri
nedeniyle tüketici endişelerini artırmaktadır. Bu nedenle, gıda
ürünlerinin tadı, dokusu ve beslenme kalitesi üzerinde etkili olmayan
alternatif

antimikrobiyallere

olan

talep,

dikkatleri

doğal

antimikrobiyal muhafaza yöntemlerine yöneltmiştir. Bu bağlamda
birçok araştırma grubu, zararlı mikroorganizmaları kontrol etmek için
potansiyel

adaylar

olarak

bakteriyofajlar

ve

faj

lizinlerine

odaklanmıştır. Gıda kaynaklı patojen bakterileri elemine etmek için
bakteriyofajların ve faj lizinlerinin kullanılması, gıda güvenliği için
verimli, hızlı ve umut verici bir biyolojik kontrol yöntemidir.
Günümüzde L. monocytogenes, Salmonella spp. E. coli O157:H7 ve
Shigella spp.’ye karşı etkili ticari faj preparatlarının kullanımı çeşitli
ülkelerde onaylanmıştır. İleride farklı bakteri türlerine karşı etkili yeni
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bakteriyofajların ve faj lizinlerinin tanımlanması ile gıda güvenliği
alanında kullanımlarının daha da yaygınlaşması beklenmektedir.
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1.Giriş
Mikotoksinler, küfler tarafından üretilen, çeşitli gıda ve yem
ürünlerine bulaşarak, hem insan hem de hayvanlar için ciddi sağlık
riskleri oluşturan toksik ikincil metabolitlerdir. Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, dünyada üretilen tarımsal
ürünlerin %25'i yetiştirme veya depolama sırasında mikotoksinlerle
kontamine olmaktadır (Wu, 2007). Yüzlerce küf toksini bilinmesine
rağmen bunlardan sadece birkaçı gıda güvenliğinde önemli rol
oynamaktadır (Shephard, 2008). Şimdiye kadar, 100'den fazla küf
tarafından üretilen, toksijenik potansiyele sahip yaklaşık 400 sekonder
metabolit rapor edilmiştir (Jard ve ark., 2011). Tüm mikotoksinler
arasında

aflatoksin,

fumonisin,

zearelenon,

okratoksin

ve

deoksinivalenol memeliler için en toksik olan beş ana mikotoksin
grubudur (Karlovsky ve ark., 2016). Bu mikotoksinler arasında
aflatoksinler en toksik olanlarıdır.
Aflatoksinler

Aspergilllus

flavus,

Aspergillus

parasiticus

ve

Aspergillus nomius gibi küfler tarafından üretilirler. Aflatoksinler
toksik ve kanserojenik potansiyeli nedeniyle üzerinde en fazla durulan
mikotoksin grubunu oluşturmaktadır. Aflatoksinlerin en önemlileri
aflatoksin B1 (AFB1), aflatoksin B2 (AFB2), aflatoksin G1 (AFG1) ve
aflatoksin G2 (AFG2) toksinleridir (Binder ve ark. 2007; Şahin ve ark.,
2022). B tipi aflatoksinleri sadece Aspergillus flavus üretirken, diğer
Aspergillus türleri hem B hem de G tipi aflatoksinleri üretirler
(Zinedine

ve

Manes,

2009).

AFB1,

mikotoksinler

arasında
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kanserojenik aktivite gösterdiği Dünya Sağlık Örgütü-Uluslararası
Kanser Araştırma Enstitüsü (WHO-IARC) tarafından kanıtlanmış tek
mikotoksin olması açısından ayrı bir önemi vardır. IARC tarafından
Asya ve Afrika’da yapılan çalışmalar sonucunda AFB 1 ile kontamine
olmuş gıda tüketimiyle karaciğer kanserine yakalanma riski arasında
pozitif bir ilişki bulunmuştur. AFB1 yer fıstığı, antep fıstığı, fındık,
kırmızıbiber, mısır ve incir başta olmak üzere çeşitli tarımsal
ürünlerde soruna neden olmaktadır (Kabak, 2007, Şahin ve ark.,
2022).
AF kontaminasyonunun oranı ve seviyesi Aspergillus türlerine,
yetiştirme ve depolama koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
Örneğin genotip, su veya sıcaklık, toprak koşulları, nem ve böcek
istilası kontaminasyonun sıklığını ve şiddetini belirlemede etkilidir
(Wagacha ve Muthomi, 2008). M tipi aflatoksinler, normalde tarımsal
ürünlerde bulunmaz, ancak onların metabolitleri, yemleri AFB1 ve
AFB2 ile kontamine olmuş hayvanların hem etinde hem de sütünde
bulunur (Sherif ve ark. , 2009).
Son zamanlarda, AF ile kontamine olmuş gıda ve yem maddelerinin
tüketimi ile ilişkili sağlık risklerine dikkat çekilmektedir. Bunun bir
sonucu olarak, AF kontaminasyonuna maruz kalan insanlarda ve
hayvanlarda olumsuz sağlık etkilerini gösteren birçok deneysel, klinik
ve epidemiyolojik çalışmalar yapılmıştır (Fung ve Clark, 2004; Sherif
ve ark., 2009). Aflatoksinlere yüksek dozda maruz kalma kusma,
karın ağrısı ve hatta olası ölümle sonuçlanabilirken, az miktarlarda
maruz kalma kronik karaciğer kanserine yol açabilmektedir (Etzel,

345 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

2002; Sherif ve ark., 2009). Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı
(IARC) tarafından, hem B hem de G tipi aflatoksinler Grup 1
mutajenler

olarak

sınıflandırılırken,

AFM1

Grup

2'de

sınıflandırılmıştır (IARC, 2015).
Ayrıca, AF'ler çocukların büyümesini ve gelişmesini olumsuz
etkilemektedir (Turner ve ark., 2003). Diğer mikotoksinlerle birlikte,
AF'lerin

yetersiz

beslenen

kişilerde

ödem

oluşumunda

rol

oynadığından şüphelenilmektedir (Coulter ve ark., 1986; Hendrickse,
1982). Ayrıca, AF kontaminasyonu, tarımsal ürün ve hayvansal
üretimi olumsuz etkileyerek hem doğal kaynak israfına hem de
ürünlerin piyasa değerini düşürerek önemli ekonomik kayıplara neden
olmaktadır.
Bu etkileri nedeniyle, farklı ülkeler ve bazı uluslararası kuruluşlar,
gıda ve yemlerdeki AF kontaminasyonunu kontrol etmek ve
kontamine

ürünlerin

ticaretini

yasaklamak

için

düzenlemeler

yapmaktadırlar (Juan ve ark., 2012). “Kabul edilebilir sağlık riski” ile
ilgili düzenlemeler genellikle bir ülkenin ekonomik kalkınma
düzeyine, yüksek riskli ürünlerin tüketiminin boyutuna ve düzenleme
yapılacak ürünlerin AF ler ile kirlenmeye karşı duyarlılığına bağlıdır
(Kendra ve Dyer, 2007). İnsan tüketimi için belirlenmiş güvenli AF
limiti 4-30 mg/kg aralığındadır. AB, doğrudan insan tüketimine
yönelik herhangi bir ürünün AFB1 ve toplam AF konsantrasyonu
sırasıyla 2 mg/kg ve 4 mg/kg'dan fazla ise bu ürünlerin
pazarlanamayacağını belirleyen en katı standartları belirlemiştir
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(European Comission, 2007; European Comission, 2010). Benzer
şekilde, ABD’de AF'ler için kabul edilebilir maksimum sınır 20 mg/kg
olarak belirlenmiştir (Wu, 2006).
Yenilikçi teknolojilerin uygulanması, AF'ler ve etkileri ile ilgili
zorlukların üstesinden gelmek için önemlidir. Hasat öncesi ve sonrası
AF

kontaminasyonunun

azaltılması,

tarımsal

verimliliğin

sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bunun gıdaların
kalitesini ve besin değerini arttırmada, doğal kaynakları korumada ve
rekabet gücünü artırarak yerel ve uluslararası ticareti artırmada olumlu
etkileri vardır. Sağlıklı yaşamı, gıda güvenliği ve güvencesini
sağlamak için aflatoksin kontaminasyonunu etkin bir şekilde kontrol
edebilen ve en aza indirebilen mevcut teknolojileri belirlemek
önemlidir. AF kontrolüne yönelik çeşitli yöntemler literatürde
mevcuttur. Bu bölümde, gıdalardaki AF lerin uzaklaştırılmasına
yönelik yenilikçi teknolojiler hakkındaki araştırmalar üzerinde
durulmuştur.
2. Mikrodalga Isıtma Yöntemi
Mikrodalga cihazlar, 0,3 GHz ila 300 GHz arasında değişen
frekanslarda ve 1 mm ila 1 m dalga boylarında elektromanyetik
radyasyon yayan sistemlerdir. Mikrodalga cihaz, elektromanyetik
dalgalar yayarak gıdalardaki su moleküllerinin titreşimini sağlar ve
moleküllerin sürtünmesi ile ısı üretir. Hacimsel ısı üretimi, mikrodalga
ısıtmayı diğer yüzey kurutma yöntemlerinden ayırır. Hızlı ısıtma ve
nispeten yüksek kurutma verimliliği gibi avantajları vardır. Gıdaların
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mikrodalga ile kurutulmasında, geleneksel ısıtmaya kıyasla kurutma
süresinin %25-90 oranında azaldığı ve kurutma hızında 4-8 kat artış
olduğu bildirilmiştir (Feng ve ark., 2012). Öte yandan, tek başına
mikrodalga kurutmanın, homojen olmayan ısıtma, sınırlı mikrodalga
radyasyonu, nüfuz etme derinliği ve nihai ürün sıcaklığını kontrol
etme zorluğundan kaynaklanan olası dokusal hasarı içeren bazı önemli
dezavantajları vardır.
Birçok

araştırmacı,

mikrodalga

ile

ısıtmanın

aflatoksinin

detoksifikasyonu üzerindeki etkinliğini araştırmış ve bu çalışmalarla
ilgili sonuçlar Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 1. Mikrodalga uygulaması ile aflatoksinin detoksifikasyonuna ilişkin bazı
çalışmalar
Ürün
Uygulama
Uygulama sonucu
Kaynaklar
Yer fıstığı

Mısır
Yer fıstığı ve
yer

0.2–0.5 kW, 3–5
dakika

>50%

1.65

68-84%

kW,

5.5

AFB1

azalması

ve

Mańkowska, 2014)
oranında

dakika

AFB1 azalması

92°C de 5 dakika

%50-60

fıstığı

(Jabłońska

oranında

(Perez-Flores

ve

ark., 2011)
(Mobeen, 2011)

AFB1 ve AFB2’nin

ürünleri

azalması

Buğday

6 dakika

Pirinç

0.45
dakika

kW,

9

%54 AF azalması

Kaur ve ark., 2014

%72.5

(Hussain

azalması

AFB1

ve

Luttfullah, 2009)

Önceki çalışmalarda, bir model sistemde silikajel ile kaplanmış
aflatoksinli matriksin mikrodalga ısıtma ile aflatoksinlerde azalma
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gösterdiği belirlenmiştir. Aflatoksinlerin azaltılmasında mikrodalga
gücünün, işlem süresinin ve ısıtma sıcaklığının etkili olduğu
belirtilmiştir. Ancak, mikrodalga ısıtma hızının aflatoksinin azalması
üzerinde çok az veya etkisinin olmadığı belirtilmiştir. Öte yandan,
aflatoksinin azalmasının, daha kısa bir işlem süresi için daha yüksek
bir güç seviyesinde veya daha uzun bir işlem süresi için daha düşük
bir güç seviyesinde elde edilebildiği vurgulanmıştır (Luter ve ark.,
1982). Sıcaklık kritik bir faktördür ve aflatoksinin yüksek oranda (>
%90) azaltılması için genellikle iç sıcaklığın 150 °C'den yüksek
olması gereklidir (Farag ve ark., 1996). Başka bir çalışmada,
mikrodalga ısıtmanın kanatlı yemlerinde aflatoksinin parçalanmasında
çok etkili olmadığı bulunmuştur. Yapay olarak kirlenmiş yemin 1,45
kW mikrodalgada güç seviyesinde 10 dakika süre ile ısıtıldığında
toplam aflatoksin ve AFB1 konsantrasyonlarının sırasıyla 955'ten 760
μg/kg'a ve 890’dan 690 μg/kg'a düştüğü ve toplam aflatoksin veya
AFB1'deki azalma yüzdesinin %20-35 civarında olduğu bildirilmiştir
(Herzallah ve ark., 2008). Mikrodalga ısıtmanın hem kuru hem de
ıslak ısıtma koşullarında AFB1'i parçalamak için geleneksel ısıtmadan
biraz daha etkili olduğu (%5-8) ve bu farkın, mikrodalga ısıtma
sırasında üretilen daha yüksek sıcaklıktan kaynaklandığı belirtilmiştir.
3. Ozon Yöntemi
Ozonun gıda işleme ve depolama için antimikrobiyal ajan olarak
kullanılmasının FDA tarafından onaylanması sonucunda, gıdaların
işlenmesinde ozon kullanımı ön plana çıkmıştır (Misra ve ark., 2011).
Güçlü bir oksitleyici olarak ozon, suyun iyileştirilmesi, taze ürün ve
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meyve sularının dekontaminasyonu, pestisitlerin ve kimyasal toksik
maddelerin bozunması ve haşere kontrolü için kullanılabilir. Ozon ya
gaz olarak ya da suda çözüldükten sonra kullanılır. Ozon suda
çözündüğünde kararsızdır ve etkinliğini korumak için sürekli
üretilmelidir.

Freitas-Silva

ve

Venâncio

(2010)

tarafından

mikotoksinlerin dekontaminasyonu için ozon uygulaması konusunda
bir

araştırma

yapılmıştır.

Ozon,

çeşitli

gıda

ürünlerindeki

aflatoksinlerin detoksifikasyonunda umut verici sonuçlar göstermiştir
ve bazı çalışmaların bir özeti Tablo 2'de sunulmuştur. AFB1 için
ozonoliz mekanizması hakkında ayrıntılı bir inceleme literatürde
mevcuttur (Diao ve ark., 2013). Bununla birlikte, gelişmekte olan
ülkelerde bu koşullar maliyet etkin olmadığı ve ürünü besinsel olarak
bozabileceği için gıda ürünlerinde aflatoksin bozunması için ozonun
uygulanması

sınırlıdır

ve

güvenlik

seçenekleri

göz

önünde

bulundurulmalıdır (Womack ve ark., 2014).
Tablo 2. Ozon Uygulaması ile Aflatoksin Detoksifikasyonuna İlişkin Önceki
Çalışmalar
Ürün
Uygulama
Uygulama sonucu
Kaynaklar
Mısır

Antepfıstığı

Buğday

40-90 mg/L, 5-40
dakika
ozon
uygulaması
5-9 mg/L, 140-420
dakika
ozon
uygulaması

%88'e kadar AFB1
azalması

(Luo ve ark., 2014)

AFB1 ve toplam AF
nin sırasıyla %23 ve
%24 oranlarında
azalması

(Akbas ve Ozdemir,

20-40 mg/L, 5-40
dakika
ozon
uygulaması

AFB1’in %84-97
oranlarında
azalması

(El-Desouky ve ark.,
2012)

2006)
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Kırmızı
biber

16–66 mg/L,
7.5–60 dakika ozon
uygulaması
13–21 mg/L,
24–96 dakika ozon
uygulaması

%93’e kadar AFB1
azalması

(Inan ve ark., 2007)

AFB1 ve toplam AF
nin sırasıyla %25 ve
%30 oranlarında
azalması

(De Alencar ve ark.,
2012)

Yer fıstığı

3–7.5 mg/L,
10–120
dakika
ozon uygulaması

AFB1 ve toplam AF
nin sırasıyla %65.9
ve %65.8
oranlarında
azalması

(Chen ve ark., 2014)

Yer fıstığı

50 mg/L,
60 dakika ozon
uygulaması

AFB1’in %89.4
oranında azalması

Diao ve ark., (2013)

Yer fıstığı

4.Radyasyon Yöntemi
Radyasyon, iyonlaştırıcı (X-ışınları, ultraviyole ışınları, gama ışınları,
elektron ışını) ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlar (mikrodalga,
kızılötesi, radyo dalgaları, görünür ışınlar) olarak sınıflandırılabilir.
Aflatoksin dekontaminasyonu için hem ultraviyole ışınlarının hem de
gama ışınlarının kullanılması geçmişte umut verici sonuçlar
göstermiştir. Gıdalarda aflatoksin bozunması için iyonlaştırıcı
radyasyon kullanan bazı çalışmaların (MS 2000 ve sonrası) listesi
Tablo 3'te özetlenmiştir.
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Tablo 3. Radyasyonla Aflatoksinlerin Detaksifikasyonuna İlişkin Önceki Çalışmalar
Ürün
Buğday

Uygulama

Uygulama sonucu

Kaynaklar

UVC
radyasyon,
160 dakika
UV radyasyon,
90 dakika

%80’den fazla
AFB1’de azalma

Ghanghro ve ark.,
2016)

%25 AFB1’de
azalma

(Isman ve Bıyık, 2009)

Kırmızı toz
biber

UV radyasyon,
60 dakika

% 59.6 AFB1’de
azalma

(Tripathi ve Mishra, 2009)

Yer fıstığı

UVC
radyasyon, 10
saat
UV radyasyon,
30 dakika

%95’den fazla
AFB1’de azalma

(Garg ve ark., 2013)

% 49.3 AFB1’de
azalma

(Jabłońska ve Mańkowska,

Yer fıstığı
yağı

800 μW/cm2 ,
36 dakika

AFB1’in tamamında
bozunma

(Liu ve ark., 2011)

Yer fıstığı
yağı
Mısır

UV radyasyon,
30 dakika
Gama ışınları,
10 kGy

%96 AFB1’de azalma

(Mao ve ark., 2016)

AFB1 ve AFB2’nin
tamamında bozunma

(Aquino ve ark., 2005)

Mısır

Gama ışınları,
25 kGy
Gama ışınları,
10 kGy

69% AFB1’de azalma

(Shahbazi ve ark., 2010)

87.8% AFB1’de
azalma

(Ghanem ve ark., 2008)

Gama ışınları,
10 kGy

60%’dan fazla
AFB1’de azalma

(Jabłońska ve Mańkowska,

Hurma

Gama ışınları,
3.5 kGy

AFB1’in tamamında
bozunma

(Aziz ve Moussa, 2002)

Erik

Gama
ışınları,3.5 kGy

%80’den fazla
AFB1’de azalma

(Aziz ve Moussa, 2002)

Kuru incir

Yer fıstığı

Pirinç

Ceviz

2014)

2014)
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Gama

ışınları, dalga

boyu 0,01 nm'den küçük olan atom

çekirdeklerinin radyoaktif bozunmalarından yayılan elektromanyetik
radyasyonlardır. Gama ışınları, sıvı ve katı ortamlarda daha iyi
penetrasyon derinliği avantajına sahiptir. Gama ışınları tarafından
aflatoksin bozunması, suyun veya diğer bileşenlerin radyolizinden
kaynaklanan serbest radikal reaksiyonu gibi dolaylı etkilerin
sonucudur. Bu radikaller, daha düşük biyolojik aktiviteye sahip
ürünler vererek, furan halkasında kolaylıkla AFB1'e etki edebilirler
(Rustom, 1997). Gıda ürünlerinin çoğunda, yüksek radyasyon
dozlarında bile, gama ışınları aflatoksinin tam olarak bozunmasını
sağlamamıştır. Aflatoksinin bozunma direnci göz önüne alındığında,
daha iyi bozunma verimliliği için gama ışınları genellikle diğer
teknolojilerle birleştirilir. Elektron ışınları, son on yılda toksin
bozunması için ilgi çeken gelişmiş ve yeni bir işleme teknolojisidir.
Gama radyasyonu, Kobalt-60 ve Sezyum-137 gibi radyo-izotoplar
kullanılarak üretilirken, elektron ışınları doğrusal hızlandırıcılar
kullanılarak cihazla üretilir. İyonlaştırıcı radyasyon uygulaması,
gelişmiş bir oksidasyon işlemi olarak kimyasal katkı maddesi ve
kimyasal kalıntı olmaması gibi birçok avantaja sahiptir (Chu ve Wang,
2016). Elektron ışınları, doğrudan veya dolaylı oksidasyon yoluyla
karmaşık organik moleküllerin bozunmasında

etki

gösterecek

potansiyele sahiptir (Xu ve ark., 2015). Gama ve elektron ışınlarının
gıda üzerinde benzer etkiler gösterdiği bilinmektedir. Ancak,
penetrasyon ve uygulama yöntemlerinde bazı farklılıklar vardır (Choi
ve ark., 2009; Ghanbari ve ark., 2012). Elektron ışınları kullanımının
avantajları arasında kısa işlem süresi, yüksek etkinlik, düşük ısı
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gereksinimi, düşük ekipman maliyeti ve dozaj kontrolü yer alır (Liu
ve ark., 2016). Elektron ışını Hindistan cevizi agarındaki denemede
aflatoksin

için etkili bir dekontaminasyon yöntemi olduğunu

göstermiştir (Rogovschi ve ark., 2009). Ancak, gıda ürünlerinde
Elektron ışını uygulamasının gama ışınından daha etkili olduğu
kanıtlanamamıştır. Mısırda gama ışınları ve aynı doz seviyesinde (25
kGy) elektron ışınları ile AFB1 bozunması sırasıyla %69 ve %67
azalma ile sonuçlanmıştır (Shahbazi ark., 2010).
Ultraviyole (UV) ışınlarının dalga boyları 10 ile 400 nm arasındadır.
Genellikle UV-A (315–400 nm), UV-B (280–315 nm) ve UV-C (100–
280 nm) olmak üzere üç kategoriye ayrılırlar. AFB1, 222, 265 ve 362
nm'de UV radyasyonunu emer ve en büyük absorpsiyon değeri 362
nm'de gerçekleşir. En yüksek absorpsiyon değerinde AFB1 aktive olur
ve bozunmaya karşı duyarlılığı artar (Samarajeewa ve ark., 1990).
AFB1'in bozunması sonucu 12 aflatoksin bozunma ürünü oluşmuştur
(Liu ve ark., 2011; Samarajeewa ve ark., 1990). Ameer Sumbal (2016)
tarafından yapılan bir çalışmada kanatlı yem örneklerine 500 µg/kg
OTA (Okrataoksin A) bulaştırılmış ve 3 saatlik UV uygulaması ile
OTA miktarının %100 oranında uzaklaştırıldığı bildirilmiştir. Ayrıca,
yemlerde bulunan 150 µg/kg OTA’nın 30 dakikalık UV uygulaması
ile %73 ve 40 dakikalık UV uygulaması ile tamamen uzaklaştırıldığı
belirtilmiştir.
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5. Elektrolize Su Yöntemi
Elektrolize su, gıda ürünlerinde, ekipman yüzeylerinde ve gıda ile
temas etmeyen yüzeylerde mikrobiyal azalma için dezenfektan ve
temizleyici olarak kullanılmıştır. Elektrolize su kavramı ilk olarak
Rusya'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra, 1980'den beri Japonya'daki
tıbbi kurumlarda su dekontaminasyonu, su rejenerasyonu ve
dezenfeksiyon dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla yaygın olarak
kullanılmaktadır (Rahman ve ark., 2016). Elektrolize su, elektrotları
ayıran bir diyaframa sahip bir elektroliz hücresinde seyreltik NaCl
veya KCl-MgCl2 çözeltisinin elektrolizi ile üretilir (Hricova ve ark.,
2008). Elektrolize su, Staphylococcal enterotoksin-A gibi toksinlerin
parçalanması için etki göstermiştir (Suzuki ve ark., 2002). Ayrıca,
Aspergillus parasiticus'un sterilizasyonu ve HOCl'den kaynaklanan
OH radikali tarafından AFB1'in mutajenitesinin ortadan kaldırılması
için elektrolize su kullanıldığı bildirmiştir (Suzuki ve ark., 2002).
Doğal olarak kontamine olmuş fıstıkların asidik elektrolize su 'da 15
dakika bekletilmesi, AFB1'de %85 azalma ile sonuçlanmış ve bu
durum yüksek klor konsantrasyonuna bağlanmıştır (Zhang ve ark.,
2012). Yenilebilir bitki yağlarında AFB1'in %100 uzaklaştırılması,
elektrolize su ve ardından 220 rpm'de 5 dakikalık işlem ile rapor
edilmiştir. Alkali elektrolize suyun AFB 1'in giderilmesi üzerindeki
etkisi, hem indirgeme potansiyeline hem de yüksek pH'ya bağlıdır.
(Fan ve ark., 2013). Nötr elektrolize su 'da 10 dakika ve asidik
elektrolize su için 15 dakika beklettikten sonra yer fıstığında AFB 1'de
yaklaşık %90 azalma tespit edilmiştir (Xiong ve ark., 2012).
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Elektrolize su ile aflatoksin dekontaminasyonu, ticari uygulamalar için
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu yöntem, tasarım basitliği, düşük
işletme maliyeti, toksik kalıntı içermeyen çevre dostu özelliği ve
yerinde kullanım gibi doğal avantajlara sahiptir. Bununla birlikte,
geniş bir ürün yelpazesi üzerindeki etkinliğini kanıtlamak için daha
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca, farklı türdeki gıda ürünleri için
proses parametrelerinin ve değişkenlerinin optimizasyonu gereklidir.
6. Biyolojik Kontrol Yöntemi
Aflatoksin oluşturmayan A. flavus suşları, tarla koşullarında AF
kontaminasyonuna karşı uzun süreli bitki koruması için biyolojik
kontrol için kullanılmıştır. Cotty (2006) Topraktaki toksik olmayan
suşların spor sayısı yüksek olduğunda, enfeksiyon bölgeleri ve
büyüme için gerekli olan temel besinlerde hem toksijenik hem de
diğer atoksijenik diğer suşlarla rekabet edebilmektedirler. Ayrıca,
toksik olmayan suşlarla toprağı aşılamanın, mahsulleri depolama
sırasında kontaminasyondan koruyan etkisi vardır (Atehnkeng ve ark.,
2014; Dorner ve Cole, 2002). Küflerin yakından ilişkili suşlarla
rekabet etme yeteneği, pH ve toprak tipinin yanı sıra azot, karbon, su
ve minerallerin mevcudiyeti gibi çeşitli faktörlere bağlıdır (Ehrlich,
2014). Uluslararası Tropikal Tarım Enstitüsü (IITA) ve Amerika
Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı - Tarım Araştırmaları Hizmetleri,
diğer ortaklarla birlikte Afrika'da rekabetçi dışlama stratejisi yoluyla
hareket eden toksik olmayan biyokontrol mantarları üzerine araştırma
yapmışlardır (Grace ve ark., 2015). Mısır ve yer fıstığında
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kullanılabilen, Aflasafe olarak adlandırılan, ülkeye özgü birkaç yerli
aflatoksin biyokontrol ürününü geliştirmişlerdir (Bandyopadhyay ve
Cotty, 2013). Bu ürün, aflatoksin üreten suşları doğal olarak geride
bırakmak için toksik olmayan A. flavus suşlarını kullanan çevre dostu
yenilikçi bir biyokontrol teknolojisidir (Atehnkeng ve ark., 2014).
Aflasafe'nin mısır ve yer fıstığındaki aflatoksin kontaminasyonunu
ürün gelişimi, hasat sonrası depolama ve Afrika'nın çeşitli
ülkelerindeki gıda zinciri boyunca %80-99 oranında sürekli olarak
azalttığı gösterilmiştir (Grace ve ark., 2015). Aflasafe ürünleri Kenya,
Nijerya, Senegal ve Gambiya'da ticari kullanım için tescil edilmiştir
(Bandyopadhyay ve ark., 2016). Diğer yedi Afrika ülkesinde ise
ürünler geliştirilmektedir (Bandyopadhyay ve ark., 2016). Her
Aflasafe ürünü, uygulanacağı ülkede doğal olarak bulunan dört
benzersiz atoksijenik A. flavus suşu içermektedir (Atehnkeng ve ark.,
2014; Bandyopadhyay ve ark., 2016). Anjaiah ve ark., (2006)
tarafından biyolojik kontrol üzerine yaptıkları bir çalışmada, floresan
Pseudomonas,

Bacillus

ve

Trichoderma

spp.'nin

antagonistik

suşlarının yer fıstığındaki A. flavus'un üzerindeki etkisi ile hasat
öncesi tohum enfeksiyonunu önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir.
Garcia ve ark., (2012). Ayrıca, Equisetum arvense özütünün ve 1:1
oranında Equisetum arvense ve Stevia rebaudiana karışımının hasat
öncesi A. flavus'un gelişmesine karşı etkili olduğunu göstermiştir.
Alaniz Zanon ark., (2013) Arjantin yer fıstığına A. flavus’a karşı
rekabetçi bir dışlama suşu uygulandığında topraklarda ve yer
fıstığında AF kontaminasyonunda %71 azalma gözlemlemişlerdir.
Benzer şekilde, Weaver ve ark. (2015), A. flavus'un toksik olmayan
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suşlarının, hasat öncesi saha uygulaması yoluyla mısırdaki AF
kontaminasyonlarını azalttığını göstermişlerdir. Ayrıca, Accinelli ve
ark., (2014), mısırdaki AF'leri kontrol etmek için biyoplastik bazlı bir
formülasyonun etkinliğini değerlendirmişlerdir. Sonuçlar, A. flavus
NRRL 30797 veya NRRL 21882 ile aşılanmış biyokontrol
granüllerinin AF kontaminasyonlarını %90'a

kadar azalttığını

belirlemişlerdir.
7. Ayırma Teknolojisi
Ayırma işlemleri, standartlara uymayan kalitedeki tarım ürünlerini
ayırmayı amaçlar. Ayırma, işlemi özellikle renk, boyut, şekil ve
yoğunluk gibi fiziksel özelliklere göre gerçekleştirilir. Ayırma
işlemleri, hasarlı ve rengi bozulmuş ürünleri ayırarak hem gıda ve
yemdeki kirletici maddeleri hem de AF'lerin miktarını azaltır
(Fandohan ve ark., 2005). Phillips ve ark., (1994) tarafından yapılan
bir araştırmada, yoğunluğa göre ayrımın depolanan yer fıstıklarında
AF'leri %95'e kadar azaltabileceği belirtilmiştir. Başka bir araştırmada
Zovico ve ark. (1999), AF ile kontamine olmuş yer fıstıklarının renk
ayırma işlemleriyle elimine edildiğini, floresan ayırmanın ise ceviz
(Tyson ve Clark, 1974) ve Antep fıstığı (McClure ve Farsaie, 1980)
kabuklu çerezlerde AF kontaminasyon seviyelerini azaltmak için etkili
olduğu

bildirmiştir.

Bu

gözlemler,

Antep

fıstığındaki

AF

kontaminasyonunun renk ayırma ile %95'ten fazla azaldığını gösteren
bir çalışma ile doğrulanmıştır (Shakerardekani ve ark., 2012). Bununla
birlikte, bu tür fiziksel yöntemler genellikle zahmetli ve hat içi
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ölçümler için uygulanması pratik değildir. Bilgisayar tabanlı görüntü
işleme tekniklerinin uygulanması, gıda ve yemlerdeki küf ve toksin
kontaminasyonlarının geniş ölçekli taranması için en umut verici
yöntemlerden biridir. Tahıllar ve diğer tarımsal ürünler, küf
gelişmesiyle parçalanan çeşitli besin maddeleri içerir ve bu da bitkinin
absorbans spektrumunu etkiler. Örneğin Pearson ve ark., (2001)
tarafından yapılan çalışmada A. flavus gelişiminin, endospermin toz
haline gelmesine neden olduğunu ve absorbansın bu durumdan
etkilendiğini bildirmişlerdir. Berardo ve ark., (2005),Yakın Kızılötesi
Spektroskopisi (NIRS) kullanarak Fusarium verticillioides tarafından
mısır tanesinde üretilen mikotoksinlerin küf enfeksiyonlarını ve
metabolitlerini belirlemenin mümkün olduğunu göstermişlerdir.
Wicklow ve Pearson, (2006), NIRS'ın AF'lerle kontamine olmuş
ürünleri başarıyla tanımladığını belirtmişlerdir. Ayrıca, FernandezIbanez ve ark., (2009) NIRS tekniğinin mısır ve arpadaki 20 ppb
seviyesindeki AFB1 gibi mikotoksinleri belirli bir seviyede tespit
etmek için hızlı bir yöntem olduğunu vurgulamışlardır.
Hiperspektral görüntüleme (HSI), kontamine gıda örneklerinde
özellikle tahıllarda mikotoksinlerin hem dağılımını hem de bileşimini
izlemek için kullanılabilecek başka bir yöntemdir. Bu yöntem, her
pikselde hem yerelleştirilmiş bilgi hem de tam bir NIR spektrumu
üretebilir (Manley ve ark., 2009). Yao ve ark., (2010) tarafından A.
flavus sporları ile aşılanmış mısır tanelerinde AF kontaminasyonunu
tahmin etmek için hiperspektral görüntüleme (HSI) tekniklerinin
kullanıldığı belirtilmiştir. Wang ve ark. (2015) aşılanmış mısır
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tanelerinde AF'lerin nicel olarak tanımlanması ve ayrımı için
kullanılmıştır. Del Fiore ve ark., (2010); Pearson ve ark. (2001) 10
ppb'den daha düşük kontamine olanlarda ve daha yüksek oranda
kirlenmiş AF’li mısır tanelerini (>100 ppb) belirlemek için analiz
edilebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, başka bir görüntü tabanlı
sınıflandırma teknolojisi Özlüoymak, (2014) tarafından önerilmiştir.
Kontamine olmuş incirlerdeki AF'lerin yaklaşık %98'inin başarılı bir
şekilde tespit edildiğini ve renk algılama sistemi ile birleştirilmiş bir
UV ışığı ile ayrıldığını bildirmişlerdir.
8.Kimyasal Kontrol Ajanları
Gıda ürünlerinde AF detoksifikasyonu üzerine sentetik ve doğal gıda
katkı maddelerinin etkisi yapılan çalışmalarla belirlenmiştir (Tablo 4).
Bu etkinin başlıca örneği olarak, sitrik asit kullanılarak ekstrude
sorgumda AFB1 ve AFB2’nin bozunması ile sonuçlandığı bildirilmiştir
(Mendez-Albores ve ark., 2009). Jalili ve Jinap, (2012) basıncın ve
sodyum hidrosülfit (Na2S2O4)’in AF'lerin azaltılması üzerine etkisini
araştırmışlardır. Çalışmada, yüksek basınç altında %2 Na2S2O4
uygulamasının karabiberin dış tabakasına zarar vermeden üründeki
AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2’nin önemli oranda azalmasına neden
olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte uygulanan işleme karşı en
dirençli AFB2 bulunmuştur. Bunun dışında ortamda böceklerin
bulunması üründeki sıcaklık ve nem içeriğini arttırdığı ve küf gelişimi
için uygun koşulları sağladığı belirlenmiştir. Bu nedenle, Barra ve
ark., (2015) 2, 6-di (t-bütil)-p-cresol (BHT) ve entomopatojenik
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Purpureocillium lilacinum'un depolanmış mısırda AFB1 birikimi
üzerindeki etkinliğini araştırdılar. Sonuçlar açıkça gösterdi depolanan
mısırda BHT ve Purpureocillium lilacinum kombinasyonu ile en
yüksek AFB1 azalması meydana gelmiştir.

Buna ek olarak, Soya

fasulyesi ortamında AF'lerin azaltılmasında ıslatma işlemi sırasında
organik asitlerin etkileri Lee ve ark., (2015) tarafından incelenmiştir.
AFB1'in azalma oranı en yüksekten en düşüğe doğru tartarik asit, sitrik
asit, laktik asit ve süksinik asit uygulamalarından elde edilmiştir. Bu
asit uygulamaları, AFB1'i b-keto aside ve daha az toksisiteye sahip
olan AFD1'e dönüştürür (Mendez-Albores ve ark., 2005).
Sentetik katkı maddelerinin neden olduğu toksisitenin yanı sıra küf
gelişiminin üstesinden gelmek için, bazı AF azaltımına yönelik çeşitli
gıda ürünlerinde bitki bazlı koruyucular üzerinde çalışılmıştır.
Hontanaya ve ark., (2015), hardal ununda bulunan glukozinolatların
enzimatik

hidrolizi

ile

değerlendirmişlerdir.

üretilen

Bulgular,

izotiyosiyanatların
izotiyosiyanatların

etkisini
yerfıstığı

örneklerinde A. parasiticus gelişimini azalttığını, ayrıca AFB1, AFB2,
AFG1 ve AFG2 azalmasının %65 ile %100 arasında değiştiğini
göstermiştir. Benzer sonuçlar Saladino ve ark. (2016), A. parasiticus
ile

kontamine

olmuş

sarı

hardal

unlarından

elde

edilen

izotiyosiyanatlar tarafından AF'lerin inhibisyonunu bildirmiştir.
Komala ve ark., (2012) esansiyel yağlardan türetilen bir bileşik olan
öjenolün depolanmış sorgum tanesinde AFB1 üretimine karşı
antifungal potansiyele sahip olduğunu belirtmişlerdir. Prakash ve ark.,
(2010), Piper betle L. uçucu yağının bazı kuru meyveler, baharatlar ve
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fındıklarında AFB1 üretimine karşı etkinliğini araştırmışlardır.
Kohiyama ve ark., (2015), kekik esansiyel yağının (Thymus vulgaris)
küf gelişimine ve AF üretimine karşı A. flavus kültürlerinde inhibe
edici etkisini göstermişlerdir. Benzer şekilde Salas ve ark., (2016),
turunçgil endüstrisindeki yan ürünlerden elde edilen flavanonların
(naringin, hesperidin ve neohesperidin) A. flavus'tan AF üretimini
engellemek için kullanılabileceğini vurgulamışlardır. Genel olarak, süt
ve süt ürünlerinde AF'lerin kimyasal kontrolü hakkında az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Firmin ve ark., (2011), modifiye edilmiş bir
maya hücre duvarı ekstraktının dışkı, idrar ve sütte bulunan AFB1 ve
AFM1’in

uzaklaştırılması

üzerindeki

etkisini

araştırmışlardır.

Mayaların modifiye edilmiş ekstrakt hücre duvarları ile yem
takviyesinin AFB1 emilimini düşürdüğünü ve koyun dışkısında AFB1
ve AFM1 konsantrasyonunu azalttığını belirlemişlerdir. Sonuçlar, bu
organik maddenin geviş getiren hayvan yemlerini AF'lere maruz
kalmaktan korumak için kullanılabileceğini göstermiştir. Maki ve ark.
(2016), süt yemlerinde kalsiyum montmorillonit kilinin (Novasil Plus,
NSP) kuru madde alımı, süt verimi, süt bileşimi, vitamin A, riboflavin
ve AFM1 üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Kalsiyum montmorillonit
kilinin süt örneklerinde AFM1 içeriğini süt üretimi ve beslenme
özelliklerini etkilemeden azalttığını bulmuşlardır. Benzer şekilde,
Awuor ve ark. (2016), bir kalsiyum montmorillonit kili olan kalsiyum
silikat 100'ün insan diyetine dahil edilmesinin, aflatoksin etkisini
azaltabileceğini belirtmişlerdir. Bu durum, kalsiyum montmorillonit
kilinin gastrointestinal sistemdeki AF'lere sıkıca bağlanması ve
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dolayısıyla AF'lerin kan, karaciğer ve diğer etkilenen organlara
dağılımını azaltması ile açıklanabilir (Phillips ve ark., 2002).
Tablo 4. Aflatoksin detoksifikasyonuna ilişkin kimyasal ajan kullanımına ait önceki
çalışmalar
Ürün

Soya
fasulyesi
Sorgum
Süt
Yer fıstığı

Uygulama

Uygulama sonucu

Kaynaklar

1 mol/L Tartarik asitle
18 saat
8 mol/ L Sitrik asit

AFB1’de
%95
azalma
AFB1 ve AFB2’de
%59-89 azalma

Lee ve ark., (2015)

%1,21
kalsiyum
montmorillonit kili

AFM1’de
azalma

%68

Maki

Hardal unu 1 g/ 50 g

AFB1’de
azalma

%65

Mendez-Albores ve
ark., (2009)
ve

ark.,

(2016)
Hontanaya ve ark.,
(2015)

Yer fıstığı

Hardal unu 1 g/ 50 g

AFB2’de
azalma

%86

Hontanaya ve ark.,
(2015)

Yer fıstığı

Hardal unu 1 g/ 50 g

AFG1’de
azalma

%97

Hontanaya ve ark.,
(2015)

Yer fıstığı

Hardal unu 1 g/ 50 g

AFG1’de
bozunma

%100

Hontanaya ve ark.,
(2015)

Kara Biber

2% Na2S2O4

AFB1’de
azalma

%96

Jalili

and

Jinap

(2012)

Kara Biber

2% Na2S2O4

AFB2’de
azalma

%77

Jalili and Jinap
(2012)

Kara Biber

2% Na2S2O4

AFG1’de
bozunma

%100

Jalili and Jinap
(2012)

Kara Biber

2% Na2S2O4

AFG1’de
bozunma

%100

Jalili and Jinap
(2012)
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9.Sonuç
Aflatoksinler, şüphesiz tarımsal ürünlerde en yaygın bulunan ve en
çok araştırma konusu olan mikotoksinlerdir. Gıdalardaki yüksek AF
seviyeleri insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturmakta ve gıda
güvenliğini tehdit etmektedir. Gelişmekte olan birçok ülkenin
ekonomisi, ağırlıklı olarak belirli tarımsal hammaddelerin ticaretine
dayanmakta ve AF riski ticaretin gelişmesine engel teşkil etmektedir.
Aflatoksinlerin detoksifikasyonunun, gıda endüstrisi için önemi her
geçen gün artırmaktadır. Bu çalışmada, aflatoksin detoksifikasyonu
için kullanılan mikrodalga ısıtma, ışınlama teknolojileri, elektrolize
su, biyolojik kontrol, ayırma teknolojileri, kimyasal kontrol ajanları
gibi

yeni

teknolojiler

üzerinde

durulmuştur.

Aflatoksin

dekoksifikasyonu için bu yeni teknolojiler uygulanırken, aflatoksin
detoksifikasyon mekanizmalarını ve bunların aflatoksin üzerindeki
etkilerini bilmek önemlidir. Uygulanan yöntemler, gıdaların besin
değerini ve kalitesini korumalı ve hiçbir kalıntı bırakmamalı veya yeni
kirleticiler üretmemelidir. Aflatoksinlerin gıdalardan uzaklaştırılması
için en uygun ve etkili yöntemin gıda kalitesini ve gıda güvenliğini
etkilemeyen otomatik renk ayırıcı seçme-ayıklama yöntemleri olduğu
söylenebilir. Ayrıca, detoksifikasyon yöntemlerini daha da geliştirmek
ve verimliliğini artırmak için çok disiplinli ve kapsamlı araştırmalara
ihtiyaç vardır.
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1.Giriş
Meyve ve sebzelerin, insanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve
çeşitli hastalıkların riskini azaltması gibi önemli rolleri nedeniyle
tüketimleri dünya çapında artmaktadır. Bununla birlikte, taze hasat
edilen tarımsal ürünlerin, hasat sonrası hastalık ve yetersiz depolama
tesisleri nedeniyle raf ömürleri kısalmaktadır. Depolama süresi
boyunca, meyvelerde yaşlanma ve fizyolojik değişiklikler meydana
gelmekte, bu durum meyvelerin kalitesini ve pazarlanabilirliğini
azaltmaktadır. Bunlar arasında, etilen üretimi, su kaybı ve renk
değişiklikleri,

taze

ürünün

saklama

süresinin

ve

kalitesinin

belirlenmesinde rol alan önemli kalite indeksleridir. Ek olarak,
mekanik yaralanma ve lojistik, meyvelerin depolanması ve dağıtımı
sırasında biyokimyasal değişiklikleri ve mantar gelişimini hızlandıran
yaşlanma ile ilgili enzimleri tetiklemektedir. Ayrıca, mikrobiyal
bozulma, genellikle meyvelerde her yıl büyük ekonomik kayıplara ve
israfa neden olan önde gelen bozulma nedenidir. Minimal işlenmiş
sebzelere, kullanıma hazır veya pişirmeye hazır koruyucu içermeyen
ve taze kesilmiş meyve ve sebzelere yönelik son zamanlarda artan
tüketici talepleri, gıda ve ambalaj endüstrilerini hasat sonrası ürünlerin
kalitesini iyileştirmek ve raf ömrünü artırmak için yenilikçi
teknolojileri keşfetmeye doğru motive etmektedir.
Böylelikle, çeşitli taze meyve ve sebzeleri korumak için yeni
alternatifler üretmek elzem hale gelmiştir. Meyve ve sebzelerde biyobazlı kaplamaların kullanılması, taze, sağlıklı ve besleyici ürünler için

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 376

tüketici taleplerini karşılarken mikrobiyal güvenlik ve kaliteyi koruma
fırsatı sağladığını rapor eden pek çok çalışma mevcuttur.
Bu kitap bölümünün amacı, kitosan bazlı film ve kaplamaların
meyvelerin raf ömrü üzerine etkisini incelemek ve bu amaçla
kullanılan yeni teknolojilerdeki son gelişmelere genel bir bakış
sunmaktır.
2.Taze Meyvelerin İnsan Beslenmesindeki Yeri ve Hasat Sonrası
Meyvelerde Görülen Değişimler
Taze meyveler, besleyici özellikleri ve insan sağlığına faydalı etkileri
nedeniyle insan beslenmesinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, meyveler
iyi bir vitamin, mineral, fitokimyasal, diyet lifi ve antioksidan
kaynağıdır. Dünyada birçok ülke, yetişkinler için günde en az iki
porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze önererek meyve ve sebze
tüketimini teşvik eden diyet kılavuzları yayınlamaktadır (Alegbeleye
ve ark., 2022).
Aynı zamanda, taze kesilmiş meyveler de sağlık, yüksek besin içeriği,
tüketiciler için kolaylık ve lezzet avantajları ile tazeliğini korurken
dünya çapında popülerliği artmaktadır. Bu durum, son yıllarda taze
kesilmiş meyvelere artan tüketim ve araştırma yatırımlarına yönelik
küresel bir eğilime yol açmıştır. Ancak taze kesilmiş ürünler, temel
olarak minimal işleme yöntemlerinin (soyma, dilimleme, küp küp
doğrama, parçalama vb.) verdiği zararlar nedeniyle işlenmemiş
ürünlere göre daha hızlı bozulmaktadır. Bu işleme yöntemleri
genellikle taze kesilmiş meyvelerin raf ömrünü; doku yumuşaması,
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kesilmiş yüzeylerde renk değişimi, besin değerinde azalma, depolama
sırasında kötü aroma oluşumu ve mikrobiyolojik bozulma gibi bir dizi
faktörle kısaltmaktadır (Ma ve ark., 2017).
Renk, parlaklık, şekil, boyut, kusur ve çürüme olmaması dahil olmak
üzere görünüm, tüketicilerin seçimini etkileyen ana faktördür. Taze
kesilmiş meyvelerle ilgili en önemli sorunlardan biri, raf ömürlerini
büyük ölçüde sınırlayan istenmeyen kahverengi renk oluşumudur.
Esmerleşme, polifenol oksidazın (PPO) minimal işleme sırasında
açığa çıkan fenollerle etkileşiminden kaynaklanır. Doku, hem
endüstrinin hem de tüketicinin gıdanın kabul edilebilirliğini
belirlemesine yardımcı olan kritik bir kalite özelliğidir. Sertlik ve
gevreklik bakımından daha iyi korunan taze kesilmiş meyveler
tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Sertlik kaybı
öncelikle pektin metilesteraz (PME) ve poligalakturonaz (PG)
tarafından katalize edilen pektinlerin enzimatik bozunmasıyla
ilişkilidir (Pandey ve ark., 2022). Lezzet, taze kesilmiş ürünlerin
kalitesini etkileyen bir diğer faktördür. Taze kesilmiş bir ürünün özel
aroması, ürün bileşimine (şeker, organik asitler, fenolik bileşikler,
uçucu bileşikler vb.), genetik faktörlere, olgunluk ve hasat sonrası
işlemlere bağlıdır. Meyve aroması, esas olarak azot ve kükürt
bileşikleri olan bitkisel aromadan sorumlu uçuculara kıyasla, daha
yüksek bir algılama eşiğine sahip olan yüksek uçucu yağlar ve alifatik
esterler içeriği ile karakterize edilir. Beslenme ve sağlık açısından
bakıldığında, meyveler, vitaminler ve mineraller gibi temel diyet
besinlerinin yanı sıra iyi bir lif ve karbonhidrat kaynağıdır. Ayrıca,
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antosiyaninler, flavanoller ve fenolik asitler gibi bitki metabolitlerini
yüksek oranda içermektedirler. Hem insan hem de hayvan diyetlerinin
ayrılmaz bir parçası olarak antioksidan, antiinflamatuar, antibakteriyel
ve antiviral işlevleri dahil olmak üzere biyolojik aktiviteleri nedeniyle
insan sağlığı için faydalı oldukları varsayılmaktadır (Flórez ve ark.,
2022).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı bir beslenme düzeni için
yayınladığı tavsiyelerde, günde en az 400 g veya beş porsiyon meyve
ve sebze tüketmenin bulaşıcı olmayan hastalık riskini azalttığını ve
günlük yeterli miktarda diyet lifi alımının sağlanmasına yardımcı
olduğunu belirtmiştir (Anonim, 2022).

Taze kesilmiş meyveler,

fizikokimyasal, organoleptik ve beslenme özelliklerine ek olarak,
hazırlanmaları için kullanılan işlemler (örn. soyma, kesme ve
dilimleme) nedeniyle mikrobiyal kontaminasyona özellikle duyarlıdır.
Mikrobiyal kontaminasyon, hasat, işleme, ambalajlama, muhafaza,
nakliye ve dağıtım sırasında bir veya daha fazla işlem basamağında
meydana gelebilir. Tüm meyvelerin işlenmeden önce bir dizi ön
işlemden geçmesi gerektiği gerçeği göz önüne alındığında, işleme
sırasında mikroorganizmaların çoğu kesilen yüzeyde bulunabilir. Bu
nedenle, yukarıda bahsedilen kalite bozulmaları ve gıda güvenliği
riskleri, taze kesilmiş meyvelerin raf ömrünün uzatılması için yeni
teknolojilere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır (Ma ve ark., 2017).
Meyveler canlı varlıklardır ve solunum sırasında sürekli olarak oksijen
kullanırlar

ve

karbondioksit

üretirler.

Solunum

sürecinde

karbonhidratlarla birlikte yağlar, proteinler ve organik asitler gibi
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substratların metabolizması gerçekleşir. Ancak, meyve bitkiden
ayrıldıktan bir süre sonra renk, lezzet, ağırlık ve besin değeri ile ilgili
kalite kaybı yaşanmaya başlar. Su kaybı, meyvelerin kalitesinin
bozulmasında önemli bir rol oynayan ve besin değeri kaybına,
yumuşak dokuya, sarkmaya, buruşmaya ve solmaya neden olabilen
önemli bir unsurdur. Meyvenin kalitesi, üretim aşamasında iklim
koşulları ve iyi üretim uygulamaları ile ilgilidir; bu nedenle,
mikrobiyal kontaminasyonu önlemek ve hasat sonrası kayıplardan
sorumlu biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikleri minimuma indirmek
için çeşitli muhafaza yöntemlerinin kullanılması esastır (Aguirre-güitr
ve ark., 2022).
2.1. Meyvelerin muhafazasında kullanılan teknolojiler
Genel olarak, taze meyvelerin geleneksel muhafaza yöntemleri;
fiziksel muhafaza, kimyasal muhafaza ve biyolojik muhafaza
teknolojisi olmak üzere üç kategoride sınıflandırılabilir:
Fiziksel muhafaza teknolojisi, raf ömrünü uzatmak için ortam
sıcaklığını, nemi, basıncı ve gaz bileşimini ayarlayan yöntemleri ifade
etmektedir. Soğukta depolama, taze meyvelerin raf ömrünü artırmak
için en yaygın olarak kullanılan fiziksel tabanlı yöntemlerden biridir.
Yüksek verimlidir, ancak aynı zamanda enerji ihtiyacı da yüksektir.
Ayrıca, aynı koşullarda saklandığında farklı çeşitlerde taze meyvelerin
farklı optimal saklama sıcaklıkları nedeniyle soğuk hasarına neden
olabilmektedir.
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Kimyasal muhafaza teknolojisi açısından, son yıllarda taze meyvelerin
raf ömrünü uzatmak için bir dizi doğal veya sentetik koruyucu
kullanılmaktadır. Ancak tüketiciler, sağlık ve gıda güvenliği
konusundaki farkındalıkları arttıkça sentetik katkı maddelerinin
kullanımına karşı daha eleştirel hale gelmiştir. Böylelikle, sentetik
katkısız veya doğal katkı bazlı koruma teknikleri gündeme gelmiştir.
Uzun bir güvenli kullanım geçmişine sahip geleneksel biyokoruma
ise, doğal mikroorganizmaların ve onların antibakteriyel ürünlerinin
antimikrobiyal potansiyelinin, raf ömrünü uzatmak ve gıdaların
güvenliğini

artırmak

için

kullanımını

ifade

etmektedir.

Biyoteknolojinin hızlı gelişimi ile bakteriyofajların, bakteriyosinlerin
ve biyokoruyucu mikroorganizmaların kullanımı da dahil olmak üzere
yeni biyokoruma tekniklerine özellikle önem verilmektedir (Ma ve
ark., 2017).
Gıda ambalajı, gıda zinciri boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik
tehlikelerden korunmada önemli bir rol oynamaktadır. Gıdaların
maruz kaldığı etkilerle (kokular, şoklar, toz, sıcaklık, ışık, nem) başa
çıkmak için ambalajlama çok önemlidir (Kalpana ve ark., 2019).
Polipropilen, polyester ve etilen vinil alkol gibi petrol bazlı
polimerlerin geliştirilmesi, metal, cam veya karton ambalajların
çoğunun plastik ambalajlara yerini bırakmasına sebep olmuştur.
Günümüzde petrol bazlı ürünler, nispeten düşük fiyatlardaki iyi
özellikleri nedeniyle gıda ambalaj endüstrisinde en yaygın kullanılan
malzemelerdir (Ludwicka ve ark., 2020). Bununla birlikte, petrol bazlı
malzemelerin yoğun kullanımı, sürdürülebilir kaynaklardan elde
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edilmemeleri, geri dönüştürülememeleri ve biyobozunur olmamaları
çevre üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmaktadır (Flórez ve ark.,
2022). Tablo 1’de meyvelerin muhafazasında kullanılan yeni
teknolojilere örnekler sıralanmıştır.
Tablo 1: Meyvelerin Muhafazasında Kullanılan Yeni Teknolojilere Örnekler (Ma
ve ark., 2017)

Fiziksel
Teknolojiler
Modifiye atmosfer
paketleme
Yüksek basınçlı
inert gazlar
Elektron demeti
ışınlama (EBI)
Darbeli ışık (PL)
Ultraviyole ışın
(UV)
Soğuk plazma
Aktif ambalaj

Kimyasal
Teknolojiler
Asidik elektrolize
su (AEW)
Nanoteknoloji
Ozon

Biyolojik Muhafaza
Yöntemleri
Bakteriyofaj
Bakteriyosin
(nisin, natamisin)
Biyokoruyucu
mikroorganizmalar

Yeni gıda ambalajlama teknikleri, gıda ürünü bozulmalarının ana
nedenlerini hedefleyerek daha fazla gıda güvenliği sağlamak üzerine
odaklanmaktadır. Bu nedenle, gıda ambalajlama endüstrisi, spesifik
gaz bariyeri, gaz veya nem emiciler, UV koruması, antioksidan
aktivite, antimikrobiyal özellikler veya ürün kalitesini raporlama
kapasitesi gibi fonksiyonel özelliklere sahip olabilecek çözümler
üzerinde durmaktadır. Bu yeni ambalajlar, gıda raf ömrünü uzatacak
ve ürünlerin daha uzun süre saklanmasına olanak sağlayacaktır. Aktif
ve akıllı ambalajlama, bu amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan iki ana
yenilikçi gıda ambalajlama teknolojisidir (Khan ve ark., 2019).
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Bunlardan aktif film, gıdanın raf ömrünü uzatmak, kalitesini ve
duyusal özelliklerini korumak amacıyla maddeleri salan veya emen
aktif bileşenlerin bilinçli olarak eklendiği filmdir (Yıldırım ve ark.,
2018). Aktif ambalajlama iki bölüme ayrılabilir: aktif süpürücü
sistemler (emiciler) ve aktif salım sistemleri (yayıcılar). Aktif salım
sistemleri, antioksidan salıcıları, CO2 yayıcıları ve antimikrobiyal
ambalajlama sistemlerini içerir. Literatürde ana polimerik matris
olarak kitosan kullanılarak geliştirilen aktif filmlerin çoğu antioksidan
ve/veya

antimikrobiyal

filmlerdir.

Esas

olarak,

son

yıllarda

diğerlerinin yanı sıra meyvelerde, baklagillerde, tohumlarda yaygın
olarak bulunan uçucu yağlar ve fenolik bileşikler gibi doğal
kaynaklardan aktif ajanların kullanımına yönelik büyük ilgiden
kaynaklanmaktadır.

Güçlü

antimikrobiyal

ve/veya

antioksidan

özelliklere sahip biyolojik olarak parçalanabilen polimerik matrislerle
birleştirilmiş bu aktif maddeler, gıda kaplamaları veya filmleri
geliştirmek için umut verici bir araç olarak sunulmaktadır (Aday,
2021). Doğrudan gıdaya uygulanan bu aktif maddeler, ürünün raf
ömrünü uzatarak kalitesini ve gıda güvenliğini garanti altına alır.
Örneğin, diğer uçucu yağlar arasında ağaç çayı, bergamot, karanfil
tomurcuğu, tarçın veya Eucalyptus globulus ile birleştirilen kitosan
filmleri

hem

antimikrobiyal

hem

de

antioksidan

özellikler

göstermektedir (Duan ve ark., 2019). Aktif süpürücü sistemler oksijen
tutucular, nem tutucular ve etilen emiciler içerir. Film veya ped
şeklindeki oksijen tutucular, paketin üst kısmında bulunan oksijeni
emerek raf ömrünün uzamasına ve gıda kalitesinin korunmasına
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yardımcı olmaktadır (Muley ve Singhal, 2020). Polimer matrisine
gallik asit ve sodyum karbonat ekleyerek oksijen tutucu özelliklere
sahip kitosan bazlı filmler geliştirilmiştir (Flórez ve ark., 2022).
2.2.Yenilebilir film ve kaplamalar
Yenilebilir film ve kaplamalar, insan vücudu tarafından sindirilebilen
veya çevrede biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler olarak
adlandırılır. Yenilebilir malzemeler, uygulamalarına göre yenilebilir
kaplamalar, filmler ve tabakalar olarak sınıflandırılabilir. Yenilebilir
kaplamalar genellikle nanopartiküller gibi diğer kimyasal ve biyolojik
partikülleri de içerebilen yenilebilir malzemelerin sıvı formu olarak
kabul edilir. Yenilebilir kaplamalar (< 0,025 mm) ve tabakalar (>
0,050 mm) kalınlıklarına göre ayrılır. Yenilebilir tabakalar, bir gıda
malzemesinin üzerine sarılmış ince tabakalar olarak kabul edilirken,
yenilebilir

kaplamalar

genellikle

gıda

maddesinin

yüzeyine

püskürtülür veya gıda malzemesi, proteinli bileşikler gibi çeşitli
yenilebilir kaplamalara daldırılırlar (Paidari ve ark., 2021).Yenilebilir
film ve kaplamalar, gıdaların ambalajlanması ve korunması için büyük
ölçüde araştırılan biyopolimerlerdir. Araştırmacılar, yenilebilir ve
biyolojik olarak parçalanabilen bir filme ambalajlama, koruma ve gıda
kavramlarını entegre ederek raf ömrünün artırılmasıyla koku, renk ve
nem

kaybının

ve

lipit

oksidasyonu

oluşumunu

önlemeyi

amaçlamışlardır. Yenilebilir film fikri, çevresel kaygılar, plastik
atıkların bertaraf edilmesi ve endüstriyel gıda atıklarının çevre
üzerinde artan yükü ve tüketicilerin sağlıklı, besleyici ve doğal gıda
taleplerinden kaynaklanmaktadır. Bu kaplamalar, gıda endüstrisinin
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atıklarından veya yenilebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen ve
nutrasötikler, aroma vericiler, antioksidanlar ve antimikrobiyaller gibi
aktif

bileşenlerin

rolünü

oynayan

polisakkaritler,

lipitler

ve

proteinlerden üretilen biyopolimerlerdir (Aguirre-güitr ve ark., 2022).
Yeni geliştirilen ambalajlar arasında, yenilebilir filmlerin ve
kaplamaların uygulanması, maliyet etkinliği ve çevre dostu olması
nedeniyle yaygın ilgi görmektedir (Paidari ve ark., 2021). Tablo 2’de
meyvelerde kullanılan yenilebilir film ve kaplama materyalleri yer
almaktadır.
Tablo 2: Meyvelerde Kullanılan Yenilebilir Film ve Kaplama Materyalleri (Tural ve
ark., 2017)
Polisakkaritler
Nişasta ve türevleri
Selüloz ve türevleri
Aljinat
Pektin
Kitosan
Gamlar

Proteinler
Keratin
Kollajen
Jelatin
Yumurta akı proteini
Kazien
Peyniraltı suyu proteni
Mısır zeini
Gluten
Soya proteini
Plastikleştiriciler
Mono, di, ve oligosakkaritler
Polioller
Lipit ve türevleri

Bozulmayı

ve

meyve

hastalıklarını

Lipitler
Mumlar
Gliseritler

Diğer Katkı Maddeleri
Antioksidanlar
Antimikrobiyal maddeler
Emülsifiyerler
Esmerleşmeyi
önleyici
ajanlar
Aroma maddeleri
Renklendiriciler

geciktirmeyi

amaçlayan

yöntemlerin araştırılması, taze meyve üreticilerinin ve dağıtımcılarının
ilgisini çekmektedir. Geleneksel olarak, yenilebilir kaplamalar,
tüketicilerin sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilecek diğer kimyasal
veya sentetik maddelerin kullanımını azaltmak için bir strateji olarak
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kullanılmaktadır (Maleki ve ark., 2022). Yenilebilir kaplamalar, bir
bariyer nemi ve çözünen madde geçişini, gaz değişimini, solunumu ve
oksidatif

reaksiyon

oranlarını

azaltabileceğinden,

çeşitli

mekanizmalarla taze kesilmiş meyvelerin raf ömrünün uzatılmasına
yardımcı olabilirler (Sharma ve ark., 2019). Koruyucu özellik için,
biyopolimerler mekanik hasarı, ışığa maruz kalmayı ve mikrobiyal
kontaminasyonu önleyebilir. Yenilebilir kaplamaların uçucu yağlar,
GRAS bileşikleri ve hatta mikrobiyal antagonistler gibi antimikrobiyal
bileşiklerin taşıyıcıları olarak hareket etme potansiyeli, meyvelerin raf
ömrünü uzatmaya ve yüzeylerinde patojen oluşum riskini azaltmaya
yardımcı olabilir. Bitkisel kaynaklı gıdaların üretim ve işlenmesinin
büyük önem taşıyan aşamalarından biri de, dünya genelinde meyve
ürünlerindeki

kayıpların

başlıca

mikrobiyolojik

ve

fizyolojik

etkenlerden kaynaklanan %20' yi aştığı tahmin edilen hasat sonrasıdır
(Li ve ark., 2022). En önemli faktörlerden bazıları, yetersiz toplama
süreçleri, nakliye, nakliye için uygun olmayan ambalajlama ve
depolama süresini etkileyen teknolojik özelliklerdir. Özellikle hasat
sonrası aşamada mikrobiyolojik ajanların (esas olarak mantarlar)
neden olduğu ekonomik kayıplar, ürün kayıplarının %30 ila %50'sine
ulaşabilir ve bazı durumlarda toplam ürün kaybını temsil edebilir
(Benichou ve ark., 2018). Günümüzde tüketiciler yüksek kalitede taze
ürünler talep etmektedir. Meyvelerde, hasat öncesi aşamada kontrol
edilmesi zor olan ve hasat sonrası kalite ve meyvenin raf ömrünü
azaltan, olgunlaşma, yetiştirme veya çeşitlilik, iklim ve toprak gibi
çok sayıda faktör vardır. Hasat sonrası aşamada, meyvelerin meyve
kalitesi, patojenik mikroorganizmaların, böceklerin ve kemirgenlerin
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mevcudiyetinin yanı sıra fizyolojik bozukluklara neden olan uygun
olmayan hasat sonrası yönetimi nedeniyle tehlikeye girebilir.
Yenilebilir bir kaplama, gıda ürünleri üzerine doğrudan uygulanan
ince ve sürekli bir tabaka olarak tanımlanabilirken, yenilebilir bir film,
yiyeceklerin

etrafına

veya

arasına

yerleştirilebilen

önceden

oluşturulmuş ince bir tabakadır. Her ikisi de gıda ürünlerinin işlenmesi
ve depolanması sırasında koruyucu bir bariyer görevi görebilir.
Böylece gıdanın bozulmasını geciktirmek, kalitesini iyileştirmek ve
raf ömrünü uzatmak amaçlanmaktadır (Fu ve ark., 2022). Kaplamalar
ve filmler, gıda maddelerinin bütünlüğünü ve kalitesini iyileştirmek ve
kullanım ömürlerini uzatmak için çeşitli fonksiyonel gereksinimler
sunmalıdır. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: (i) toksik madde
içermemeli ve sağlık için güvenli olmalı, (ii) suya, neme, O 2, CO2 ve
etilene karşı iyi bariyer özelliklerine sahip olmalı, (iii) görünümü
iyileştirmeli ve yapıyı ve dokuyu korumak için iyi mekanik özelliklere
sahip olmalıdır (Aguirre-güitr ve ark., 2022).
Yenilebilir filmler ve kaplamalar, gıda ve gıda ürünleri imalat
sektöründe

uzun

süredir

yeşil

ambalaj

malzemeleri

olarak

kullanılmaktadır, dolayısıyla bu yeni bir teknik değildir. Örneğin,
sırasıyla meyve ve sebzelere ve et kılıflarına mum ve selüloz kaplama
uygulaması uzun zaman önce başlamıştır. Yenilebilir kaplamaların
narenciye üzerine uygulanması 12. yüzyılda Çin'de başlamıştır. Daha
sonra İngiltere'de et ürünlerinde lipit bazlı yenilebilir kaplamanın
kullanımı gözlemlenmiştir. Ancak, mum kaplamanın ticari kullanımı
1922 yılında başlamıştır. 20. yüzyılın başlangıcından bu yana, nem
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geçişini engellemek ve meyve ve sebzeleri parlatmak için kaplama
malzemeleri kullanılmıştır. Örneğin, sosisleri korumak için kolajenden
yapılmış kılıfların kullanılması ve çikolata içeren şekerlemelerin
üzerine şeker çözeltisinin kaplanması gıda sanayinde kullanılan
tekniklerdendir (Das ve ark., 2022).
2.3. Kitosan, kitosanın kullanım alanları, kitosan bazlı film ve
kaplamaların özellikleri
Kitin, yengeç ve karides gibi kabukluların ana bileşenidir ve ayrıca
kelebeklerin kanatlarında, yumuşakçaların dış iskeletlerinde ve
mantarların hücre duvarlarında bulunur. Kitinin deasetilasyonu ile
elde edilen bir polisakkarit olan kitosan ise beyaz renkli, tatsız,
kokusuz, saydam partikül veya toz formunda bulunabilen, sindirim
enzimleri tarafından hidroliz edilemeyen bir materyal olmasının yanı
sıra nem tutma, film oluşturma, çöktürme, enzim ve mikroorganizma
inhibe etme gibi çeşitli fonksiyonlara da sahiptir (La ve ark., 2021).
Kitin, selülozdan sonra doğada en fazla bulunan ikinci biyopolimerdir
ve N-asetil glukozamin ve glikozdan oluşur. Kitin yapısal olarak
selüloza benzemesine rağmen bir asetil amin grubunun hidroksil
grubu ile yer değiştirmesi sebebiyle farklanır ve bu durum polimerler
arasındaki hidrojen bağlarının artmasını sağlar. Böylece polimerin
dayanıklılığı artar. Kitosan, kitinin bir türevi olan ve kitinin (bir Nasetilglukozamin polimeri) alkalin deasetilasyonu ile elde edilen doğal
bir polikatyonik polimerdir (Wang ve Zhuang, 2022). Kitin ve
kitosanın kimyasal yapısı Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1: Kitin ve Kitosanın Kimyasal Yapısı (Riseh ve ark., 2022)

Kitosan, doğal halde az miktarda bulunmasına rağmen, ticari olarak
kitinden üretilir. Her yıl yaklaşık 1010-1012 ton kitin doğal olarak
üretilir, bu da bu biyopolimeri kitosan üretimi için ucuz ve hazır bir
kaynak haline getirir. Örneğin, kabuklu canlıların (örneğin karides ve
yengeç) kabuğunun yapısal malzemesi kitinden oluşur. Deniz ürünleri
endüstrisi ile ilgili her yıl büyük miktarlarda atık oluşmaktadır. Bu
atıkların bertarafı, birçok deniz ürünü işleme tesisinin karşılaştığı bir
sorun haline gelmektedir. Kitosan üretimi, bu atık sorununu
yönetebilmek için ekonomik bir yöntemdir. Ekonomik faydaların yanı
sıra, bu atıkların daha fazla işlenmesi çevresel sürdürülebilirliğe
olanak sağlamaktadır. Ayrıca elde edilen ürün olan kitosanın
biyobozunur olması ve toksik özellik göstermemesi onu çevre dostu
yapmaktadır (Wang ve Zhuang, 2022). Biyopolimerler arasında 1859
yılında Rouget tarafından keşfedilen kitosan, teknolojik olarak önemli
ve her yerde bulunan bir polisakkarittir (Oladzadabbasabadi ve ark.,
2022).
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Gıda ambalajlama endüstrisinde ileriye dönük uygulamalar için geniş
çapta incelenen biyobozunur doğal polimerler, petrol bazlı sentetiklere
alternatif olarak uygulamak için geniş bir araştırma yelpazesinin odak
noktasıdır. Bu biyopolimerler arasında kitosanın gıda ambalaj filmleri
veya kaplamaları için bir malzeme olarak kullanılmasına ilişkin
çalışmalar artmaktadır. Kitosana dayalı akıllı filmler ile ilgili olarak,
kitosandan iki ana akıllı ambalajlama grubu geliştirilmiştir: (1)
kolorimetrik reaksiyonlar nedeniyle görsel renk değişikliğine sahip
filmler

ve

(2)

biyosensörler.

Birinci

grupta

zaman-sıcaklık

göstergeleri, tazelik göstergeleri veya pH göstergeleri yer almaktadır
(Kalpana ve ark., 2019). Kitinin üretimi ve kitinden kitosanın elde
edilmesi akım şemaları Şekil 2’de görülmektedir.
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Şekil 2: Kitin ve Kitosan Üretimi (Wang ve Zhuang, 2022)

2.4. Kitosanın fizikokimyasal özellikleri
2.4.1. Deasetilasyon derecesi
İdeal kitosan yapısının tam bir deasetilasyon derecesine sahip olması
beklenir. Ancak ideal yapıyı elde etmek zordur. Ticari olarak temin
edilebilen kitosan genellikle, hammaddelerine ve üretim sürecine bağlı
olarak farklı deasetilasyon derecelerine ve moleküler ağırlıklara
sahiptir. Ticari kitosanın deasetilasyon derecesi genellikle %55'ten
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yüksektir ve bununla %1’lik nitrik asit çözeltisinde çözünür. Bu
nedenle ticari kitosan, yapısında öne çıkan amino ve hidroksil
gruplarının yanı sıra genellikle farklı derecelerde asetilasyon
gruplarını da bünyesinde barındırmaktadır (Wang ve Zhuang, 2022).
2.4.2. Kristallik
Kitin, α-, β- ve γ-kristal formları ile bilinir. Bunlar arasında,
kristallerin anti-paralel bir yapıda sıralandığı α-kitin en bol bulunan ve
en kolay erişilebilir olanıdır. Kitosan da kristallidir ve kristalliği kitin
kaynağına ve uygulama yöntemine bağlıdır. Ticari kitosan genellikle
yarı kristal bir polimerdir ve kristalliği deasetilasyon derecesinin bir
fonksiyonudur (Crini ve Badot, 2008).
2.4.3. Çözünürlük
Kitosan suda, alkali çözeltide, seyreltik sülfürik asitlerde, seyreltik
fosforik asit çözeltilerinde veya çoğu organik çözeltide çözünmez.
Bazı inorganik asit çözeltilerinde (örneğin seyreltik hidroklorik asit ve
nitrik asit) ve çoğu organik asit çözeltisinde çözünür. Kitosanın
çözünürlüğü, kitosanın kendisinin deasetilasyon derecesi ve moleküler
kütlesi ile çözücülerin tipi ve konsantrasyonundan etkilenir.
Literatürde, ağırlıkça %1-5 kitosan çözeltisi genellikle kitosanın
seyreltik nitrik asitte (ağırlık %1-3) çözülmesiyle elde edilir.
Alternatif olarak kitosan, alkali/üre sulu çözeltilerinde donmaçözülme döngüleri yoluyla hızla çözülebilir. Düşük sıcaklıkta
çözünme işlemi sırasında alkali, kitosandaki H bağlarını yok eder ve
alkali-kitosan kompleksi oluştururlar (Pan ve ark., 2022).
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Kitosan pH'a duyarlı bir polimerdir. Kitosanın pH'sı 6,5 civarındadır.
Kitosanın çözünürlüğü pH değeri tarafından tersine çevrilebilir şekilde
değiştirilebilir. Kitosanın asidik çözeltilerde çözünme işlemi sırasında,
amino grubunun N atomu, elektronları paylaşarak çözeltilerden H+'ya
bağlanır ve pozitif yüklü polielektrolit oluşturur. Moleküler zincir
üzerindeki aynı yüklerin itilmesi, moleküllerin açılmasını sağlar. Bu
arada, kitosanın moleküller arası hidrojen bağları yavaş yavaş kırılır
ve onu çözünür hale getirir. Isıtma ve karıştırma, bu süreci
kolaylaştırabilir. Ayrıca kitosanın β-(1 → 4) glikozidik bağı asitlere
duyarlı hemiasetal bir yapıdır. Uzun süre saklanan kitosan çözeltileri
bozulma ile sonuçlanabilir (Ranjith ve ark., 2022).
2.4.4. Viskozite
Kitosan çözeltisinin viskozitesi deasetilasyon derecesi, molekül
ağırlığı ve kitosan konsantrasyonu arttıkça artar, ancak sıcaklık artışı
ile azalır. Ayrıca viskozite çözücüden de etkilenir. Asidik çözeltilerde
uzun süreli depolama, zincir bozulmasına ve kitosan çözeltisinin
viskozitesinde azalmaya yol açacaktır. Ayrıca, erken aşamalarda,
zamanla moleküler ağırlık ve viskozitedeki azalma liner değildir ve
daha az duyarlıdır.
2.4.5. Gıda uygulamaları
Hammadde ekstraksiyonundan gıda işlemeye kadar kitosan, gıda
endüstrisinde birden fazla rol oynamaktadır. Sağlıklı gıdalara yönelik
artan

talep,

doğal

toksik

olmayan

bileşiklerin

kullanımını

gerektirmektedir. Bu gereksinimleri karşılamak için kitosan, gıda
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işlemede antimikrobiyal ajanlar, içecekleri berraklaştırma katkıları,
lezzet artırıcılar ve renk-doku stabilizatörleri şeklinde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Yıldız ve Yangılar, 2014).
Gıda endüstrisinde bir topaklaştırıcı olarak kitosan, protein, polipeptit,
maya, biyolojik enzimler ve çözeltilerden gıda boyası dahil olmak
üzere çeşitli gıda hammaddelerini ayırabilmektedir. Ayrıca asidik
ortamlardaki polikatyonik davranışı ile elektrostatik etkileşimler
yoluyla negatif bileşiklerle etkileşime girmesi ve polisakkarit yapısı
nedeniyle yiyecek ve içeceklerin (örneğin bira, çay, şarap ve bazı
meyve suları) berraklaştırılmasında kullanılmaktadır (Ragunathan ve
ark., 2015).
Kitosan; kilo verme, trigliserit/kolesterolü düşürme, karaciğer
fonksiyonunu güçlendirme, bağırsak mikrobiyal florasını düzenleme,
eser elementleri takviye etme, vücuttan toksinleri uzaklaştırma, ağzı
temizleme ve dişleri koruma gibi birçok sağlık fonksiyonuna sahiptir
(Ganeson ve ark., 2022; Kasaai, 2022). Kitosan, negatif yüklü lipitler,
yağlar ve safra asitleri ile birleşebilmektedir. Elde edilen kompleksler
vücut tarafından emilememekte ve atılmaktadır. Bu nedenle kalori
değeri yoktur ve vücutta trigliserit/kolesterolü artırmazlar. Ayrıca,
kitosanın

süte

eklenmesi,

laktozun

insan

vücudu

tarafından

emilmesine yardımcı olmaktadır (Vilvert ve ark., 2022). Kitosanın
bozunma ürünleri, bağırsakta bifidobakterilerin büyümesini teşvik
edebilir,

böylelikle

zararlı

mikroorganizmaların

engellenebilmektedir (Aguirre-güitr ve ark., 2022).

çoğalması
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Kitosan bazlı filmlerin antibakteriyel filmler, bariyer filmler ve
algılayıcı filmler olarak gıda ambalajlama uygulamaları büyük ilgi
uyandırmıştır (Jiang ve ark., 2022). Çevre dostu aktif gıda ambalaj
malzemeleri olarak kitosan bazlı filmlerin, sentetik ambalaj filmlerine
sürdürülebilir alternatifler olması beklenmektedir. Bir dizi gıda
kaynaklı mikroorganizmaya karşı antibakteriyel aktiviteye sahip olan
kitosan bazlı filmler, gıda ambalajlama uygulamalarında gıdaları
mikroorganizmalardan korumak ve gıdaların raf ömrünü uzatmak için
büyük potansiyeller göstermektedir (Guo ve ark., 2022; Hira ve ark.,
2022; Kalpana ve ark., 2019).
Kitosan bazlı filmler, gazlara karşı seçici bir geçirgenlik gösterir, bu
da onları besin kaybını önlemek ve hasat sonrası depolama sırasında
meyvelerin raf ömrünü uzatmak için umut verici bariyer filmler haline
getirmektedir. Şimdiye kadar kitosan bazlı filmlerin su buharı, oksijen
ve karbondioksite karşı bariyer özellikleri geliştirilmiştir (Pavinatto ve
ark., 2020; Yan ve ark., 2022). Kitosan bazlı filmlerdeki fonksiyonel
materyaller, su buharı geçirgenliğini azaltmada önemli bir etkiye
sahiptir.

Ancak

kitosan

materyallerin

oksijen

görülmüştür.

Bunun

ile

bariyeri
nedeni,

harmanlanmış
üzerinde
kitosan

yan

bazlı

bazı

fonksiyonel

etkileri

olduğu

filmlerin

oksijen

geçirgenliğinin kristalleşme, kimyasal etkileşimler, amorf bölgeler,
dolgu uyumluluğu, zincir hareketliliği, hidrofilik-hidrofobik oran ve
kıvrımlı difüzyon yolları gibi birçok faktörden etkilenmesidir.
Karboksimetil selülozun kitosan kristal filminin tek tip sürekli yapısını
bozduğu ve bunun da oksijen geçirgenliğinin artmasına neden olduğu
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bildirilmektedir (Ruan ve ark., 2022). Ayrıca kitosanın çapraz
bağlanması, daha sıkı bir matris ile sonuçlanarak filmin oksijen
bariyeri özelliklerini geliştirmektedir. Gıda güvenliği tüketiciler için
büyük bir endişe kaynağıdır. Depolama sırasında gıdanın bozulması
gıdada farklılıklara neden olur. Kitosan, diğer biyomalzemelerle
birlikte bu varyasyonları (örneğin pH, mikrobiyal enzim ve
mikrobiyal metabolizma) tespit etmek için geliştirilmiştir. Küçük
boyut, hafiflik, güvenlik, hassas tersinirlik ve düşük maliyet
avantajlarıyla bu filmler, akıllı gıda ambalajında iyi potansiyeller
göstermektedir (Wang ve Zhuang, 2022).
Bununla birlikte, geleneksel kitosan-asetik asit filmleri zayıf esnekliğe
ve yüksek nem duyarlılığına sahiptir; ek olarak, gıda ambalajlarında
yaygın kullanımlarını kısıtlayan kötü tatlara neden olabilirler. Gliserol
ve etilen glikol gibi plastikleştiriciler, moleküller arası etkileşimleri
azaltarak ve moleküler hareketi kolaylaştırarak malzeme esnekliğini
geliştirmek için yaygın olarak kullanılır (Mahmoudi ve ark., 2022;
Zernov ve ark., 2022). Son zamanlarda, yeni bir doğal yeşil
çözücüler/plastikleştiriciler sınıfı

olan derin ötektik çözücüler

(DES'ler), çevresel ve ekonomik bir bakış açısından artan bir ilgi
görmüştür; ek olarak, DES'lerle modifiye edilmiş filmlerin iyi
özelliklere sahip olduğu görülmektedir (Shao ve ark., 2022; Zhang ve
ark.,

2022).
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3.Sonuç
Gıda ambalajlarının üretimi için biyolojik olarak parçalanabilen doğal
polimerlerin uygulanması giderek daha önemli hale gelen bir tekniktir.
Sentetik polimerlerin yoğun kullanımı, gıda talebindeki değişiklikler,
endüstriyel üretim trendleri, perakende satışlar ve tüketici yaşam
tarzları nedeniyle, yeni ambalaj teknikleri geliştirilmektedir. Bu
biyopolimerlerden

kitosan,

olağanüstü

biyouyumluluğu,

film

oluşturma yeteneği ve antioksidan ve antibakteriyel potansiyeli
nedeniyle en ilgi çekici olanıdır. Son yıllarda yapılan pek çok çalışma,
kitosan filmlere diğer aktif bileşiklerin eklenmesinin, bu filmlerin
mekanik, bariyer ve fonksiyonel özellikleri üzerinde önemli etkileri
olduğunu rapor etmektedir. Özellikle, fenolik bileşiklerin varlığının
kitosan filmlerin hem mekanik hem de bariyer özelliklerini
iyileştirdiğini;

uçucu

yağlar,

fenolik

bileşikler

ve

meyve

ekstraktlarının da antimikrobiyal ve antioksidan kapasitelerini önemli
ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir.
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1.

Giriş

Toplum genelinde mikroorganizmalar zararlı "mikroplar" olarak
düşünse de, bu mikroorganizmaların çoğu insan sağlığı için faydalıdır.
Vücudumuzda
yerleşerek

mikroorganizmaların

gıdalarda

bulunan

rolü

besin

büyüktür;

bağırsağa

bileşenlerinin

emilimini

sağlamakta, hastalığa neden olan hücreleri yok etmekte ve bazı
vitaminlerin

üretilmesine

yardımcı

olmaktadırlar.

Probiyotik

ürünlerdeki mikroorganizmaların çoğu, vücudumuzda doğal olarak
yaşayan mikroorganizmalarla aynı veya benzerdir. Teknolojinin
günlük yaşama girmesi, insanları katkı maddeleri içeren gıda veya
gıda takviyeleri tüketim oranları artmaktadır bunun için bilinçli
tüketiciler ise beslenmelerine yararlı mikroorganizmaları (probiyotik)
dahil

etmek,

doğal

ve

sağlıklı

beslenmeye

yönlenmişlerdir.

Günümüzde bilinçli tüketici sayısı arttıkça sağlıklı bir yaşam için
fonksiyonel gıdalara olan talep de artmaktadır. Bireylerin gün
içerisinde gerekli olan besin ihtiyacını karşılayan ve bireyin vücudu
için olumlu etkiler göstererek hastalık riskini önemli düzeyde azaltan
gıdalara fonksiyonel gıdalar denilmektedir (Altun ve Özcan, 2013).
Fonksiyonel gıdalardan bahsedildiği zaman akla ilk olarak probiyotik
ve prebiyotik içeren gıdalar gelmektedir. Probiyotikler “yeterli
miktarlarda tüketildiklerinde taşıyıcı üzerinde yararlı etki gösteren
canlı mikroorganizmalar” şeklinde tanımlanmaktadır (FAO/WHO,
2002).
İnsanlar

probiyotik

bakterileri

birçok

kaynaktan

vücutlarına

alabilmektedirler. Probiyotik bakterilerin konakçıya yararlı etkisi

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 406

olabilmesi için belirli miktarda alınması gerekmektedir. Tüketilen
ürünün minimum 106-108 kob/g veya ml düzeyinde canlı bakteri
içermesi gerekmektedir. Probiyotiklerin fayda sağlaması için düzenli
olarak tüketilmesi, toksik olmaması, mide ve safra asitlerinden
etkilenmemesi

ve

bağırsaklara

yüksek

miktarda

ulaşması

gerekmektedir (Geniş ve Tuncer, 2019). Probiyotiklerin insan sağlığı
üzerine birçok etkisi bulunmaktadır.
Probiyotikler konakçıya ulaşana kadar; gıdaların işlenmesi sırasında
uygulanan yüksek sıcaklık, depolama koşulları, mide ve safra asitleri
gibi olumsuz çevre koşulları ile karşılaşmaktadırlar. Probiyotiklerin bu
olumsuz çevre koşullarından etkilenmemesi, konakçıda sağladığı
faydayı arttırmak için ve stabiliteyi sağlamak amacıyla son yıllarda
mikroenkapsülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Mikroenkapsülasyon
(ME) katı, sıvı veya gaz halindeki gıda bileşenlerinin, enzimlerin,
hücre ve diğer maddelerin, mikroorganizmaların protein veya
karbonhidrat esaslı bir kaplama materyaliyle kaplanması şeklinde
tanımlanabilmektedir (Cho ve ark., 2003).
Mikroenkapsülasyon yöntemi ile probiyotik bakteri zarar görmeden
bağırsak sistemine ulaşmaktadır. Mikroenkapsülasyonu yapılacak olan
bakteriye göre kaplama materyalleri ve yöntemleri değişmektedir.
Mikroenkapsülasyonun yapılma amaçlarından biri ise olumsuz
koşullara karşı koruma yaparken istenilen zamanda probiyotik
bakterinin salınımının gerçekleştirilmesidir.
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Bu bölümün amacı, mikroenkapsülasyon yöntemleri, kullanılan
kaplama materyalleri ve probiyotik kültürlerin farklı gıdalarda
mikroenkapsülasyon yöntemlerinde uygulamalarının incelenmesidir.
2. Mikroenkapsülasyon
Mikroenkapsülasyon (ME); katı, sıvı veya gaz halindeki gıda
bileşenlerinin,

enzimlerin,

hücre

ve

diğer

maddelerin,

mikroorganizmaların protein veya karbonhidrat esaslı bir kaplama
materyaliyle kaplanması şeklinde tanımlanabilmektedir (Cho ve ark.,
2003). Mikroenkapsülasyon yöntemi bir tutuklama işlemidir ve farklı
yöntemler ile yapılabilmektedir ancak genel olarak üç aşamadan
meydana gelmektedir.
İlk aşamada katı veya sıvı ortam içerisine biyoaktif bileşenler dahil
edilir. İkinci aşamada sıvı ortam dispersiyonu sağlanır. Son aşamada
ise

fiziksel

(buharlaştırma,

katılaştırma

vb.),

kimyasal

(polimerizasyon) veya fizikokimyasal (jelifikasyon) işlemler ile
homojen hala getirilerek enkapsülasyon işlemi gerçekleştirilir (Sarao
ve Arora, 2017).

Şekil 1. Mikroenkapsülasyon
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Mikroenkapsülasyon sonucu oluşan yapılar mikropartiküller olarak
adlandırılır.

Mikroenkapsülasyon

işleminden

sonra

oluşan

mikropartiküllerin çapları genellikle 0.01 ve 1.000 μm aralığında
olabiliyor iken , aktif malzemenin yüzeyini saran çeperin kalınlığı ise
0.5-150 μm olmaktadır (Peanparkdee ve ark., 2016).
Bu yöntem günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu alanlar, ilaç (%68), gıda (%13), kozmetik (%8), tekstil (%5),
biyomedikal (%3), tarım (%2) ve elektronik (%1) gibi farklı alanlardır
(Paulo

ve

Santos,

2017).

Mikroenkapsülasyonun

başarısını,

kaplanacak olan aktif materyalde kullanılan kaplama materyali ve
kaplama yöntemi belirler.
Kaplanacak maddeye göre kaplama materyali ve kaplama yöntemleri
değişiklik göstermektedir. Probiyotik bakterilerin kaplanmasında
peynir altı suyu proteinleri (PAS) ,sodyum aljinatlar, nişasta, kitosan,
karregenan, jellan ve ksantan gam, selüloz asetat fitalat (CAP), jelatin
ve nohut proteinleri kaplama işleminde en çok kullanılan kaplama
materyalleridir. Probiyotik bakterilere, bakterinin özelliğine göre bu
kaplama materyalleri, uygun kaplama yöntemleri (emülsiyon,
ekstrüzyon, rennet ile birlikte jelleştirilmiş protein, akışkan yatak,
püskürterek

kurutma,

dondurarak

kurutma

((liyofilizasyon)),

hibridizasyon, çarpışmalı aerosol teknolojisi ve elektrodöndürme)
kullanılarak kaplama işlemi gerçekleştirilir (Martín ve ark., 2015;
Kavitake ve ark., 2018).
Probiyotik bakterilerin kaplamasında kullanılacak olan kaplama
materyallerinin seçiminde etkili olan bazı faktörler vardır. Kaplama
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materyalinin seçimini etkileyen faktörler; kaplama materyali toksik
etki göstermemeli, kaplama materyali sağlık açısından güvenli olmalı,
kullanılacak olan materyal kolay işlenebilir olmalı, inert olmalı, işlem
öncesinde

veya

sonrasında

kaplama

materyali

ile

aktif

mikroorganizma arasında mikroorganizmayı etkileyecek bir reaksiyon
oluşmamalıdır.
faktörlerden

Kaplama materyali mikroorganizmayı çevresel

korumalıdır.

Mikroorganizmanın

vücutta

istenilen

zamanda salınımı için uygun yapıda olmalıdır. Maliyeti düşük
olmalıdır (Geniş ve Tuncer, 2019).
Tablo 1. Gıda Endüstrisine Uygun Kaplama Materyalleri (Wandrey et al. 2009)
Kaynak

Proteinler

Yağlar / Lipidler

Doğal bitki özleri

Gluten

Yağ asitleri /

akasya zamkı, gum

Soya ve bezelye

alkoller,

karayaa,

izolatları

Gliseritler,

Karbonhidrat
polimerleri
Selüloz ve nişasta
benzeri yapılar

Bitki Kökenliler

polisakkaritler

balmumu,
fosfolipitler

Deniz Kökenliler

Sodyum aljinat ve

-

-

karragenan
Mikrobiyal /

Bakteri ve

Bakteri ve

Yağ asitleri /

Hayvan

hayvanlardan elde

hayvanlardan elde

alkoller,

Kökenliler

edilen

edilen proteinler

Gliseritler,

karbonhidrat

(Kazeinler, serum

balmumu,

polimerleri

proteinleri)

fosfolipitler
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Tablo 2. Bakteri Türüne Göre Kaplama Yöntemi ve Kaplama Materyalleri
Bakteri Türüne Göre Kaplama Bakteri

Bakteri

Türüne Kaynak

Göre

Materyali

Kaplama

Yöntemi

Lactobacillus

-Selüloz asetat fitalat

acidophillus (La-05) 2-Kalsiyum aljinat

1-Püskürtmeli

1-Fávaro-

kurutma

Trindade ve

2-Ekstrüzyon

Grosso (2002)
2-Mirzaei ve
ark.(2012)

Bifidobacterium
lactis (Bb-12)
Bifidobacterium

Peynir altı suyu proteinleri

Püskürtmeli kurutma Picot ve

brevis R070

Lacroix (2004)

Bifidobacterium
longum R023
Bifidobacterium

Kuersetin, sodyum aljinat, kitosan Ekstrüzyon yöntemi Chavarri ve

bifidum

ark. (2010)
Modifiye edilmiş nişasta, jelatin,

Saccharomyces

bezelye proteinleri, peynir altı suyu Püskürtmeli kurutma Arslan ve ark.

boulardi

protein konsantresi,maltodekstrin, yöntemi

(2015)

bezelye proteini, arabik gam
Lactobacillus

Sodyum aljinat ve peynir altı suyu

plantarum 299v

proteinleri

Liyofilizasyon

Gbassi ve ark.
(2010)

Laktik asit

Akasya gam

Sprey kurutma

bakterileri

Perez-Chabela
ve ark. (2013)

Bifidobacterium
Kernel ve palm yağı

lactis
Lactobacillus

Dondurarak kurutma Pedroso ve ark.
(Liyofilizasyon)

(2012)

acidophilus

Gıda endüstrisinde mikroenkapsülasyonun kullanılmasının birçok
sebebi

bulunmaktadır.

Bunlar

kaplanan

maddenin

dışarıdan
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gelebilecek olumsuz koşullardan (sıcaklık, hava, ışık ve nem)
korunmasıdır. Üründe bulunan aroma maddelerinin buharlaşarak dış
ortama geçiş hızını azaltmak ve ürünün fiziksel özelliklerini
kaybetmeden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Tat ve koku yönünden
baskın olan ürünlerin tat ve kokusunu maskelemek ve kaplanacak
madde miktarının az olduğu durumlarda seyreltilerek ilave edileceği
üründe üniform dağılım elde etmektir. Ürünün insan vücudunda
istenilen zaman, yer ve düzeyde salınımının gerçekleşmesi (Desai ve
Park 2005).
2.1. Mikroenkapsülasyonunda kullanılan yöntemler
Probiyotiklerin

kaplanmasında

kullanılan

en

yaygın

yöntem

emülsifikasyon ve ekstrüzyon ile bir matriks içerisinde gömülmesi,
püskürterek kurutma, püskürterek kaplama ve dondurarak kurutmadır.
Bu yöntemlerin yanında probiyotiklerin kaplanmasında az tercih
edilen ancak gıda sanayi ve eczacılıkta yaygın bir şekilde kullanılan
daha farklı kaplama yöntemleri bulunmaktadır (Champagne ve
Fustier, 2007).
Ekstrüzyon Tekniği
Ekstrüzyon, kapsül yapımında yıllardır en çok kullanılan tekniktir
(Krasaekoopt ve ark., 2004). Bu teknikte ilk olarak hidrokolloid
solüsyonu (kaplama materyali) hazırlanır ve içerisine probiyotik
bakteriler ilave edilerek homojen yapı oluşana kadar karıştırılır.
Kaplama materyalinin sertleşip kapsül oluşturması için gerekli olan
çözelti hazırlanır ve bakterili karışım şırınga yardımıyla damlatılarak
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veya püskürtülerek sertleştirici çözeltiye damlatılır. Sertleştirici
çözücü içerisinde oluşan kapsüller istenilen düzeyde sertleşene kadar
bekletilir. Sertleşen kapsüller uygun yöntemler ile çözeltiden ayrılır ve
yüzeyleri kurutulur (Desai ve Park, 2005; Rokka ve Rantamaki, 2010).
Probiyotik bakterilerin kaplanmasında potasyum klorür ve kalsiyum
klorür gibi minerallerin olduğu sertleştirici çözeltiler varlığında
karregenan, pektin ve aljinatın kapsül oluşturması başarılı bir şekilde
sonuçlanmaktadır. Kapsüllerin oluşmasının kimyasal açıklaması şu
şekildedir. Jelleşme iyonları ile serbest karboksilik radikallerin
birleşmesi ile kapsül oluşumu gerçekleşir (Champagne ve Fustier,
2007). Aljinat çözeltilerinin farklı oranlarda hazırlanarak kalsiyum
klorür çözeltisine püskürtülmesi veya şırınga ile damlatılması
yöntemiyle oluşan kapsüller birçok çalışmacı tarafından başarılı bir
şekilde sonuçlandırılmıştır (Champagne ve ark., 1992; Desai ve Park,
2005). Aromaların tutuklanması için en çok kullanılan yöntem
ekstrüzyon yöntemidir (Gouin, 2004; Desai ve Park, 2005; Madene ve
ark., 2006). Oluşan kapsülün boyutu ve şekli şırınganın başlığının çapı
ve düşme mesafesine bağlıdır. Ekstrüzyon tekniğinde genellikle
kullanılan kaplama materyali aljinattır.

Şekil 2. Ekstrüzyon Tekniği
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Emülsifikasyon Tekniği
Bu teknikte hazırlanan kaplama materyali çözeltisi ile bakteri
birleştirilerek sürekli olmayan faz elde edilir.

Bitkisel sıvı yağlar

(soya yağı, ayçiçek yağı, kanola yağı veya mısır yağı vb.) sürekli faz
olarak kullanılır ve bu iki faz karıştırılarak bakterilerin su/yağ
sisteminde tutundurulması için geliştirilmiş bir tekniktir. Bu teknikte
de genellikle kaplama materyali olarak aljinat kullanılmaktadır. İlk
olarak aljinat solüsyonu ile bakteriler karıştırılır ve oluşan karışım
Tween 80 içeren bitkisel sıvı yağ içerisine aktarılarak homojen bir
karışım elde edilir. Oluşan emülsiyon karışımı CaCl2 içerisine şırınga
ile damlatılarak veya püskürtülerek karışımın emülsiyon yapısı kırılır
ve kapsüller sertleşerek oluşur ve oluşan kapsüller uygun yöntemler
kullanılarak bitkisel sıvı yağdan ayrılır. Emülsiyon yapıyı kırmak için
KCl kullanıldığında kaplama materyali olarak κ-karagenan, çapraz
bağlı jelatin, keçi boynuzu gamı, kitozan ve selüloz asetat fitalat
probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyonunda kullanılabilir (Audet
ve ark., 1988; Rao ve ark., 1989; Groboillot ve ark., 1993; Annan ve
ark., 2008; Rokka ve Rantamaki, 2010).

Şekil 3. Emülsifikasyon Tekniği
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Püskürterek Kurutma Tekniği
Bu teknik gıda endüstrisinde en yaygın kullanılan tekniktir. Bu
teknikteki proses genel olarak kurutma işlemi olarak düşünülmektedir
ancak çekirdek materyalin koruyucu bir kaplama çözeltisi içerisinde
tutulmasından dolayı mikroenkapsülasyon da kaplama yöntemleri
arasında sayılabilmektedir (Kınık ve ark., 2003). Uygulanan diğer
kaplama teknikleri ile karşılaştırıldığında maliyetinin düşük olması en
çok tercih edilen mikroenkapsülasyon teknikleri arasında sayılmasına
sebep olmuştur (Augustin ve Hemar, 2009).
Bu teknik ile yapılacak olan mikroenkapsülasyon işleminde ilk olarak
kaplanacak materyal kaplama çözeltisi ile karıştırılır. Homojen halde
dispersiyon ve emülsiyon yapıda karışım elde edilir. Daha sonra
oluşan dispersiyon veya emülsiyon karışımı kurutma siklonunda sıcak
hava ile karşılaşarak kapsüllerde bulunan suyun hızlı bir şekilde
uzaklaştırılması sağlanır. Suyu uzaklaştırılan kapsüller kuruduğu için
toz haline dönüşürler ve dah düşük sıcaklıklar ile kurutucu havadan
ayrılması (Augustin ve Hemar, 2009).

Şekil 4. Püskürterek Kurutma Tekniği
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2.2 Mikroenkapsülasyonda kullanılan kaplama materyalleri
Mikroenkapsülasyon uygulamasında en önemli unsurlardan biriside
uygun kaplama materyalinin seçimidir. Gıda enndüstrisinde kullanılan
kaplama materyalinin gıda olarak tüketilebilecek bir ürün olması
gerekmektedir. Seçilen kaplama materyalinin emülsifiye etme, jel
oluşumunu kolaylaştırması ve viskoziteyi olumlu yönde etkilemesi
gibi özellikleri kaplama materyali olarak kullanılmasında etkilidir
(Augustin ve Hemar, 2009). Mikroenkapsülasyon işleminde kullanılan
kaplama

materyalleri

genellikle

istenilen

bütün

özellikleri

karşılamadığı için diğer kaplama materyalleri veya kaplamaya
yardımcı maddeler ile beraber kullanılabilmektedir (Ünal ve
Erginkaya, 2010).
Aljinat
Mikroenkapsülasyonda kaplama materyali olarak en çok kullanılan
madde aljinattır. Aljinatın yaygın bir şekilde kullanılmasının nedenleri
bulunmaktadır. Bunlar; temininin kolay edinilebilir olması, stabilitesi
yüksek kapsüller oluşturması, toksik etkisinin olmaması ve probiyotik
bakterilerde kalsiyum klorür ile hafif matriksler meydana getirmesidir.
Aljinatta bulunan aljinik asit deniz yosunlarından elde edilen
poliüronik asittir.
Mikroenkapsülasyonda

alljinat

hidrojelleri

yaygın

olarak

kullanılmaktadır. Ancak aljinat kullanımının bazı dezavantajları
vardır. Örneğin, aljinat asit ortamına duyarlıdır ve bu yüzden kaplanan
madde veya bakteri mide ortamındaki asitlik karışışında istenilen
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düzeyde korunamamaktadır (Mortazavian ve ark., 2008). Aljinatın bir
diğer dezavantajı ise elde edilen kapsüllerin boyutunun büyük olması
ve yüzeyindeki por sayısının fazla olmasıdır (Gouin, 2004; Burgain ve
ark., 2011). Aljinat ile beraber yardımcı kaplama maddelerinin
kullanılması aljinatın mikroenkapsülsayonda kullanım oranlarını
artırmaktadır. Mandal ve ark. (2006), alfinat çözeltisinin farklı
konsantrasyonlarda hazırlayarak L. casei NCDC-298 suşunu kapsüle
etmişlerdir ve suşun canlılığı üzerinde araştırmalar yapmışlardır.
Araştırmalar sonucunda kapsülde kullanılan aljinat konsantrasyonu
arttıkça bakterinin gastrointestinal ortam koşullarına karşı toleransının
arttığını ve böylece aljinat konsantrayonunun hücrenin korunması
yönünde olumlu etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.
Muthukumarasamy ve Holley (2006), L. reuteri‟yi aljinat ile kaplayıp
fermente kuru sosise ilave etmişlerdir. İlave edilen kapsüllerin
fermente kuru sosisin mikrobiyolojik ve duyusal kalitesinin üzerine
araştırma yapmışlardır.

Yapılan araştırmalar sonucunda, kapsüle

edilmemiş L. reuteri içeren kontrol örneği sosisin kurutma işlemi
sırasında

canlılık

düzeyinde

yaklaşık

2.6

log

kob/g

düşüş

gözlemlerken kasülaysayonu yapılan örnekte 0.5 log kob/g düşüş
gözlemlemişlerdir. Enkapsüle L. reuteri hücresi fermente kuru
sosislere ilave edilmiş ve duyusal değerlendirmeler sonucunda
olumsuz sonuç olmadığını bildirmişlerdir.
Nişasta
Kolon kanserine karşı olumlu etkisi olan nişasta kolon içerisinde
birden fazla etkisinin olmasından dolayı sağlık için önemli besinsel
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işlevi vardır. Nişasta sindirime karşı dirençli olduğundan ince bağırsak
ve kolonda enzimler ( pankreatik amilazlar) ile parçalanmamaktadır.
Nişasta

dirençli

olduğu

için

kalın

bağırsakta

probiyotik

mikroorganizmaların canlılığını korumak için kullanılabilmektedir.
Probiyotik mikroorganizmaların kolayca tutunabilmesi için birçok
olumlu yönü vardır. Bunlar; işlenmesinin kolay olması, depolanması,
gastrointestinal ortam boyunca canlılığını koruması, çevresel olumsuz
koşullara karşı direnç ve esneklik sağlamasıdır (Crittenden ve ark.
2001).
Mattila-Sandholm ve ark. (2002) granül boyutu 50-100 μm olan ve
enzimatik olarak işlenmiş patates nişastasını LAB için kaplama
materyali olarak kullanmışlar ve farklı sıcaklıklarda ( oda sıcaklığı ve
-18 derece) raf ömrünü araştırmışlardır. Araştırma sonucunda patates
nişsatsası ile enkapsüle edilmiş LAB’nin oda sıcaklığında mininum 6
ay canlılığını koruduğunu ve -18 derecede minimum 18 ay canlı
kalabildikleri sonucunu gözlemlemişlerdir.
Talwalkar ve Kailasapathy (2003) nişasta ve aljinat ile bir karışım
hazırlayarak L. acidophilus ve B. lactis‟i kaplamışlar ve oluşan
kapsüllerin oksijen ile ilişkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda
aljinat- nişasta karışımının bakterileri oksijenden koruduğu ve oksijen
difizyonunu engellediğini bildirmişlerdir.
Yapılan başka bir çalışmada ise nişasta-aljinat ile kaplanan
mikroorganizmaların sadece aljinat ile kaplanan mikroorganizmalara
göre canlılığını daha iyi koruduğu bildirilmiştir (Sultana ve ark., 2000;
Iyer ve Kailasapathy, 2005).
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Jelatin
Kolajenin, hidrolizi ile ortaya çıkan biyobozunur proteine jelatin adı
verilir (Shaddel ve ark., 2018). Jelatinin sahip olduğu birçok özellik
bulunmaktadır. Jelatin, sahip olduğu fiziksel özellikler (saf hali,
kırılgan, yarı saydam, rengi olmayan veya hafif sarı, tadı ve kokusu
olmayan) dışında yapısal özelliklerinden (emülsifiye etme kapasitesi
yüksek, sıvı içersindeki çözünürlüğü, stabilize edici aktivitesinin
yüksek olması ve çapraz bağlanma aktivitesinin yüksek olması) dolayı
da mikroenkapsülasyon yönteminde kaplama materyali olarak tercih
edilir (Shaddel ve ark., 2018; Kavitake ve ark., 2018).
Arslan ve ark. (2015), Saccharomyces boulardi’yi peynir altı suyu
protein konsantresi, jelatin, maltodesktrin, bezelye proteini, modifiye
nişasta ve Arabik gam kullanarak püskürtmeli kurutma yöntemi ile
enkapsüle etmişlerdir ve en etkin kaplama materyalini araştırmışlardır.
Araştırma sonucunda S. boulardi hücrelerinin yapay mide ortamı,
değişik pH değerleri ve sürelerde hayatta kalmasında gam Arabik’in
en çok koruyan kaplama materyali olduğunu ve onu takiben jelatin ve
bezelye proteinin olduğunu bildirmişlerdir.
Karregenan
Deniz alglerinden elde edilen karregenan doğal polisakkarittir ve gıda
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Karregenan, 60-80
sıcaklıkta

%2

ile

%5

konsantrasyonunda

o

C

çözünmektedir.

Karregenanın sıcaklık değişimine bağlı olarak jel oluşturması değişir.
Sıcaklık ile sterilize edilmiş karregenan 40-45 oC’ye soğutulur ve
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içerisine hücre çözeltisi eklenir. Karregenan ve hücre çözeltisinin jel
oluşumu için oda sıcaklığında soğuması sağlanır ve soğuma sonunda
jel oluşumu gerçekleşir. Oluşan jel şırınga ile damlatılarak veya
püskürtülerek KCl içerisine eklenir ve kapsüller oluşur.
Audet ve ark. (1988) KCl‟ün inhibitör özelliğini S. thermophilus ve L.
bulgaricus gibi mikroorganizmalar üzerinde incelemişlerdir ve olumlu
sonuçlar bildirmişlerdir. Bir başka çalışmalarında ise kaplama
maddesi olarak karregenan ve keçiboynuzu gamı karışımı kullanarak
süt ürünlerinde biyomas oluşumu sırasında LAB’nin özelliklerini
geliştirmek için incelemişlerdir (Audet ve ark., 1990, 1991).
2.3. Mikroenkapsülasyonda kullanılacak olan suşun, kaplama
yönteminin ve kaplama materyalinin seçimi
Raflarda

tüketiciler

mikroorganizma

tarafından

içeriği

fark

yüksek

edilecek

yeni

ve

ürünlerin

probiyotik
üretiminde

mikroenkapsülasyon önemli bir yöntemdir. Bu işlemin uygulanması
için kullanılacak yöntem, kullanılacak kaplama materyali ve
probiyotik suşun seçimi oldukça önemlidir. Mikroenkapsüle edilen
probiyotik

mikroorganizmaların

oda

sıcaklığında

canlılıklarını

sürdürebilmeleri, ısıl işleme karşı dayanımlarının artması, kesme ve
basınç

gibi

fiziksel

etkilere

karşı

dirençlerinin

arttırılması,

gastrointestinal sistemde de dayanıklı olması beklenmektedir.
Uygulanan bu yöntemde kullanılan kimyasallar hem insan sağlığına
hem de çevreye zarar vermemelidir.
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Enkapsülasyon işleminde kullanılan bakterileri yüksek sıcaklıklardan
korumak için genellikle emülsifikasyon veya ekstrüzyon yöntemleri
tercih edilmektedir. Yüksek bakteri canlılığının oranı her iki yöntem
ile

sağlanabilmektedir.

Emülsifikasyon

yönteminin

endüstride

kullanımı daha çok tercih edilmektedir ve bu yöntem ile daha küçük
boyutta kapsüller elde edilmektedir. Bu yöntem ile büyük ölçekli
teknolojiler geliştirilebilir. Ancak yöntemde bitkisel sıvı yağların
kullanılması

maliyet

açısından

dezavantaj

oluşturmaktadır.

(Krasaekoopt ve ark., 2003; Song ve ark., 2003).
Mikroenkapsülasyonda kullanılan kaplama materyaline göre kaplama
yöntemine karar verilir. Kaplama materyallerinde probiyotik ve
prebiyotiklerin birleştirilmesi günümüzde en fazla araştırma konusu
olan konudur. Doğal orjinli yeni taşıyıcı materyallerin kullanımı da
artmaktadır. Bunlara örnek olarak meyve polisakkaritleri verilebilir
(Stummer ve ark., 2009).
Mikroenkapsülasyon işleminde kullanılan kaplama materyalleri
tüketiciler için çok önemlidir. Kaplama işleminde kullanılan kaplama
materyali sağlık açısından güvenilir olmalıdır ve direkt gıda olarak
tüketilebilmelidir.
Fonksiyonel gıda üretiminde kullanılan probiyotikler bazı özelliklere
sahip olmalıdır (FAO/WHO, 2006). Bu özelliklerden bazıları,
gastrointestinal sisteme karşı toleransı olmalı ve bu özellik uygun
kaplama materyali ve kaplama yöntemi ile iyileştirilmelidir.
Gastrointestinal sistem ile yapılan mikroenkapsülasyon çalışmalarında
in vitro çalışmalar yapılmaktadır. Ancak probiyotik hücrelerin
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mikroenkapsülasyon işleminden sonra çeşitli stres koşullarına karşı
olan dayanımları için in vivo çalışmalara ihtiyaç vardır.
3. Mikroenkapsülasyon İşleminin Gıdalarda Uygulanması
Mikroenkapsüle edilmiş probiyotiklerin gıdalara ilave edilmesi ve
gıdaların fonksiyonel özellik kazanması için dört önemli nokta vardır.
Bunlar;
• Probiyotik

mikroorganizmanın

gıda

tüketilene

kadar

canlılığını koruması
• Gıdanın

üretimi

için

yeni

yöntem

ve

teknolojilerin

geliştirilmesi
• İlave edilen probiyotik mikroorganizma ürünün duyusal
özellikleri üzerinde olumsuz sonuç oluşturmamalı veya
ürünün duyusal özelliklerini geliştirmeli
• Probiyotik mikroorganizma gıdalarda hareketsiz kalmalıdır
(Mortazavian ve ark., 2007).
Probiyotik

mikroorganizmaların

canlılığı

mikroenkapsülalsyon

yöntemi ile iyileştirilebilir. Mkroenkapsülasyon yöntemi probiyotik
mikroorganizmaları yüksek asitlik (mide asitliği), moleküler oksijen,
düşük pH, ısıl işlem sırasında ortaya çıkan zararlı maddeler, sindirim
sisteminde bulunan enzimler, kısa zincirli yağ asitleri ve kurutma gibi
zararlı

olan

olumsuz

çevre

(Mortazavian ve ark., 2007).

koşullarına

karşı

korumaktadır
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Ürünlerinin raf ömrünün artması probyotik mikroorganizmaların
canlılık

oranlarının

artması

ile

doğru

orantılıdır.

Probiyotik

mikroorganizmaların canlılıklarını kaybetmelerinde en önemli faktör
fermantasyon sırasındaki yüksek asitlik ve düşük pH değerleridir
(Shah ve ark., 1995). Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsüle
edilmiş hali en çok yoğurt gibi probiyotik ürünlerin geliştirilmesinde
kullanılmaktadır.
Mikroenkapsüle edilmiş probiyotik mikroorganizmlar ile üretilen
fermente ürünlerde bazı dezavantajlar oluşmaktadır. Bunun sebebi ise
fermantasyon süresi uzun olduğundan starter kültür inokülsayonu
fazla

oluyor

ve

mikroorganizmaların,

maliyet

artışı

olmaktadır.

Probiyotik

ürün içerisinde homojen dağılımı için

enkapsülasyon yöntemi kullanılır ve mikroorganizmalar immobilize
edilmektedir. Mayonez gibi viskoz ve birden fazla faza sahip
ürünlerde bu özellik çok önemlidir (Khalil ve Mansour, 1998).
Probiyotik

mikroorganizmalara

mikroenkapsülasyon

işleminin

uygulanması ile oluşan kapsüllerinn ilave edildiği son ürününün
duyusal özelliklerini iyileştirir. Enkapsüle edilmiş mikroorganizma ile
üretilen fermente ürünlerde örneğin yoğurt gibi ürünlerdeki ekşi tat,
enkapsüle edilmemiş mikroorganizmalarla üretilen ürünlere göre daha
azdır (Adhikari ve ark., 2000).
4. Probiyotikler
Probiyotik kelimesinin anlamı Yunanca’da kullanılan probias’tan
gelmektedir. Probiyotik, vücuda yeterli miktarda alındığında konakçı
hücreye fayda sağlayan mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (
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Sezen, 2013). Probiyotikler, fermente süt ürünleri, çiğ sucuk, turşu,
bira, şarap, ekmek, kımız ve kefir gibi ürünlerde zengin olarak
bulunmaktadır. Probiyotiklerin sağlık açısından yararlı olabilmeleri
için tüketilen ürünün minimum 106-108 kob/g veya ml düzeyinde
canlı bakteri içermesi gerekmektedir. Probiyotiklerin sağlık üzerine
olumlu etkileri olduğundan bağırsak florasında bulunmaları istenir.
Probiyotik gıdalarda ki amaç ise yararlı mikroorganizmaların yiyecek
ve içecek yoluyla vücuda alınması ve bağırsaklarda tutunarak vücutta
daha uzun süre kalmasıdır. Probiyotik olarak birçok mikroorganizma
kullanılmaktadır.
Probiyotik ürün denildiğinde akla gelen ilk şey konakçıya olumlu
etkileri olan mikroorganizmalar içeren çeşitli enzim, vitamin ve aroma
bileşikleri ile destelenerek direkt kapsül veya tablet halinde
tüketilebilen ürünlerdir. Probiyotik ürün üretiminde karşılaşılan en
önemli sorunlardan birisi de mikroorganizmaların üretim sırasında
canlılığını kaybetmesidir.
Probiyotiklerin etki mekanizmaları için özellikle; patojen ve zararlı
bakterilerin

sayılarını

kolonizasyon),
oldukları

azaltması

mikrobiyal

enzimler)

ve

(ürettikleri

metobolizmayı
bağışıklık

metabolitler

değiştirmesi

sistemini

ve

(sahip

iyileştirmesi

önerilmektedir (Yağcı, 2007).
FAO/ WHO’ nun probiyotikler için geliştirmiş olduğu özellikler;
probiyotikler cins, tür ve suş düzeyinde tanımlanmış olmalı, in vitro
ve

hayvan

testleri

kullanılarak

fonksiyonel

karakterizasyonu

yapılmalı, in vitro hücre kültürleri ve/veya hayvan modelleri ile
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güvenlik

değerlendirmesi

yapılmalı,

plasebo

kontrollü

insan

denemeleri ile etkinlik değerlendirmesi (çift körlü çalışma) yapılmalı,
belirli koşullarda belirli bir uygulama ile karşılaştırılarak etkinlik
değerlendirilmesi yapılmalıdır (FAO/WHO, 2002).
Probiyotik bakterilerde olması beklenen bazı özellikler; insanda
olumsuz bir etki olmayacağı laboratuvar çalışmaları sonucundan
kanıtlanmış olmalı, teknik özellikleri iyi olmalı, stabil bir suş olmalı,
fajlara karşı dirençli olmalı, oksijene karşı dirençli olmalıdır.
Bağırsaklarda olumlu bir şekilde etki gösterene kadar canlı kalmalıdır.
Gastointestinal sistemde kolonize olabilmelidir. Doğal floraya hızlı bir
şekilde adapte olmalıdır. Olumsuz koşullara (düşük pH, mide asidi ve
safra tuzları) karşı dirençli olmalıdır. Bağırsak hücrelerine kolayca
tutunabilmeli ve etkisini gösterebilmelidir. Bağırsaklarda bulunan
antibiyotiklere karşı dirençli olmalı ve etkilenmemelidir. Patojenler
bakteriler ile kontamine olmamalıdır. Genellikle güvenli olarak
tanımlanmış ve patojen olmamalıdır. Konakçı sağlığı üzerinde olumlu
etkileri olmalıdır.

Depolama süresi boyunca canlı kalmalı ve

antimikrobiyal maddeler üretebilmelidir.
4.1. Probiyotik bakterilerin gastrointestinal sistemde canlılığı
Probiyotik bakterilerin mikroenkapsülasyon işleminden sonra mide
asidi, enzimler ve safra tuzuna karşı canlılıklarını önemli düzeyde
koruduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır (Mortazavian ve
ark., 2007). Rao ve ark. (1989) B. Pseudolongum’u selüloz astat fitalat
kullanarak kaplamışlardır ve bakterinin canlılık seviyesinin yapay
sindirim sisteminde önemli düzeyde değişmediğini bildirmişlerdir.
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Lee ve Heo (2000) B. Longum’u kalsiyum aljinat kaplamışlardır ve
yapay mide ortamında (pH 1.5) bakterinin canlılık oranının yüksek
olduğu sonucunu bildirmişlerdir. Chandramouli ve ark. (2004) L.
Acidophilus’u sodyum aljinat kullanarak enkapsüle etmişlerdir.
Oluşan kapsülleri yüksek asit (pH 2.0) ve safra tuzu (%1) içeren
ortamlara ilave ederek enkapsüle edilmiş bakterinin bu koşullara karşı
dayanımlarının yükseldiği sonucunu rapor etmişlerdir.
4.2. Probiyotiklerin

mikroenkapsülasyon

yöntemi

ile

kaplanarak gıdalarda kullanılması
Hekmat ve ark. (1992), L. acidophilus ve B. bifidum'un dondurma
içerisinde hayatta kalmasını incelemişler ve duyusal özelliklerini
değerlendirmiştirlerdir.

Probiyotik

mikroorganizma

içeren

ve

probiyotik mikroorganizma içermeyen kontrol örnekleri 88 eğitimsiz
panelist tarafından değerlendirilmiştir. Panelistlerden duyusal olarak
en çok ve en az tercih ettikleri örnekleri belirtmeleri ve 1 - 9 arasında
bir hedonik ölçek kullanarak ürünün lezzetini, dokusunu ve genel
kabulünü

değerlendirmeleri

istenmiştir.

Çalışma

sonunda,

dondurmanın tüketicilere probiyotik bakteri sağlamak için iyi bir
kaynak olarak kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.
Sultana ve ark. (2000) B. Bifidum ve L. Acidophilus cinsi bakterileri
mısır nişastası ve aljinat kullanarak enkapsüle etmişlerdir. Enkapsüle
edilen bakterileri yapay sindirim sisteminde ve yoğurt içerisine ilave
ederek yoğurtta canlılık düzeylerini incelemişlerdir. Yapılan kaplama
esnasında aljinat içerisine gliserol ilave etmişler ve -20oC’de
enkapsüle edilen bakterilerin canlılık düzeylerini arttırdığı sonucuna
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varmışlardır. Enlapüsle edilmiş bakterilerin ilave edildiği yoğurtta 8
hafta depolama sonunda canlı bakterilerde 0.5 log’luk düşüş
gözlemlenirken, enkapsüle edilmeden ilave edilen serbest hücreli
yoğurtlarda ki canlılık düzeyinde 1 log’luk düşüş belirlemişlerdir.
Faâ Varo-Trındade ve ark. (2002) yaptıkları çalışmada L. acidophilus
(La-05) ve B. lactis (Bb-12) 'yi kaplama materyali olarak selüloz
asetat ftalatı kullanarak üç farklı kurutma sıcaklığında püskürtmeyle
kurutma

tekniğiyle

mikrokapsüle

etmişlerdir.

Püskürtülerek

kurutulmuş mikrokapsüllenmiş B. lactis ve L. acidophilus'un hayatta
kalmasının, kullanılan kurutma sıcaklığına bağlı olduğu ve daha düşük
sıcaklıkların daha yüksek hayatta kalma oranları ile sonuçlandığı
gözlemlenmişlerdir. Selüloz asetat ftalat ile mikrokapsüllenmiş olan
B. lactis ve L. acidophilus, asit ve safra çözeltilerine dirençli
olduklarından ve bağırsaktaki koşullara benzer koşullarda serbest
kaldıklarından diyet yardımcıları olarak kullanım için iyi bir
potansiyel özellik taşıdığı sonucunu bildirmişlerdir.
Krasaekoopt ve ark. (2004), kalsiyum aljinat kullanarak L.
acidophilus, B. bifidum ve L. casei cinsi bakterileri kapsüle
etmişlerdir. 3 farklı kaplama materyalini (kitosan, sodyum aljinat ve
aljinat-polilisin kombinasyonu) kullanarak ayrı bakteriler tekrar
kaplanmıştır. 2. Kaplama olarak kullanılan kaplama materyalleri ilk
yapılan kapsüllerin sıklığını arttırmıştır. Kaplanan bakterilerin canlılık
düzeyleri ve özellikleri yapay mide özsuyunda incelenmiştir. 2.
Kaplama işleminden sonra mide özsuyunda B. bifidum’un canlılığını
asitlikten dolayı kaybettiği sonucuna ulaşmışlardır.
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Başka bir çalışmada; Picot ve ark. (2004) püskürtmeyle kurutulmuş
peynir altı suyu proteini bazlı mikrokapsüllerdeki kapsüllemenin, iki
bifidobakteri

suşunun,

Bifidobacterium

breve R070

ve

Bifidobacterium longum R023'ün hayatta kalması üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. Bakterilerin kapsülasyonunda kaplama maddesi
olarak peyniraltı suyu (PAS) kullanılırken kaplama tekniği olarak da
püskürterek kurutma kullanılmışlardır. Çalışmada seçilen suşlar,
kapsülleme işleminde ve hareketsiz durumda, yoğurtta soğutulmuş
depolamada ve in vitro sindirim testinde hayatta kalma yetenekleri
açısından

önemli

püskürtmeyle

ölçüde

kurutma

farklılık
sırasında

göstermiştir. BB
yüksek

canlılık

R070’de,
değeri

gözlemlenmiştir. Kapsüllenmiş hücreler, düşük pH'lı yoğurtlarda 28
günlük depolama sırasında ve insan yapay mide-bağırsak ortamı
oluşturularak

hazırlanan

koşullara

maruz

bırakıldığında,

kapsüllenmemiş olan bakterilerden daha yüksek bir canlılık oranı
gösterdiği

gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bifidobakterilerin suda

çözünmeyen peynir altı suyu proteini bazlı mikrokapsüllerde
hareketsizleştirilmesi, yüksek asitli ortamlara toleranslarını arttırdığı
bildirmişlerdir.
Kasımoğlu ve ark. (2004) L. acidophilus ilavesinin Türk beyaz
peynirinin duyusal özellikleri, olgunlaşma süresi ve bileşimi
üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Geleneksel beyaz peynir ( L.
lactis spp. lactis ve L. lactis spp. cremoris ) ve probiyotikli peynir (L.
lactis spp. Lactis, L. lactis spp. cremoris ve L. acidophilus 593 N)
kullanmışlardır. Peynirler 90 gün boyunca 4

o

C 'de vakumlu
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paketlerde veya salamura içerisinde üretilmiş ve olgunlaştırılmıştır.
Peynir örnekleri mikrobiyolojik ve bileşimsel özellikler, proteoliz ve
farklı olgunlaşma aşamalarında duyusal değerlendirme açısından
değerlendirilmiştir. Vakumlu bir paket içinde olgunlaştığında, L.
acidophilus, olumlu sağlık etkileri için gerekli olan > 10 7 kob/g
sayılarına kadar canlı kalmıştır. Vakumla doldurulmuş ve tuzlu su ile
tuzlanmış probiyotik peynirlerdeki protein, kuru madde, tuz içeriği ve
laktik asit yüzdesi önemli ölçüde farklılık göstermiştir. Ayrıca,
probiyotik peynirlerin laktik asit içeriği, hem vakumla paketlenmiş
hem de salamura paketlenmiş peynirler için kontrollere göre daha
yüksek çıkmıştır. Vakumla paketlenmiş probiyotik peynir, en yüksek
proteoliz seviyelerine ve tüm peynirler arasında en yüksek duyusal
kabul edilebilirliğe sahip olmuştur. Sonuç olarak, L. acidophilus,
olgunlaşma süresini kısaltmak için probiyotik beyaz peynir üretiminde
kullanılabilir ve saklama koşulu olarak da vakumlu paketleme
olduğunu bildirmişlerdir.
Reid ve ark. (2005) kaplama yöntemi olarak ekstrüzyon ve kaplama
materyali olarakta peyniraltı suyu’nu (PAS) kullanarak probiyotik
mikroorganizmaları enkapsüle etmişlerdir.yapılan kapsülasyon işlemi
sonrasında kapsül verimliliğini %96 olduğunu ve kapsüllerdeki canlı
hücre sayısını 8.0x108 kob/g olarak belirlemişlerdir. Hazırlanan
kapsüller yapay sindirim sistemine bırakılarak 90 dakika sonucunda
bakterilerin canlılık düzeylerini incelemişlerdir. Bu analiz sonucunda
bakteriyi kapsüllemenin asit ve safra koşullarında canlılığını
korumasını sağladığını bildirmişlerdir.
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Kailasapathy

yaptığı

(2006)’nin

çalışmada

mikrokapsüllenmiş

probiyotik kültürlerin, aljinat ve nişasta gibi gıda stabilizatörleri
olarak

yaygın

olarak

kullanılan

enkapsülan

polimerler

ile

birleştirilmesinin yoğurttaki probiyotik kültürlerin hayatta kalması
üzerindeki etkisini araştırmıştır. Probiyotik bakterilerin kaplanması
için kaplama materyali olarak aljinat, mısır nişastası ve kalsiyum
klorür kullanılırken kaplama yöntemi olarak da emülsiyon tekniği
tercih edilmiştir. Mikrokapsüllemenin, 7 hafta boyunca depolanan
yoğurtlardaki serbest probiyotik bakterilere göre kapsüllenmiş
probiyotik

bakterilerin

canlı

kalmasını

etkilediği

gözlemlenmiştir. Yoğurtlara yapılan duyusal analizler soucunda
probiyotik kapsüllerin eklenmesinin yoğurtların görünümünü ve
rengini, asitliğini, lezzetini ve tat sonrası özelliklerini önemli düzeyde
etkilemediği sonucunu bildirmiştir.
Hekmat ve ark. (2006), probiyotik ve standart yoğurdun duyusal
özelliklerini karşılaştırmak için tüketici tadı paneli değerlendirmeleri
adlı çalışma yapmışlardır. Sonuç olarak probiyotik % 1 yağlı
yoğurdun görünümü, aroması, dokusu ve genel kalitesinin standart %
1 yağlı yoğurda benzer olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle, L.
reuteri ile takviye edilmiş L. rhamnosus yoğurdu, insan tüketimi için
uygun duyusal özelliklere sahip olduğunu göstermişlerdir.
Kailasapathy (2006), L. acidophilus ve B. lactis kalsiyum klorür ve
aljinat-nişasta ile kapsül üretimişlerdir ve kontrol grubu olarak olarak
serbest

hücreleri

kullanmıştır.

Probiyotik

bakterilerin

pH,

ekzopolisakkarit üretimi ve 7 hafta boyunca yoğurdun duyusal
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özellikleri üzerindeki etkisini 4 oC depolama süresince araştırmıştır.
20 panelistten oluşan bir panel, 4 oC’de 7 hafta depolamadan sonra
yoğurdun özelliklerini değerlendirmişledir. Puanlama 1 - 15 arasında
bir hedonik ölçekte yapılmıştır ve 1 en çok beğenilen olarak
tanımlanmıştır.

Sonuçlar,

probiyotik

kültürlerin

serbest

veya

kapsüllenmiş halde eklenmesinin, saklama süresi boyunca yoğurtların
görünümünü ve rengini, asitliğini, lezzetini ve son tadı önemli ölçüde
etkilemediğini göstermiştir. Ancak dokuda önemli bir fark olduğu
bildirilmiştir.
Favaro-Trindade ve ark. (2006), aserola posası içeren dondurma
örneklerini, farklı başlangıç kültürleri (B. longum, B. lactis ve S.
thermophilus ve L. delbrueckii spp. Bulgaricus) kullanılarak formüle
edilmişlerdir.

Araştırmacılar,

probiyotik

kültürlerin

canlılığını,

askorbik asit stabilitesini ve duyusal kabulü analiz etmişlerdir. Kültür
kombinasyonları ile fermantasyon, 5.0 - 5.5 arasındaki pH değerlerine
ulaşıldığında kesintiye uğramıştır. Aserola posası ilavesi pH değerinin
sırasıyla 4.5 ve 5.0'a düşmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın
sonuçları, 4.5 pH değerinde 15 hafta boyunca önerilen minimum 10 6
kob/g

sınırının üzerinde kalan kültürlerin canlılığını göstermiştir.

Probiyotik ürünün kabulü için yapılan duyusal analizler sonucunda
düşük düzeyde puan almıştır.
Akin ve ark. (2007) inülin ve şeker seviyelerinin L. acidophilus ve B.
lactis ile eklenen probiyotik dondurmanın duyusal özellikleri
üzerindeki etkilerini incelenmişlerdir. Örnekler, aroma ve tat için 1 10, tutarlılık için 1-5 ve renk ve görünüm için 1 - 5 hedonik ölçek
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kullanılarak 10 panelist tarafından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, şeker
konsantrasyonunda ki bir artışın duyusal özellikleri iyileştirdiğini,
ancak inülin ilavesinin bunun üzerinde hiçbir etkisi olmadığını
göstermiştir.

Genel olarak, probiyotik dondurma iyi bir toplam

izlenim bırakmıştır ve saklama süresi boyunca belirgin bir kötü tat
oluşmamıştır.
Özer ve ark. (2008) L. acidophilus LA-5 ve Bifidobacterium bifidum
BB-12 cinsi bakterileri ekstrüzyon ve emülsiyon yöntemleri ile
enkapsüle

etmişlerdir.

Hazırlanan

kapsülleri

kaşar

peynirine

karıştırarak peynirin üretim prosesinde ve 90 günlük depolama süresi
boyunca probiyotik bakterilerin canlılığını incelemişlerdir. 90 günlük
depolama sonunda kaşar peynirinde oluşan duyusal, mikrobiyolojik ve
biyokimyasal özellikleri değerlendirmişlerdir. Araştırmacılar, ürünün
üretim prosesinde haşlama işlemini 2 dakika boyunca 52°C’de
yapmışlardır. Haşlama işleminin sonunda enkapsüle edilmemiş B.
bifidum BB-12 canlılığında 2,5 log kob/g’lık düşüş belirlenmiştir.
Enkapsüle edilmiş BB-12 canlılığında ise 0,5 log’luk düşüş
belirlenmiştir. 90 günlük depolama süresi sonunda enkapsüle
edilmemiş BB-12 canlılığında 7 log kob/g’lık düşüş belirlenirken,
enkapsüle edilmiş BB-12 canlılığında 2 log kob/g’lık düşüş
belirlenmiştir. 90 günlük depolama sonunda kapsüle edilmemiş LA5’de 3,5 log kob/g’lık düşüş gözlemlenirken, enkapsüle edilmiş LA5’de 2 log/g’lık düşüş gözlemlenmiştir. Yapılan duyusal analizler
sonucunda kullanılan enkapsülasyon yöntemi ve kaplaa materyalleri
kaşar peynirini duyusal yönden etkilememiştir. Bu çalışmada elde

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 432

edilen sonuç enkapsüle edilmiş B. bifidum BB-12 ve L. acidophilus
LA-5 bakterileri, üretim prosesinde (haşlama işlemi) ve 90 günlük
depolama süresince istenilen düzeyde canlı bakteri sayısı ve metabolik
aktivite sergilemişlerdir. Bundan dolayı enkapsüle edilmiş probiyotik
bakteriler

için

kaşar

peynirinin

uygun

bir

taşıyı

olduğunu

bildirmişlerdir.
Homayouni ve diğ. (2008) Lactobacillus casei (Lc-01) ve
Bifidobacterium lactis (Bb-12) cinsi bakterileri enkapsüle ederek
dondurmaya

ilave

etmişler

ve

dondurmadaki

özelliklerini

incelemişlerdir. Enkapsüle ve kapsüle edilmemiş serbest kültürleri %1
nişasta ile yapılan dondurmaya karıştırarak

-20°C’de 180 gün

depolamışlar ve depolama süresi boyunca bakterilerin canlılıklarını
incelemişlerdir. Depolama süresinin ilk gününde elde edilen
dondurmanın içerisindeki enkapsüle edilmemiş L. casei ve B.lactis’in
canlı hücre sayıları 5.1x109 ve 4.1x109 kob/ml iken -20°C’de
depolama süresi sonunda bakterilerdeki canlılıklar 4.2x106 ve 1.1x107
kob/ml olarak değişiklik göstermiştir. Kalsiyum klorür ve aljinat ile
enkapsüle edilen probiyotik hücrelerin -20°C’de 180 gün boyunca
canlılıkları incelenmiş ve enkapsüle edilmemiş serbest hücrelere göre
%30 daha fazla canlılık düzeyi kayıt edilmiştir. Bu çalışma sonucunda
enkapsüle edilmiş hücrelerin depolama süresi boyunca dondurmada
canlılıklarını koruyabildiklerini ve dondurmanın kapsüle edilmiş
probiyotik bakteriler için uygun bir taşıyıcı olduğunu bildirmişlerdir.
Özer ve ark. (2009) 2 farklı yöntem ve kaplama materyali
kullanmışlardır. Emülsiyon yönteminde ĸ-karragenan, ekstrüzyon

433 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

yöntemnde ise aljinat kullanarak Bifidobacterium bifidum BB-12 ve
Lactobacillus acidophilus LA-5 suşlarını enkapsüle etmişlerdir.
Enkapsüle edilmiş bakterileri salamura beyaz peynire karıştırarak
canlılık düzeylerini araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına, kullanılan 2
teknik probiyotik canlılık sayılarının minimum düzeyden (>107 kob/g)
daha yüksek seviyede kalmasını sağlamıştır. Enkapsüle edilmemiş
serbest bakterilerin ilave edildiği kontrol grup olan peynirlerde ise
canlılık düzeyinde 3 log’luk düşüş gözlemlenirken enkapsüle edilmiş
bakterileri içeren peynir gruplarındaki canlılık düzeyinde düşüş daha
az olmuştur (yaklaşık 1 log). Enkapsüle edilmiş bakteri içeren peynir
gruplarında tat ve aroma bileşenleri, enkapsüle edilmemiş serbest
bakteri içeren kontrol grubu peynirlerine göre daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Antunes ve ark. (2009), farklı meyve aromaları ile (çilek, vanilya,
nane, graviola) sukroz veya sukraloz eklenmiş probiyotik ayran
benzeri fermente süt ürünü üretip duyusal kabul edilebilirliğini
değerlendirmişlerdir. Tipik ayran aromasıyla ilgili yorumların
bulunmamasına rağmen, sükroz eklenmiş tüm ayranlar kabul
edilebilirlik testinde aynı performansı göstermişlerdir. Sonuçlar, "biraz
benzer" ve "yağlı gibi" yani 6.0 ila 8.0'a karşılık gelmiştir. Puanlama,
9 puanlık hedonik ölçekte yapılmıştır. Aynı davranış sukraloz
eklenmiş örnekler için de not edilmiştir.
Jurkiewicz ve ark. (2011) Lactobacillus acidophilus NCFM ve
Bifidobacterium lactis BI-04 cinsi bakterileri kalsiyum aljinat ve
prebiyotikleri (nişasta ve akasya zamkı) kullanarak enkapsüle etmişler
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ve dondurma içerisine ilave ederek bakteri canlılığını incelemişlerdir.
Hazırlanan dondurmalar -18°C’de 180 gün depolanmıştır. Yapılan
analizler sonucunda probiyotiklerin enkapsüle edilmesinin canlılık
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir (p>0.05).
Enkapsülasyon ve aljinata ilave edilen prebiyotiklerin depolama
süresinde probiyotik bakterilerin canlılığı üzerinde etkisinin olmadığı
sonucuna varmışlardır.
Zamora Vega ve ark. (2013) tarafından yapılan bir çalışmada
Sacharomyces boulardii’yi, sodyum aljinat ve kaktüs müsilajı
kullanılarak inülin ile birlikte kapsüllemişlerdir. Kapsüllenmiş
mikroorganizmayı, bir sinbiyotik peynir üretimi için kullanmışlardır.
Serbest

biçimleriyle

karşılaştırıldığında,

kapsüllenmiş

mikroorganizmalar, peynirin kimyasal bileşimini olumsuz bir şekilde
etkilemediğini ve hatta peynir ürününün organoleptik özelliklerini
iyileştirmeden depolama sırasında daha yüksek stabilite gösterdiği
sonucuna varmışlardır.
Krasaekoopt ve Watcharapoka (2014), sodyum aljinat içerisine inülin
ve galaktooligosakkarit (GOS) karıştırarak probiyotik bakterileri olan
L. casei ve L. Acidophilus cinsi bakterileri enkapsüle etmişlerdir.
Enkapsüle edilen bakterileri kitosan ile tekrar kaplamışlardır.
Hazırlanan kapsülleri gastrointestinal sistemde, yoğurt ve meyve suyu
içerisine ilave ederek canlılıklarını incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına
göre prebiyotik ile kaplanan kapsüllerde boyut %3.8 fazladır ve 4
haftalık depolama süresi sonunda GOS ilave edilen yoğurtlardaki canlı
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bakteri düzeyi GOS ilave edilmemiş kapsüllerdeki canlılık düzeyine
göre daha çok olduğu sonucuna varmışlardır.
Krasaekoopt ve ark. (2014), Lactobacillus acidophilus 5 ve
Lactobacillus casei 01’i kitosanla kaplı aljinat kapsüllerde prebiyotik
olarak

(GOS)

galaktooligosakkaritler

ve

inülin

ile

birlikte

kapsüllemişlerdir. Daha sonra üretilen parçacıkları ticari yoğurt
matrisine

aktarmışlardır.

GOS

içeren

kapsülleme

sisteminin,

probiyotikler için daha iyi koruma sağladığı ve simüle edilmiş GIT'de
büyümelerini arttırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Gaudreau ve ark. (2016) bir emülsifikasyon yöntemini kullanarak
probiyotik hücrelerin yeşil çay ekstresi ile birlikte kapsüllenmesini
araştırmışlardır.

Yeşil

çay

ekstresinin,

gıda

ürünlerinde

ve

gastrointestinal koşullarda probiyotik hücrelerin canlılığı üzerinde
olumlu etkiler gösterdiği sonucuna varmışlardır.
Silva ve diğ. (2018), yaptıkları çalışmada Lactobacillus acidophilus’u
aljinat-jelatin (AG) ve aljinat-jelatinfruktooligosakkaritleri (AGF)
mikro boncuklarında harici jelleşme yoluyla fruktooligosakkaritlerle
(FOS) birlikte kapsüllenmişlerdir. Daha sonra kapsüllenen probiyotik
hücresini

yoğurda

doğrultusunda

eklenmişlerdir.

Lactobacillus

Elde

acidophilus'un

ettikleri

sonuçlar

kapsüllenmemiş

probiyotiklere kıyasla FOS ile birlikte kapsüllenmiş olanların GIT
geçişi ve yoğurdun depolanması sırasında probiyotiklerde daha
yüksek stabilitede olduğunu bildirmişlerdir. Yoğurda dahil edilen
bakterilerin stabilitesindeki bu tür artış, FOS içermeyen kapsüllenmiş
Lactobacillus acidophilus ile karşılaştırıldığında, AG ağındaki artışa
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ve FOS eklendiğinde AG matrisinde küçük gözenekler oluşturduğunu
gözlemlemişlerdir.
Schoina ve ark. (2018) Mizithra peynirinin özelliklerini iyileştirmek
için Lactobacillus casei ATCC 393'ü suşunu P. terebinthus ile
kapsüllemişlerdir. Yapılan analizler sonucunda P. Terebinthus’un
depolama sırasında L. casei'nin canlılığını iyileştirdiğini ve Mizithra
peynirinin

raf ömrünü uzatan antimikrobiyal etkiler sağladığı

gözlemlemişlerdir.
Erginkaya ve ark. (2019), enkapsüle edilmiş Lactobacillus rhamnosus
suşunun bitter çikolata üretim prosesinde ve farklı sıcaklıklar
kullanılarak yapılan depolama süresinca bakterinin canlılık düzeyini
ve bitter çikolatadaki duyusal özelliklerini araştırmışlardır. L.
Rhamnosus’un kapsülasyonunda ekstrüzyon yöntemi kullanılmıştır ve
probiyotik bitter çikolatalar 2 sıcaklık değerinde (4oC ve 25oC) 60 gün
depolanmıştır. Analiz sonucunda 4oC’de depolama yapılan bitter
çikolatalardaki canlı bakteri sayısını sabit tutma yönünden daha uygun
olduğunu ve 25oC’de depolama yapılan bitter çikolatalardaki canlı
bakteri sayısında düşüş olduğunu tespit etmişlerdir. Genel sonuç
olarak probiyotikli üretilen bitter çikolataların 4oC’de (buzdolabı
koşullarında) depolamasının canlı vakteri sayısı açısından uygun
olduğunu bildirmişlerdir.
Tao ve ark. (2019) Lactobacillus paracasei Lpc-37'nin sprey kurutma
yoluyla

farklı

polisakkaritleri

kullanarak

kapsüllenmesini

araştırmışlardır. Soğutulmuş depoda polisakkaritlerin eklenmesinin
depolama sırasında hücre canlılığını artırdığını ve probiyotiklerin
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yaşayabilirlik kaybını 8 hafta sonra 0,3 log / g'dan daha düşük
azaldığını belirtmişlerdir Ayrıca, farklı biyopolimerler (arap zamkı,
maltodekstrin ve peynir altı suyu protein konsantresi) kullanılarak
böğürtlen suyunda yapılan denemede

probiyotik bakterilerin ve

biyoaktif bileşiklerin birlikte kapsüllenmesi ile 20 ° C'de iki hafta
sonra hücre canlılığını 6 log / g'dan daha yüksek olduğu sonucuna
varmışlardır.
Phoem ve ark. (2019) sodyum aljinat ve prebiyotik olarak Eleutherine
americana oligosakkarit ekstresi kullanarak Lactobacillus plantarum
TISTR1465 suşunu ekstrüzyon yöntemini ile kapsüllenmişlerdir.
Kapsüllenmiş probiyotik hücrelerin canlılığının 2. ve 4. haftalarda
serbest hücrelerden daha yüksek olduğunu gözlemlemişlerdir.
Kapsüllenmiş probiyotik hücrelerin asitleştirilmesinin, soğutulmuş
saklama sırasında serbest hücrelere göre daha düşük olduğundan
yoğurtta gıda katkı maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna
varmışlardır.
Jayarathna ve ark. (2020) vegan bireyler için süt yerine fermente soya
jelini probiyotikler ile geliştirerek yoğurt denemesi yapmışlardır.
Fermente soya jellerine 4 farklı bakteri kombinasyonu ilave ederek
fermantasyon

süresi

boyunca

42

C’de

o

inkübasyon işlemini

gerçekleştirmişlerdir. İnkübasyon işleminden sonra hazırlanan ürünü 4
C’de depolayarak analizlerini gerçekleştirmişlerdir. Yapılan analizler

o

sonucunda fermente soya jellerinin, probiyotik taşıyıcı gıdalar olarak
kullanılmasının uygun olduğunu bildirmişlerdir. Çünkü Bifidobacteria
106 - 107 veya 108'in üzerinde bir probiyotik konsantrasyon seviyesini
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elde etmişlerdir. Fermente soya jellerinde, 4 ° C'de 7 gün saklama
sırasında inek sütü yoğurduna kıyasla hem laktik asit bakterilerinin
hem de Bifidobakterilerin canlılık oranlarının daha yüksek çıktığı
sonucuna ulaşmışlardır. Bu nedenle fermente soya jelleri, süt yoğurdu
için veganlar ve laktoz intoleransı veya süt proteini alerjisi olan kişiler
için probiyotik bir taşıyıcı olarak iyi bir alternatif olacağı sonucuna
varmışlardır.
5. Sonuç
Probiyotik bakterilerin gıda üretiminde kullanılmalarını etkileyen en
önemli faktör olumsuz çevre koşullarında canlılıklarını kaybetmesi ve
ya istenilen oranın altına düşmesidir. Mikroenkapsüle edilen
probiyotik
olduğundan

bakterilerin
dolayı

olumsuz
gıda

koşullara

sanayinde

dayanımı

kullanımları

yüksek
artmıştır.

Mikroenkapsülasyon teknikleri ile kaplanan probiyotik bakterilerin
istenilen zamanda salınımı ve konak canlıya yüksek düzeyde
biyoyararı olması beklenmektedir. Mikroenkapsülasyonda kullanılan
bakteri suşu, kaplama materyali ve kaplama tekniği probiyotik
bakterilerin etkinliğini ve canlılığını doğrudan etkilemektedir.
Kullanılan kaplama materyali ve kaplama tekniklerinden oluşan
dezavantajlardan dolayı mikrokapsüle ürünler raflarda istenilen
düzeyde yerlerini alamamışlardır. Takviye edilecek gıdalara uygun
yeni yöntemlerin geliştirilmesi, bu yöntemlere uygun kaplama
materyalleri veya karışımların araştırılması mikrokapsüle ürünleri
günlük yaşantımızda daha çok kullanmamızı sağlayacaktır.
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1.Giriş
Gıda endüstrisinde fermantasyon işlemiyle yapılan çeşitli gıdaların
üretimlerinde

mikroorganizmalardan

yararlanılmaktadır.

Mikroorganizmalar, organik asit, alkol, enzim, vitamin, tat, aroma,
antimikrobiyal bileşikler ve diğer bir çok endüstriyel açıdan önemli
olan maddeleri üretebilme özelliklerinden dolayı çeşitli ürünlerin
üretiminde kullanılmaktadırlar. Mikroorganizmalar tarafından üretilen
bu metabolitler, ürünlerin kalitesi, güvenli bir gıda fermantasyonu ve
beslenme açısından önem taşımaktadır.
Şarap, bira, hamur, peynir, kefir ve kımız gibi fermente gıda
ürünlerinin yapılma aşamalarında mayalar yoğun olarak kullanılan
mikroorganizmalardır (Van Vuuren ve Jacobs, 1992; Garcia-Garibay
ve ark., 2009). Dolayısıyla, gıda endüstrisinde çeşitli ürün
üretimlerinde kullanımları mayalara önem kazandırmaktadır.
Gıda fermantasyonlarında olumlu etki sağlayabilmelerinin yanı sıra
mayalar da diğer bazı mikroorganizma grupları gibi gıdaların
bozulmasında etkili olabilmektedirler. Gıdalarda, mayalar ve diğer
mikroorganizmalardan kaynaklanan bozulmalar ekonomik bakımdan
önemli kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca gıdalarda bulunabilen patojen
mikroorganizmalar insan sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.
Güvenilir ve istenilen özelliklerde gıda ürünlerinin üretilmesi ve
muhafazası,

tarımsal

ürünlerin

mikrobiyal

bozulmalara

karşı

korunması, patojen mikroorganizmaların önlenmesi gibi çeşitli
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alanlarda kullanılan biyoteknolojik uygulamalarda mikroorganizmalar
arasındaki mikrobiyal etkileşimden olumlu yönde yararlanılmaktadır.
Mayalardan bu şekilde yararlanılabileceğini ortaya koyan birçok
araştırma bulunmaktadır. Son zamanlarda, killer mayaların endüstriyel
kullanım olanakları üzerinde pek çok çalışma yapılmaktadır. Killer
mayaların,

gıda

endüstrisinde

genellikle

fermantasyon

uygulamalarında ve tarımsal ürünlerin korunmasında kullanıldığı
görülmektedir.
Killer özelliğe sahip olan mayalar, ürettikleri öldürücü toksinler
aracılığıyla bulundukları ortamda yer alan ve toksine duyarlı olan
diğer maya hücrelerini inhibe etmektedirler. Aynı zamanda yapılan
çalışmalarla killer mayaların bazı patojen bakteri ve küf türlerine karşı
etkili oldukları da belirlenmiştir.
Killer mayaların bu şekilde kaliteli ve güvenilir gıda ürünlerinin
üretimine ve insan sağlığının korunmasına önemli düzeyde katkı
sağlamaları mümkündür. Gıda fermantasyonlarında killer özellik
gösteren mayaların kullanılması ile ürünlerde istenilen bazı kalite
kriterleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda gıdalarda arzu edilmeyen
bozucu ve patojen mikroorganizmalar kontrol altına alınabilmektedir.
Günümüzde

killer

mayalar,

gıda

endüstrinde

ki

kullanım

potansiyelleri nedeniyle daha çok önem kazanmıştır ve bu yönde
yapılan çalışmalar artmıştır.
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Bu bölümde, killer mayaların önemi, çeşitli gıda endüstrilerinde ve
tarımsal ürünlerin korunmasında kullanım alanları ve bu yönde
yapılan bilimsel çalışmalar ve gelişmeler ele alınmıştır.
2. Killer Mayalar
Mayalar, doğada yaygın olarak bulunmaktadırlar. Gıda endüstrisinde
fermantasyon işlemiyle yapılan çeşitli bir çok gıdanın üretiminde
mayalardan

yararlanılmaktadır

(Fleet,

2007).

Gıda

fermantasyonlarında olumlu etki sağlayabilmelerinin yanı sıra mayalar
gıdaların bozulmasında da etkili olabilmektedirler.
Dolayısıyla

mayalardan

kaynaklanan

mikrobiyal

bozulmalar,

ekonomik açıdan önemli kayıplara neden olmaktadır. Bu yönüyle
mayalar gıda endüstrisindeki karşılaşılan önemli problemlerden biri
haline

gelmektedir.

mikroorganizmaların

Gıda
inaktif

üretiminde

hale

getirilmesi

istenilmeyen
diğer

bazı

mikroorganizmalar tarafından üretilen antimikrobiyal özellikteki
bileşikler aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir (Kohanski ve ark.,
2010;

Zu

ve

ark.,

2016).

Bu

bakımdan

mayalardan

da

yararlanılabileceği belirlenmiştir (Benli,2003; Mekbib ve ark., 2011;
Hatoum vd., 2012; Liu ve ark., 2013)
Maya hücreleri tarafından üretilen proteinimsi yapıdaki bazı
bileşiklerin bu amaçla kullanım potansiyellerinin olduğu yapılan
birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Söz konusu inaktive edici
özelliğin maya hücresi tarafından üretilen toksin bileşiklerden
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kaynaklandığı birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Schmitt ve
Breining, 2002; Florentina ve Gageanu, 2011).
Bu tür inaktive edici özellikte olan toksinleri üretebilen mayalar, killer
mayalar olarak tanımlanmaktadırlar. Toksin üreten mayalar ilk kez
Saccaharomyces cerevisiae türüne ait laboratuar suşlarında tespit
edilmiştir (Bevan ve Makover, 1963). Mayalar tarafından üretilen bu
toksinlerin, düşük molekül ağırlıklı protein, glikoprotein veya
ekzopolisakkarit yapıda bileşikler olduğu belirlenmiştir (Woods ve
ark., 1968; Woods ve ark., 1974).
Toksinleri üreten farklı cinse ait maya hücreleri, üretmiş oldukları bu
toksinlerden, kendi hücreleri etkilenmemesine karşın toksinlere
duyarlı özellikte olan diğer bazı maya hücrelerinin inhibe olabildiği
gözlenmiştir (Chen ve ark., 2000; Marquina ve ark., 2002).
Doğal bazı maya izolatları ve laboratuar suşlarında bulunan genetik ve
biyokimyasal bir takım özellikleri sayesinde bu mikroorganizmalardan
çeşitli birçok gıdanın üretiminde starter kültür veya yardımcı kültür
olarak

yararlanılmaktadır.

Son

zamanlarda,

probiyotik

mikroorganizma olarak kullanım potansiyeli nedeniyle gıda sektörü
açısından mayalar daha fazla dikkat çekici hale gelmiştir. Bahsedilen
özelliklerinin yanı sıra killer aktivite gösterebilmeleri bakımından
mayalar, bu yönüyle de birçok alanda katkı sağlayacağı için daha çok
önem kazanmaktadırlar (Marquina ve ark., 2002; Ingeniis ve ark.,
2009; Villalba ve ark., 2016).
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Killer toksin üretim özellikleri, maya türlerine ve suşlarına göre
farklılık gösterebilmektedir. Mayalar toksin üretim yeteneklerine göre
4 ayrı fenotipik özellik göstermektedirler. Toksin üreterek aynı
ortamda bulunan diğer hücreleri inhibe edebilen suşlar; killer (K),
toksinden etkilenerek inhibe olan suşlar; duyarlı (S), toksinden
etkilenmeyen ve aynı zamanda toksin üretmeyen suşlar; nötral (N),
toksin üreterek inhibe eden ve diğer suşların üretmiş oldukları
toksinlerden etkilenebilen suşlar ise killer – duyarlı (K–S) maya
suşları şeklinde kategorize edilmektedirler (Bevan ve Makover, 1963;
Woods ve ark., 1974; Van Vuuren ve Jacobs, 1992).
Mayaların killer toksin üretim yeteneklerini belirlemek amacıyla
kullanılan yöntem ilk olarak Bevan ve Makower (1963) tarafından
ortaya konulmuştur. Bevan ve Makower yapmış oldukları çalışmada
Saccaharomyces cerevisiae türü maya hücresi tarafından üretilen
toksinin insan hücresi üzerinde herhangi olumsuz bir etkisinin
bulunmadığını ancak ökaryotik bazı organizma hücreleri üzerinde ise
öldürücü etkiye sahip olabildiğini belirlemişlerdir (Bevan ve Makover,
1963).
Bevan ve Makower (1963), tarafından yapılan çalışma ile mayaların
killer aktivitesi ilk defa Saccharomyces cinsinde tespit edilmiş
olmakla birlikte killer özellikteki toksinlerin birçok farklı maya cinsi
ve türlerine ait hücreler tarafından da üretildiği yapılan çok sayıda
çalışmada

kaydedilmiştir.

Pichia,

Candida,

Hansenula,

Kluyveromyces, Debaryomyces, Cryptococcus, Ashida, Williopsis,
Torulopsis, Hanseniaspora, Kloeckera, Metscnikowia, Rhodotorula,
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Schwanniomyces, Trichosporon, Zygosaccahromyces

ve Ustilago

cinsi mayaların da killer aktivite gösterdiği ortaya konulmuştur
(Hodgson ve ark., 1995 ; Ramon - Portugal ve ark., 1998; Dabhole ve
Joishy, 2005; Buzzini ve ark., 2004; Ingeniis ve ark., 2009; Villalba ve
ark., 2016).
3. Gıda Ürünlerinin Üretimi ve Muhafazasında Killer Mayaların
Kullanımı
Mikroorganizmaların

bulundukları

ortamlarda

gelişimlerini

sağlayabilmeleri için besin rekabeti içerisinde oldukları bilinmektedir.
Bu şekilde mikroorganizmalar arasında mikrobiyal bir etkileşim söz
konusudur. Gıda teknolojisi ve tarım alanlarındaki bazı biyoteknolojik
uygulamalarda bu mikrobiyal etkileşim önem taşımaktadır. Güvenilir
ve istenilen özelliklerde gıda ürünlerinin üretilmesi ve muhafazası,
tarımsal ürünlerin mikrobiyal bozulmalara karşı korunması, patojen
mikroorganizmaların önlenmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılan
biyoteknolojik uygulamalarda mikrobiyal etkileşimden olumlu yönde
yararlanılmaktadır.
Gıda endüstrisinde, fermente ürünlerin üretimi esnasında gıda
ortamında bulunan bakteri, maya ve küfler arasındaki besin rekabeti
gıda fermantasyonlarını direkt veya dolaylı olarak etkilemekte ve
karmaşık bir hale getirmektedir. Bu mikroorganizmalar tarafından
üretilen organik asitler, enzimler, aroma ve tat bileşikleri gibi çeşitli
metabolitler, ürünlerin kalitesi, güvenli bir gıda fermantasyonu ve
beslenme açısından önem taşımaktadır.
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Killer mayalar, meyve, sebze gibi tarımsal ürünlerin doğal
mikroflorasında yaygın olarak bulunmaktadır. Ayrıca killer mayalar
bulundukları ortamda kendi hücreleri

dışındaki mikrofloranın

kompozisyonu

önemli

ve

gelişimi

üzerinde

düzeyde

etkili

olmaktadırlar. Dolayısıyla bira, şarap ve diğer bazı alkollü içeceklerin
üretimi

gibi

çeşitli

gıdaların

korunmasında

istenilmeyen

mikroorganizmaların inhibe edilmesi amacıyla killer mayalardan
yararlanılmaktadır. Killer özelliğe sahip olan mayalar, ürettikleri
öldürücü toksinler aracılığıyla bulundukları ortamda yer alan ve
toksine duyarlı olan diğer maya hücrelerini inhibe etmektedirler.
Killer mayaların kendi türlerine karşı ve diğer türlerin hassas suşlarına
karşı öldürücü, durdurucu ve gelişimlerini yavaşlatıcı etkileri vardır
(Lim ve Tay, 2011). Killer aktiviteye sahip maya hücreleri toksin
üreterek gıda fermantasyonlarında probleme neden olan bazı yabani
maya suşlarına karşı inaktivasyon etkisi göstererek olumlu yönde
katkı sağlayabilmektedirler. Fermantasyon sürecini olumsuz yönde
etkileyen dolasıyla fermantasyonda arzu edilmeyen maya suşlarının
gelişimi, killer özellikli maya suşları ile engellenmekte ve
fermantasyonu

gerçekleştiren

starter

suşlar

aracılığı

ile

fermantasyonun doğru bir şekilde ilerlemesi ve kaliteli ürün üretilmesi
sağlanmaktadır (Gulbiniene ve ark., 2004;

Altuntaş ve Özçelik,

2007).
Son zamanlarda killer mayaların endüstriyel kullanım olanakları
üzerinde pek çok çalışma yapılmaktadır. Killer mayaların, tarımsal
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ürünlerin korunmasına yönelik çalışmalarda ve gıda endüstrisinde
genellikle fermantasyon uygulamalarında kullanıldığı görülmektedir.
Şarap ve bira gibi bazı alkollü içeceklerin üretiminde starter kültür
olarak mayalar rol oynamaktadır. Starter mayaların yanı sıra yabani
maya suşları da şıraya kontamine olmakta ve fermentasyon süreci
üzerinde etkili olmaktadırlar. Yabani maya suşlarının killer özellikli
mayalar

aracılığı

ile

inaktive

edilerek

olumsuz

etkilerinin

önlenebileceği belirlenmiştir.
Günümüzde şarap endüstrisinde killer etki sağlayan toksin bileşikleri
üreten bazı mayalardan yararlanılmaktadır. Killer özellikli mayalar
ortamdaki diğer yabani mayalara karşı antogonistik etki gösterdikleri
için bu mayaların fermentasyonun sürecinde olumlu yönde fayda
sağladıkları yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Killer mayalar
ilerleyen zaman içerisinde starter kültür veya yardımcı kültür olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bazı koşullarda, fermantasyonu
durdurdukları gözlenmiş ve bu durumun toksin üretiminin, ortamda
bulunan diğer tüm starter suşları inaktive etmesinden kaynaklandığı
belirlenmiştir (Schmitt ve Breining, 2002; Boekhout ve Robert, 2003).
Killer mayaların fermantasyonda kullanımı ile kalite özelliklerini
olumsuz etkileyecek ve ürünün bozulmasına neden olabilecek
istenilmeyen mayaların kontrolü sağlanırken aynı zamanda istenilen
şekilde bir fermantasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan diğer
mayaların da inhibisyonu söz konusudur. Ancak killer mayaların % 1’
lik gibi çok düşük konsantrasyonlarda dahi bulunması durumunda,
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fermantasyonu sağlayan starter suşların inhibe olabildiği belirlenmiştir
(Boekhout ve Robert, 2003).
Killer toksin üretiminin ilk olarak şarap mikroflorasında sıklıkla
bulunan Saccharomyces cerevisiae mayasında olduğunun fark
edilmesinden dolayı bu konuda gerçekleştirilen ilk çalışmalarda şarap
ve bira mayaları incelenmiştir.
Maule ve Thomas (1973), tarafından yapılan çalışmada, bira mayaları
üzerine inhibisyon etkisi sağlayan maya suşları araştırılmıştır.
İnhibisyon etkisi gösterebilen killer maya suşlarının, fermantasyon ve
depolama süresi boyunca 3.8 - 4.2 aralıktaki pH koşullarında, ortamda
bulunan ve killer etkiye karşı duyarlı olan bira mayaları üzerinde etkili
olduklarını belirlemişlerdir.
Bira fermantasyonu üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, bira
mayalarının killer aktiviteye sahip maya suşlarına karşı duyarlı
oldukları ve çok çok düşük düzeylerdeki killer maya kontaminasyonu
olması durumunda, duyarlı bira mayalarının yaklaşık 1 gün içerisinde
inaktif hale geldiği belirlenmiştir (Russel, 1986).

Benzer şekilde,

Tredoux ve ark., (1986) tarafından yapılan çalışmada, üzüm
örneklerinden izole edilen mayaların yaklaşık % 2’sinin killer özellik
gösterdiği belirlenmiş ve yabani maya suşlarını inaktive etmeleri
nedeniyle biyokontrol ajanı olarak killer maya suşlarının kullanımının
kimyasal

koruyucu

sürülmüştür.

kullanımına

alternatif

olabileceği

ileri
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Yapılan bazı çalışmalarda killer mayaların şarap fermantasyonunda
istenmeyen yabani

maya türlerini engellediği aynı

zamanda

fermantasyonda istenmeyen bileşiklerin ve aroma oluşumunun etkin
bir şekilde kontrolünde kullanılabileceği belirtilmiştir.
Son zamanlarda yapılan bir araştımada, bilim insanları tarafından
Torulaspora delbrueckii mayası tarafından üretilen toksinin, şarabın
bozulmasında

etkili

olan

Brettanomyces

bruxellensis,

Pichia guilliermondii, Pichia manshurica ve Pichia membranifaciens
mayaları üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğu ve biyokontrol ajanı
olarak kullanılabileceği belirlenmiştir (Villalba ve ark., 2016).
Şarap fermantasyonunda killer mayaların, fermentasyon üzerindeki
olumlu etkileri sağlaması nedeniyle kullanılabileceği vurgulanmasına
rağmen bu mayaların fermantasyonu yavaşlatması veya durdurması
sonucu sek şaraplarda yüksek oranda şeker içeriğine neden oldukları
da

ayrıca

gözlemlenmiştir.

Buna

benzer

istenilmeyen

kalite

özelliklerinin önlenmesi açısından bu gibi olumsuz etkilere yol
açmayacak killer maya suşlarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi
oldukça önemlidir. Şarap kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek olan
killer maya suşlarının seçilmesi ve fermantasyonda starter kültür
olarak kullanımı sonucunda killer mayaların ortamda baskın hale
gelmesi ve fermantasyonu istenilen şekilde gerçekleştirmeleri,
dolayısıyla daha kaliteli şarap üretiminin sağlanması mümkündür
(Özçelik ve ark., 1996; Marquina ve ark., 2002 ; Altuntaş ve Özçelik,
2007; Meneghin ve ark., 2010). Bu amaçla şarap endüstrisinde arzu
edilen kalite kriterlerini sağlayabilecek doğal ya da genetik modifiye
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edilmiş killer maya suşlarının starter kültür olarak kullanımına yönelik
çalışmalar yapılmıştır (Özçelik ve ark., 1996; Marquina ve ark., 2002 ;
Altuntaş ve Özçelik, 2007; Magliani ve ark., 2008; Maqueda ve ark.,
2011; Villalba ve ark., 2016).
Benzer amaçla yapılan diğer bir çalışmada, üzüm bağlarından ve farklı
kaynaklardan elde edilen mayaların killer özellikleri araştırılmıştır.
Killer maya toksinlerine duyarlı olan maya suşlarının 2:1 oranında
inhibe edildiği gözlenmiş, 3.1 pH ve 18 oC sıcaklık koşulları altında
en yüksek killer aktivitenin gerçekleştiği kaydedilmiştir (Petering ve
ark., 1991).
Estrada- Godina ve ark., (2001)’ nın yapmış oldukları çalışmada,
fermente alkollü içecek olarak aguamiel ve pulque’dan izole edilen 16
maya izolatından 3 maya suşunun killer aktivite gösterdiğini tespit
etmişler, bu maya suşlarının alkol fermantasyonunda yabani maya
suşlarını toksin üreterek inhibe ettiklerini gözlemlemişlerdir. Killer
mayaların bir tanesinin aynı zamanda ortamdaki şekerli bileşikleri
kullanarak etonolü üretebilidiği belirlenmiştir. Etanolü üretebilen
killer maya suşunun toksin üretimi ile yabani mayaların gelişimini
engellemesi ve alkol üretmesi nedeniyle starter killer maya suşu
olarak kullanım potansiyeli ortaya konulmuştur.
Şarap fermentasyonlarını geliştirmek amacıyla yapılan bir diğer
çalışmada, çeşitli meyvelerden izole edilen killer maya suşlarının
ürettikleri

toksinler

saflaştırılarak

kullanılmış

ve

şarap
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fermantasyonundaki yabani mayaların inaktive edildiği kaydedilmiştir
(Gulbiniene ve ark., 2004).
Yapılan benzer bir diğer çalışmada, Kluyveromyces phaffii türü maya
hücrelerinin ürettiği killer toksinin, şarap üretimine olumsuz etkisi
olan Hanseniapora veya Kloeckera yabani mayalarını inhibe ettiği
gözlemlenmiş, bu killer toksin üretiminden şarap üretiminde
amtimikrobiyal ajan olarak yararlanılabileceği belirtilmiştir (Comitini
ve ark., 2004 ).
Antonini ve ark., (2005) tarafından yapılan çalışmada, fermente
alkollü içeceklerden 342 adet maya izolatında etanol üretiminin 30-38
C arasındaki sıcaklık değerlerinde ve düşük pH koşullarında, 3 gün

o

süre sonunda oluştuğu görülmüştür. Aynı zamanda 342 maya
izolatından

%72’sinin killer özellik gösterdiği belirlenmiştir.

Çalışmada etanol üretiminin kromozomal DNA üzerinden kodlandığı
da ayrıca vurgulanmıştır.
Alkol fermentasyonu üzerinde yapılan bazı çalışmalarda, şeker kamışı
melasından killer özellik gösterebilen maya suşları izole edilmiştir
(Bonilla-Salinas ve ark., 1995; Garcia-Garibay ve ark., 2009). Şarap,
bira, rom ve cachaça, pulque gibi içeceklerin üretiminden izole edilen
killer maya suşlarının, starter kültür olarak kullanılabileceği aynı
zamanda rom gibi yüksek alkollü içeceklerin üretiminde de yabani
maya suşlarına karşı inhibisyon etkilerinden yararlanılabileceği
belirlenmiştir (Garcia-Garibay ve ark., 2009).
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Yapılan benzer bir çalışmada, sakız ağacından izole edilen 300 maya
suşundan sadece 1 tanesinin killer özellik gösterdiğini belirlemişler,
killer özellikteki bu Kluyveromyces siamensis maya suşu tarafından
üretilen

toksininin,

patojenik

bir

maya

olan

Metschnikowia

bicuspidata WCY suşunu inhibe ettiği tespit edilmiştir (Buzdar ve
ark., 2011).
Şarap fermentasyonu üzerinde yapılan bir diğer araştırmada,
Torulaspora delbrueckii NPCC 1033 maya suşunun ürettiği TdKT
toksininin, şarapta bozulmaya yol açan Brettanomyces bruxellensis,
Pichia guilliermondii, Pichia manshurica ve Pichia membranifaciens
maya türlerine karşı önemli bir killer aktivite gösterdiği ve şarap
üretiminde kullanılma potansiyeli ortaya konulmuştur (Villalba vd.,
2016).
Şarap ve bira gibi alkol fermantasyonunun yanı sıra son yıllarda
yapılan çalışmalarla birlikte zeytin fermentasyonunda da killer
özellikteki mayalardan yararlanılabileceği belirlenmiştir. Bazı maya
türlerinin sahip oldukları killer aktiviteden dolayı bu özelliğe sahip
mayaların zeytin fermentasyonu aşamasında biyokontrol ajanı olarak
kullanılmaları önerilmektedir. Bu şekilde daha az koruyucu madde
kullanılabileceği ve fermentasyonda rol alan laktik asit bakterilerinin
gelişimine olumlu yönde katkı sağlanabileceği düşünülmektedir
(Marquina ve ark., 2001; Hernandez ve ark., 2008; Kara ve Özbaş,
2013).
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Marquina ve ark., (2001) tarafından yapılan çalışmada, zeytin
salamuralarından izole Debaryomyces hansenii CYC 1021 maya
suşunun killer özellikte olduğu belirlenmiştir. Toksin üretiminin 4.5
pH koşullarında stabil olduğunu ancak 4.5 pH değerinin üstündeki
koşullarda toksinin stabil kalmadığı belirtilmiştir. Çalışılan mayanın
killer özellikte olması zeytin fermantasyonları açısından önem
taşımaktadır.
Zeytin fermentasyonu üzerinde yapılan bir diğer çalışmada, farklı
bölgelerden temin edilen zeytinlerden izole edilen maya izolatlarında
killer aktivite yetenekleri araştırılmıştır. Çalışmada farklı tuz
konsantrasyonları ve pH değerlerinde olan ortamlarda maya
izolatlarının killer aktivitesi test edilmiştir. Yüksek pH (8.5) ve yüksek
tuz konsantrasyonu (%10) olan ortam koşullarında, killer aktivite
gösteren maya suşlarının, duyarlı özellikte olan maya hücrelerini
inaktive ettiği belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre zeytin
fermentasyonunu olumsuz şekilde etkileyebilecek olan yabani maya
türlerine karşı killer özellikteki maya suşlarının, biyokontrol ajanı
olarak kullanılması yolu ile fermente zeytin üretiminde, kimyasal
koruyucuların kullanımına alternatif

doğal bir uygulama yöntemi

sağlayacağı görülmektedir (Hernandez ve ark., 2008).
Zarowska ve ark., (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, yöresel bir
peynir çeşidinden izole edilen C. famata ve C. sphaerica maya
suşlarının, killer toksin üreterek bu toksinler aracılığıyla, peynirde
bozulamaya neden olan Yarrowia lipolityca maya suşlarına karşı killer
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aktivite gösterdikleri ortaya konulmuştur. Ancak peynir yapımında
dirençli suşların kullanılması gerektiği vurgulanmıştır.
Killer mayaların gıda endüstrisinde kullanılabilirliğini belirlemek
amacıyla yapılan bir diğer çalışmada, yöresel fermente gıda çeşitleri
olan tapai, tempeh, misove ürünlerinden, fermente fasülye, diğer bazı
fermente meyve – sebze çeşitleri, yoğurt, soya sosu, pirinç şarabı ve
sirkeden elde edilen 252 maya izolatı içerisinde 19 adet killer aktivite
gösteren maya izolatı belirlenmiştir. Yapılan araştırmada, killer
aktivite gösteren mayaların, Malezya’da fermente ürünlerde Candida
cinsi mayaların neden olduğu Candiasis hastalığını oluşturan
patojeniteyi
görülmüştür.

engelleme
Dolayısıyla

açısından
biyolojik

olumlu
canlı

sonuçlar
bir

sağladığı

mikroorganizma

kullanılarak bir hastalığın önlenebilmesi, bu şekilde daha az medikal
ürünlerin kullanılması mümkün olacaktır (Lim ve Tay, 2011).
Mushtaq ve ark., (2013) tarafından yapılan bir araştımada,

süt

örneklerinden izole edilen 20 farklı cinse ait 50 maya türünde, killerduyarlı (KSP) özellikte olan maya izolatları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırmada üretilen toksinin, farklı maya suşlarına karşı
etki dereceleri, yüzde değerleri üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma
sonuçlarına göre killer aktivitesi en yüksek olan maya suşunun
fermantasyonda kullanılabileceği görülmüş dolayısıyla bozulmaya
neden olan maya türlerine karşı killer aktivite yolu ile antogonistik
etki sağlanarak bozucu özellikteki maya hücrelerinin inaktif hale
getirilmesi düşünülmüştür (Mushtaq ve ark., 2013).
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Ayrıca, Çorbacı ve Uçar (2017) tarafından yapılan bir çalışmada,
peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinden izole edilen mayaların killer
toksin üretimi araştırılmıştır. 2 adet Deboryomyces hansenii türüne ait
izolatın killer toksin üretebildiği ve bu maya suşlarından çeşitli
uygulamalarda biyokontrol amacıyla yararlanılabileceği belirtilmiştir.
Yapılan bir başka çalışmada ise PAK Gıda’nın Türk fırıncılık
endüstrisi için starter kültür olarak ürettiği S. cerevisiae BSP1
mayasının, hamur fermantasyonunda kontaminasyona neden olan
Candida tropicalis mayası ile antagonistik etkileşimi araştırılmıştır.
Yapılan analizlerde, starter kültür suşun kontaminasyona sebep olan
C. tropicalis maya hücrelerini inhibe edemediği gözlenmiştir.
Kontaminasyona sebep olan C. tropicalis maya hücreleri starter kültür
maya hücrelerinin kullanmaları gereken besin bileşenlerini tüketerek
fermantasyonu olumsuz şekilde etkilediği belirlenmiştir. Araştırmanın
devamında bazı genetik çalışmalar yapılarak starter kültür maya
hücrelerine killer toksin üretme özelliği kazandırılmıştır.
Bu amaçla, öncelikle uluslararası maya kültür koleksiyonuna ait S.
cerevisiae mayası tarafından üretilen aynı zamanda Candida cinsi
maya suşlarında da etkili olan K3 toksin üretimini kodlayan gen
temini yapılmıştır. Bu toksini kodlayan gen protoplast füzyon tekniği
ile S. cerevisiae BSP1 suşuna aktarılmıştır. Yapılan genetik çalışma
sonrasında starter kiltür maya suşlarının, killer toksin üretebildiği
gözlenmiştir. Aynı zamanda gen aktarımı yapılan starter maya
hücreleri tarafından üretilen K3 toksininin, C. tropicalis maya
hücrelerinin inhibisyonunu sağladığı belirlenmiştir. Bu araştırma
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sayesinde genetik çalışmaların yapılması ile birlikte toksin kodlayan
genin hedef maya hücrelerine aktarılması sonucu endüstriyel açıdan
çeşitli potansiyellere sahip olan önemli maya türlerine killer özelliğin
kazandırılabileceği görülmektedir (İzgü ve Altınbay, 2004).
Parveen ve Begum (2010) tarafından yapılan çalışmada, fırın ve alkol
ve endüstrisinde bozulmaya neden olan fungal patojenlerin ve bazı
yabani mayaların, killer mayalar aracılığı ile inaktive edildiği
belirlenmiştir. Fermantasyonda aktif rol alan S. cerevisiae maya
hücreleri

tarafından üretilen

killer toksinlerin, duyarlı

maya

hücrelerine ve fungal patojenlere etki ettiği ve fermantasyonun arzu
edilen şekilde gerçekleştiği gözlenmiştir. Bu araştırma sonucunda test
edilen S. cerevisiae killer mayasının gıda fermantasyonlarında
biyokontrol ajanı olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
Killer özellikteki mayaların, çeşitli gıdaların üretim aşamalarında
kullanım potansiyellerinin bulunmasının yanı sıra bu mayaların, taze
veya depolanarak satışa sunulan meyve sebze gibi tarımsal ürünlerin
korunması amacıyla da kullanımı söz konusudur. Tarımsal pek çok
çeşitte

ürünün

muhafaza

edilmesinde,

killer

mayaların

kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla yapılmış birçok çalışma
bulunmaktadır. Killer özellikte olan bazı maya türleri patojenik bitki
küflerine karşı biyokontrol ajanı olarak kullanılmaktadır.
Bu yönde yapılan bir çalışmada, Pichia membranafaciens killer maya
hücrelerinin üretmiş olduğu toksinler aracılığıyla, bazı tarım
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ürünlerinde görülen, gri çürüklük hastalığına yol açan, Botrytis cineria
küfüne karşı inhibisyon etki sağlanmıştır (Santos ve Marquina., 2004).
Bu tür çalışmalarla, killer özellikteki bir çok maya türüne ait maya
hücrelerinin, tarımsal ürünlerin bozulmasına ve bitki hastalıklarına yol
açan çeşitli küf ve diğer mikroorganizmalara karşı kullanılabilirliği
ortaya konulmuş, killer maya suşlarının tarımsal üretimde biyoloik
kontrol ajanı olarak kullanımı giderek daha ilgi çekici hale gelmiştir
(Chalutz ve Wilson, 1990; Walker ve ark., 1995; Benli, 2003; Talibi
ve ark., 2014; Temiz, 2015; Spadaro ve Droby, 2016).
Portakal ağaçlarından izole edilen antagonist özelliğe sahip olan
Cryptococcus laurentii ve Candida sake türlerine ait üç maya suşunun
patojen küfler üzerindeki inhibisyon etkisi araştırılmıştır. Mayalar
meyve yüzeyine Penicillium digitatum ile birlikte inokule edilerek
yaklaşık 1 ay sonra yapılan incelemelerde yeşil küf oluşumunu %8095 oranında azaldığını gözlemlemişlerdir (Mekbib ve ark., 2011).
Ayrıca killer maya toksinleri, ağaç gövdelerinde oluşabilen ve
gövdede çürümeye neden olan bitki patojenlerine karşı da test edilmiş
ve bu tür patojenlerinde killer mayalar aracılığıyla inaktive
edilebildiği gözlenmiştir (Waema ve ark., 2009).
Süt ürünlerinden izole edilen Deboryomyces hansenii türüne ait 2 adet
maya izolatının killer özellik gösterdiği belirlenmiş ve bu killer
mayaların, hasat sonrası tarımsal ürünlerde görülen hastalıkların
kontrolü için kullanılabileceği önerilmiştir (Çorbacı ve Uçar, 2017).
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Son

zamanlarda

yapılan

çalışmalarda,

küf

toksinlerinin

de

önlenebileceği belirlenmiştir. Mayaların antagonistik faaliyetlerinden
yararlanılarak, killer özellikte olan mayaların bazı küf türleri
tarafından üretilen patulin toksinini biyolojik olarak parçaladığı ve bu
şekilde patulinin kontrol edilebildiği belirtilmiştir (Mahunu ve ark.,
2016).
Dolayısıyla tarımsal ürünlerin üretimi, depolanması ve tüketimi
aşamalarında

görülen

bozulmaların ve

sağlık

açısından

risk

oluşturabilecek mikrobiyal kaynaklı risklerin engellenmesi amacıyla
killer mayaların kullanım potansiyeli önem taşımaktadır.
Aynı

zamanda,

işlenmiş

gıdalarda

oluşabilecek

mikrobiyal

bozulmaların ve gıda kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi amacıyla
gıda üretim aşamalarında kullanılan kimyasal koruyuculara karşı
alternatif antimikrobiyal bileşik kaynağı olması bakımından da killer
özellikli mayalar günümüzde daha çok önem kazanmaktadır.
4. Sonuç
Mayalar, çeşitli birçok doğal ortamda yaygın olarak bulunmaları,
diğer

mikroorganizmalarla

antagonistik

etkileşim

göstermeleri,

ürettikleri değerli bazı bileşiklerden dolayı ayrı bir öneme sahiptir.
Günümüze kadar yapılmış ve yapılmakta olan pek çok çalışma,
mayaların gıdaların işlenmesinde ve tarımsal ürünlerin üretimi ve
korunmasında kullanım potansiyellerinin oldukça fazla olduğunu
göstermektedir.
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Basit ortam koşullarında gelişebilmeleri, ekstrem çevre koşullarını
tolere edebilmeleri veya uyum gösterebilmeleri gibi çeşitli nedenlerle
mayalardan sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu bakımdan killer özelliğe
sahip olan maya türlerinin birçok farklı alanda ve çeşitli amaçlarla
kullanımı daha fazla yarar sağlamaktadır.
Killer özellikteki mayalar, diğer mikroorganizmalarla antagonistik
etkileşim göstermelerinden dolayı gıdaların bozulmasına neden olan
ve

patojen

mikroorganizma

gruplarına

etki

ederek,

bu

mikroorganizmaları baskılamakta veya inhibe etmektedirler. Bu
şekilde kaliteli ve güvenilir gıda ürünlerinin üretimine ve insan
sağlığının

korunmasına

önemli

düzeyde

katkı

sağlamaları

mümkündür. Gıda fermantasyonlarında killer özellik gösteren
mayaların kullanılması ile ürünlerde istenilen bazı kalite kriterleri
sağlanmaktadır. Aynı zamanda gıdalarda arzu edilmeyen bozucu ve
patojen mikroorganizmalar kontrol altına alınabilmektedir.
Killer mayalar, antogonistik etkileşim özellikleri sayesinde tarımsal
ürünlerin bozulmasına neden olan birçok mikroorganizmayı inhibe
edebildikleri için tarımsal ürünlerin bozulmasını engellemek amacıyla
da kullanılmaktadırlar. Tarım ürünlerinin korunmasına ve ekonomik
kayıpların önlenmesine katkı sağlaması bakımından killer özellikteki
mayaların ayrı bir öneme sahip olduğu görülmektedir.
Son zamanlarda, özellikle killer mayaların gıda endüstrisinde kullanım
potansiyelleri oldukça dikkat çekicidir. Çeşitli birçok araştırma
sonuçları, mayaların killer toksin üretimlerinden yararlanılarak, gıda
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üretiminde kullanılan kimyasal yapıdaki koruyucuların yerine
kullanılabilecek,

güvenilir

ve

geliştirilebileceğini göstermektedir.

etkili

alternatif

yöntemlerin
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1. Giriş
Kurutma çok eski zamanlardan beri kullanılan, özellikle büyük
miktarlarda gıda ürünün uzun süreli muhafazasında fayda sağlayan
önemli bir gıda muhafaza yöntemidir. Kurutma ile gıdaların istenen
nem

düzeyine

kadar

nemi

uzaklaştırılırken

başlıca

amaç

mikrobiyolojik, kimyasal ve enzimatik bozulma reaksiyonlarını en aza
indirgemektir. Endüstriyel kurutma işlemlerinde, kurutulacak ürünün
özelliklerine ve kuru ürünün kullanım alanına göre değişmekle birlikte
ürünün yapısını ve dokusunu korumak, istenen rengi elde etmek,
gıdalardaki sağlık açısından önemli biyoaktif bileşiklerin kaybını
asgari düzeyde tutmak hedeflenmektedir.
Bu hedeflerle kurutma öncesi ön işlemler ile kurutma sırasında en
uygun

kurutma

yöntemi/yöntemleri

ve

kurutma

koşullarının

seçilmesiyle ulaşılmaya çalışılır. Kurutma işleminin her ürün için tek
bir kurutma yöntemiyle yapılması mümkün değildir. Ürüne uygun
olmayan proses seçimi ürün kalitesi ve besin değerlerinde kayıplara
sebep olur (Ratti, 2001; Deng ve ark., 2017). Bu nedenle ürüne göre
en uygun kurutma yöntemini seçmek büyük önem taşımaktadır.
Gıdalara kurutma öncesinde ürün kalitesini korumanın yanı sıra, olası
mikrobiyal faaliyetleri engellemek, kuruma süresini kısaltmak ve
enerji

tüketimini

azaltmak

için

çeşitli

ön

işlemler

uygulanabilmektedir. Yüksek su içerikleri ve hassas tekstürel
özellikleri nedeniyle özellikle meyve ve sebze ürünlerini muhafaza
etmek için sıklıkla kullanılan kurutma işlemi öncesi, ürünlerin
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çeşitliliği ile yapı ve içerik farklılıkları da göz önüne alındığında çok
çeşitli ön işlemler uygulanmaktadır (Marques ve ark., 2011;
Madaleno, 2015).
Kurutma öncesi meyve ve sebzelere uygulanan ön işlemler, kimyasal
ve fiziksel olarak iki grupta incelenebilir. Kimyasal ön işlemler, sıvı
formda uygulanan osmotik çözeltilere daldırma, alkali, asit ve kükürt
içeren sıvılara daldırma olarak sıralanabilir. Gaz formda uygulanan
kimyasal

işlemler

ise, kükürt

dioksit

uygulaması, ozon ve

karbondioksit uygulamasıdır. Fiziksel ön işlemler, ısıl ve ısıl olmayan
ön işlemler olarak gruplandırılmaktadır. Sıcak suda haşlama, buharda
haşlama, süper ısıtılmış buhar ile karşılaştırma, ohmik ısıtma,
mikrodalga ve kızılötesi haşlama uygulamaları kurutma öncesi
uygulanabilen ısıl tekniklerdir. Ultrasonik uygulama, dondurma,
atımlı elektrik alan uygulaması, yüksek hidrostatik basınç uygulaması
ise ısıl olmayan yenilikçi fiziksel ön işlemlere örnek olarak verilebilir
(Deng ve ark., 2017).
Bu bölümde gıdanın kurutma öncesinde ve kurutma sırasında kalite
özelliklerini ve besleyici içeriğini korumaya yönelik uygulanan
teknolojik işlemler derlenmiştir.
2. Kurutma Öncesi Uygulanan Geleneksel Ön İşlemler
Gıdaların kurutulması öncesinde meyve sebze ürünlerinde soyma,
ayıklama, parçalama; et ürünlerinde dilimleme, tuzlama, tütsüleme,
marinasyon; sıvı, pulp ya da karışım halindeki, toz forma
dönüştürülecek ürünlerde homojenizasyon, emülsifiye etme gibi ön
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işlemler uygulanmaktadır. Özellikle meyve sebze ürünlerinde
enzimatik esmerleşme kurutma öncesi renk ve duyusal özellikler
üzerinde önemli kalite kayıplarına yol açtığından esmerleşmeyi
önlemek üzerine yapılan uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Bunun
yanı sıra gıdalara kurutma hızını artırmak, tekstürel özellikleri
geliştirmek, duyusal özellikleri geliştirmek, besleyici içeriği artırmaya
yönelik farklı ön işlemler uygulanmaktadır.
2.1.Kimyasal ön işlemler
Osmotik çözeltilere daldırma, kaliteyi artırmanın yanında, enerji
tüketimini azaltmayı da hedefleyen yaygın kullanılan ön işlemlerden
birisidir. Çoğunlukla şeker ya da tuz içeren hipertonik bir çözelti içine
daldırılan örnekteki yarı geçirgen hücre zarlarından osmotik güçle
birlikte suyun hipertonik çözeltiye geçmesi sağlanır. Bu şekilde
gerçekleşen osmotik dehidrasyon, meyve ve sebzelerden %10-70
oranında suyun uzaklaştırılmasını sağlarken, ısıl işlem ile biyoakif
bileşen kaybının azaldığı bildirilmektedir (Deng ve ark., 2017).
Osmotik dehidrasyon (OD) ile suyun kısmi olarak uzaklaştırılması
ürünün yapısal, besinsel, duyusal ve diğer fonksiyonel özelliklerinin
modifiye edilmesine izin vermektedir. OD ortam koşullarında
gerçekleştirildiği için renk ve aroma maddelerinin ısıl bozulması
engellenmiş olmaktadır. Osmotik işlem, vakum, ultrason ve
hidrostatik basınç gibi yeni tekniklerle birlikte uygulandığında kütle
transfer hızı ve kurutulmuş ürün kalitesi artmaktadır. Kombine
yöntemlerde OD öncesi uygulanan işlemler, ultra yüksek hidrostatik
basınç, yüksek yoğunluklu elektrik alan uygulaması, ya da gama
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irradyasyon olarak sayılabilirken; ultrasonik uygulama, kısmi vakum
ya

da

santrifüj

uygulaması

OD

öncesi

ya

da

sırasında

uygulanabilmektedir (Chandra ve Kumari, 2015).
Alkali çözeltilere daldırma işlemi öncelikle bütün haldeki üzümsü
meyvelere, kabuk etrafındaki, nem geçişini yavaşlatan, hidrofobik
vaks tabakasını uzaklaştırmak için uygulanmaktadır. Üzüm, vişne,
erik,

elma,

armut

gibi

meyvelere

alkali

daldırma

işlemi

uygulanabilmektedir. Sodyum hidroksit ya da potasyum karbonatın ve
sürfektan özellikteki yağ asitlerinin metil esterleri de bu amaçla
kullanılmaktadır Bu çözeltilere birkaç dakika meyvelerin daldırılması
vaks tabakasını uzaklaştırmak için yeterli olmakta, bunun yanı sıra bu
çözeltiler doku içine sızarak nem transferini geliştirmektedir. En
yaygın kullanılanı etil oleattır. Alkali daldırma işlemi ile kuruma
hızının artması, kurutma süresinin kısalması ve sonuç olarak üründeki
kalite kaybının azalması açısından faydalı olmaktadır (Cemeroğlu ve
Özkan, 2009).
Asit çözeltilerine daldırma işlemi, meyve sebze ürünlerinde enzim
inaktivasyonunu sağlamak, pigment stabilitesini geliştirmek ve
tekstürün modifiye edilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. Ortam
pH’sı, polifenol oksidaz enziminin optimum çalışma aralığı olan 6-7
pH aralığından, 3 ve altına düşürüldüğünde enzimin çalışması
engellenmekte, enzimatik esmerleşme hızı azalmaktadır. Betalainler
ve antosiyaninler gibi renk maddelerinin stabilitesi asit ortamda
artmaktadır. Sitrik asit, meyve ve sebze ürünlerinde en genel kullanım
alanına sahip esmerleşme önleyici ajandır. Renk üzerine olumlu
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etkilerinin yanında pektin üzerindeki etkisi ile kuruma hızını da
arttırır. Askorbik asit, antioksidan özelliği sayesinde renk üzerine
olumlu etkisi nedeni ile kurutma öncesi ön işlemlerde kullanılan bir
diğer ajandır. Enzimatik esmerleşmeyi engellemede etkisi daha zayıf
olduğundan genellikle sitrik asit ile birlikte kullanılmaktadır.
Kükürt

çözeltisine

daldırma,

kurutma

sırasında

kararmaları

engellemek ve gıdaların işlenmesi ve depolanması sırasında kalite
kayıplarını engellemek için sıklıkla kullanılan ve etkinliği yüksek bir
işlemdir. Gaz formda sülfür dioksit gazı olarak ya da sülfit tuzlarını
(potasyum metabisülfit, sodyum metabisülfit, sodyum hidrojen sülfit)
içeren

çözeltilere

uygulanabilmektedir.
enzimatik

ve

mikrobiyal

daldırmak
Sülfitler

enzimatik

aktiviteyi

suretiyle
çok

olmayan

düşük

sülfitleme

konsantrasyonlarda

esmerleşme

durdurmaktadır.

işlemi

reaksiyonlarını,

Sülfitleme

işlemi

renk,

rehidrasyon oranı, β-karoten içeriği gibi kalite özelliklerini geliştirmek
için

çeşitli

meyve

ve

sebze

ürünlerinde

kullanılmaktadır.

Polifenoloksidaz (PPO) aktivitesini sülfit iyonları ve kuinonlar
arasındaki reaksiyon yoluyla engelleyerek, askorbik asit kaybını
engelleme, lipitleri, esansiyel yağları ve karotenoidleri oksidatif
hasara karşı koruma, böylelikle rengi koruma, bozulmaları engelleme,
bazı besleyici unsurları koruma gibi avantajlar sağlamaktadır (Deng
ve ark., 2017).
Kimyasalların sıvı formda uygulanmasının yanında kurutma öncesi
gaz formda ozon ve karbondioksit uygulaması ile ürünler muamele
edilebilmektedir. Bu uygulamaların gıda kurutma işlemlerinde
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uygulanma geçmişi çok eskiye dayanmamakla birlikte, diğer kimyasal
ön işlem uygulamalarıyla birlikte bu başlık altında bahsedilmiştir.
Ozon, genellikle taze ürünlerde antimikrobiyal etkisi nedeniyle
uygulanan aktif oksijen formudur. Son

çalışmalarda

pestisit

kalıntılarını azaltmak için uygulamalar yapılmıştır. Yapılan bir
çalışmada kuru incirlerde mikrobiyal yük, aflatoksin üzerine etkisini
belirlemek için gaz formda ozon uygulaması yapılmış, toplam
mezofilik bakteri, maya-küf sayılarında azalma ve aflatoksin B1
düzeylerinde düşme tespit edilmiştir (Öztekin ve ark., 2006).
Karbondioksitin karbonik maserasyon adı verilen uygulama ile meyve
sebze ürünlerine uygulandığında ürün kalitesi üzerine olumlu etkiler
gösterdiği bildirilmektedir. Tatlı patates, domates ve acı bibere
kurutma öncesi uygulandığında kurutma prosesinin etkinliğini
arttırmanın yanında kalite üzerinde de olumlu etkiler bildirilmiştir
(Deng ve ark., 2017). Süperkritik karbondioksit uygulaması ile
kurutma son yıllarda gündeme gelen gıda işleme yöntemlerinden
birisidir. Süperkritik karbondioksit ile jellerin kurutulması, çeşitli
katalistlerin hazırlanması, ekstraksiyon işlemleri son 20 yıldır
kullanılmakla beraber, kurutmada süperkritik akışkanların kullanımı
aynı ilgiyi çekmemiştir. Son birkaç yıldır yapılan çalışmalarda bu
işlem biber, elma, kişniş, fesleğen, mango ve Trabzon hurmasının
kurutulmasında başarıyla uygulanmıştır (Wang ve ark., 2021). Tablo
1’de kurutma işlemlerinde kimyasal uygulamalarına örnek çalışmalar
verilmiştir.
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Tablo 1. Çeşitli gıda örneklerinde kurutma
gaz kimyasal işlem uygulamaları
Gıda örneği
Uygulama
Çekirdeksiz
Alkali etil oleat
üzüm
çözeltisi (AEEO)
ve POTAS ön
işlem
sonrası
konvektif
kurutma
Şeftali
KMS, Askorbik asit
ile haşlama
Elma küpleri

Muz
Havuç

Askorbik
asit
(AA) ve sitrik asit
(CA), kalsiyum
klorid
Askorbik asit ve
sitrik
asit
muamelesi
Süper
kritik
karbondioksit ile
kurutma

Kayısı

Potasyum
metabisülfit
(KMS)
/güneş
tüneli ve güneşte
kurutma

Tatlı patates barı

Sitrik asit, sıcak
suda haşlama, süper
ısıtılmış buhar ile
haşlama
Haşlama ve sitrik
asit

Amasya elması

Üzüm

Alkali daldırma,
potasyum
karbonat,
etil
oleat 60 C-2-3 dk

öncesi ve kurutma sırasında sıvı ve
Sonuç
AEEO yüksek L ile
düşük a/b değeri

Kaynak
Doymaz
ve Pala,
2002

Kontrol örneğine göre
kuruma hızında artış

Kingsly
ve ark.,
2007
Zhu ve
ark.,
2007

Enzimatik
esmerleşme hızında
azalma,
CC+AA
daha sert yapı
Kuruma hızında artış,
renk üzerine olumlu
etkiler
Taze yapının daha iyi
korunduğu,
daha
düşük
yoğunluklu
mikroyapı ile rehidre
örnekte daha uygun
tekstürel özellikler
%6 KMS yüksek
duyusal skorlar ve
Askorbik asit ve
karotenoidlerin
önemli
düzeyde
korunması
Sitrik asit uygulaması
ile kuruma hızında
artış, renk üzerinde
olumlu etkiler
Sitrik asit uygulanan
örneklerde daha kısa
kurutma
süresi,
haşlanmış örneklerde
daha
yüksek
rehidrasyon
kapasitesi
Beyazlık
(L*)
değerinde
%37-55
oranında artış

Pan ve
ark.,
2008
Brown
ve ark.,
2008

Mir ve
ark.,
2009

Xiao ve
ark.,
2009
Doymaz,
2010

Bingol
ve ark.,
2012
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Üzüm

konvektif
kurutma
POTAS
(%4
Potasyum
karbonat + %1
zeytinyağı),
konvektif
kurutma

Domuz eti

Şeker
pancarı
melası, tuz ve şeker
çözeltisi OD sonrası
konvektif kurutma

Moringa
yaprakları
(Moringa
oleifera)

Sıcak
suda
haşlama
ve
sodyum karbonat
ve magnezyum
oksit
içinde
haşlama sonrası
tepsili konvektif
kurutma,
dehumidifiye ısı
pompalı
kurutucuda
kurutma,
mikrodalga
kurutma,
dondurarak
kurutma
Tuz ve potasyum
metabisülfit ile ön
işlem
sonrası
konvektif
kurutucu,
ısı
pompası destekli
konvektif
kurutucu,
mikrodalga
destekli konvektif
kurutucu
Karbonik
maserasyon sonrası
konvektif kurutma

Soğan parçaları

Domates

POTAS muamelesi
sonucu ürün renginde
yüksek L ile düşük
a/b değerleri

Doymaz
ve
Altıner,
2012

Melas ile muamele
edilen örneklerde daha
uygun
su
aktivite
değerleri
ve
mikrobiyolojik profil
Haşlama ön işlemi
uygulanmış,
daha
yüksek kamferol ve
kuersetin içeriği. 50
C sıcaklıkta haşlama
ön işlemi uygulanmış
dehumudifiye
ısı
pompalı kurutucuda
kurutulmuş
örneklerde
dondurarak kurutma
ile en
iyi kalite
özellikleri

Filipović
ve ark.,
2012

Rehidrasyon oranıi
renk
farklılığı,
pirüvik asit, askorbik
asit,
duyusal
değerlendirme.
Potasyum
metabisülfit en iyi
renk özellikleri, en
iyi kurutma yöntemi
ısı pompası destekli
konvektif kurutucu
Kurutma
hızında
artış,
renk
değerlerinde
artış,
toplam
renk
değişiminde
ve

Sahoo
ve ark.,
2015

Potisate
ve ark.,
2014

Turgut
ve ark.,
2018
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Zencefil

Karbonik
maserasyon sonrası
vakum mikrodalga
kurutma

Portakal kabuğu

Ozon ile ön işlem
sonrası
konvektif
kurutma

esmerleşme
değerlerinde düşüş
Toplam
kurutma
süresinde
%
42
oranında
azalma,
fenolik
bileşen
ve
antioksidan aktivitede
artış
Nem diffüzyonunda ve
antioksidan
potansiyelde artış

An ve
ark.,
2020

Bechlin
ve ark.,
2020

Kimyasal uygulamaları kurutma çalışmalarında kolay uygulanabilirlik
nedeniyle geçmişi nispeten eskiye dayanan uygulamalar olmakla
birlikte, kalıntı bırakmaları nedeniyle gıda güvenliği riskleri
oluşturmaktadır. Ayrıca büyük miktarlarda atık korozif kimyasalların
açığa çıkması çevresel sorunlara neden olmakta, suda çözünür
besleyici öğelerde kayıplar da bu yöntemlerin göz önüne alınması
gereken diğer bir dezavantajını oluşturmaktadır. Bu sebeplerle
geleneksel

yöntemlerin

yanında

daha

etkin,

güvenli,

kalite

özelliklerini ve besleyici öğeleri muhafaza eden yeni teknolojilere
ihtiyaç duyulmaktadır.
2.2. Isıl ön işlemler
Haşlama, kurutma öncesi ürünlerin 70-100 °C sıcaklıkta sıcak su
içerisine gıdanın daldırılması şeklinde uygulanan çok yaygın olarak
kullanılan

geleneksel

bir

tekniktir.

Öncelikli

amaç

enzim

inaktivasyonudur. Bunun yanı sıra mikrobiyal yükü azaltma, hücre
geçirgenliğini artırma, vaks tabakasının uzaklaştırılması gibi olumlu
etkiler sağlamaktadır. Uygulama kolaylığı nedeniyle çok sık
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kullanılan bu yöntem, ürün rengindeki değişimler, pişmiş tat-aroma
oluşumu ve ısıya duyarlı bileşen kayıpları gibi dezavantajlar
oluşturmaktadır.
Ohmik ısıtma, elektrikle ısıtma yöntemidir. Kurutma öncesi enzimatik
esmerleşmeyi engellemek için kullanılan alternatif bir güncel
tekniktir. Önceki çalışmalarda ayva, elma, üzüm, enginar yan ürünleri
ve salçanın kurutulmasında ön işlem olarak çalışılmıştır (Kutlu, 2022).
Yaban mersinlerinin kurutulmasında ohmik ısıtma ve darbeli vakum
etkisi kurutulmasında, 40 °C sıcaklıkta ohmik ısıtma ve darbeli vakum
OD ön işlemi sonrası 60 °C sıcaklıkta kurutulan örneklerin polifenol
içeriği bakımından en iyi sonucu verdiği bildirilmiştir (Moreno ve
ark., 2016).
2.3. Dondurma-çözdürme ön işlemi
Kurutma öncesi -20 °C sıcaklıkta birkaç saat dondurma ve oda
sıcaklığında çözdürme şeklinde uygulanmaktadır. Dondurma sırasında
oluşan büyük buz kristalleri hücresel yapının bozulmasına yol
açmakta, böylece gözenekli bir yapı oluşmasına neden olmaktadır. Bu
da kurutma prosesinin hızlanarak, ürün kalitesinin korunmasına
yardımcı olmaktadır (Deng ve ark., 2017). Bu işlem kolay
uygulanabilir ve ekipman maliyeti düşük bir işlemdir (Zhang ve ark.,
2022). Bunun yanında dondurma ürün yapısında fark edilir
bozulmalara ve askorbik asit kayıplarına neden olmaktadır (Lewicki,
1998). Hücre yapısının bozulması ürünü enzimatik esmerleşmeye
yatkın hale getirmektedir (Zhang ve ark., 2022). Kurutma öncesi
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dondurma ön işlemi karides, havuç küpleri (Lewicki, 1998),
balkabağı, muz, patateste çeşitli kurutma yöntemleri ile birlikte
çalışılmıştır (Deng ve ark., 2017). Dondurma ön işlemi sonrası farklı
çözdürme yöntemleri uygulanan ve ardından sıcak hava kurutma
işlemi uygulanan patates unu örneklerinde, kuruma hızı artmış ve
kuruma

süresi

kısalmıştır.

Dondurma-eritme

ön

işlemi

amiloz/amilopektin oranını azaltarak kristalleşmeyi arttırmıştır (Shen
ve ark., 2020). Sarımsak dilimlerinde vakum dondurarak kurutma
işlemi öncesi dondurma-çözdürme ön işlemi uygulanması, kurutma
süresini kısaltırken, ürünün ısıl stabilitesini ve kalitesini geliştirmiş ve
polisakkaritlerin antioksidan aktivitesini arttırmıştır (Feng ve ark.,
2020). Yaban mersinine uygulanan dondurma çözdürme ön işlemi
sıcak hava kurutma uygulamasında kurutma süresini yaklaşık %30
oranında azaltmıştır (Zhu ve ark., 2021). Bamya kurutmada uygulanan
dondurma-çözdürme ve ultrason ön işlemleri kıyaslandığında, enzim
aktivitesini engellemede ultrason etkili bulunurken, dondurmaçözdürme ön işleminin etkili olmadığı bildirilmiştir (Xu ve ark.,
2021).
3. Kurutmaya Yönelik Yenilikçi Uygulamalar
Isıl işlemler ve geleneksel ön işlemlerin gıdalarda hücre zarının
dağılmasına, protein denatürasyonuna, biyoaktif bileşenlerin ısıl
degradasyonuna, sertlik ve gevreklik kayıpları gibi istenmeyen
değişimlere sebep olması nedeniyle ve aynı zamanda kurutma
etkinliğini arttırmak amacıyla son yıllarda gıda endüstrisinde ısıl ya da
ısıl olmayan yeni teknolojiler üzerinde daha fazla durulmaktadır.
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3.1.Elektromanyetik radyasyon temelli enzim inaktivasyon
yöntemleri
3.1.1.Mikrodalga uygulaması
Mikrodalga, 300 MHz-300 GHz frekans aralığındaki elektromanyetik
dalgalardır. Mikrodalga enerjisi bir ısı formu değildir, ısı madde ile
elektromanyetik alan arasındaki etkileşim sonucu oluşmaktadır.
Mikrodalganın ısıya dönüşümü iki temel olgu ile açıklanabilir: (1) su
gibi polar moleküllerin elektrik alanı etkisiyle dönme hareketi
yapmaları sonucu moleküllerin sürtünmesi ile ısı oluşumu ve (2)
bilardo topu tarzında elektrik alanda moleküler yüklerin birbirini
iterek akışı ve sürtünme sonucunda ısı açığa çıkması (Nijhuis ve ark.,
1998).

Mikrodalga,

gıda

endüstrisinde

çözdürme,

kurutma,

pastörizasyon, sterilizasyon, haşlama ve ekstraksiyon gibi gıda işleme
süreçlerinde kullanılmaktadır. En önemli avantajı ısıl işlem süresini
%50’ye

varan

oranlarda

kısaltması

ve

işleme

maliyetlerini

düşürmesidir (Guzik ve ark., 2021). Gıdalar %50-97 oranında su
içermeleri sebebiyle, mikrodalga sistemleri ile ısıtılmaya ve
kurutulmaya uygundurlar. Sıcak hava kurutmada öncelikle ürün
yüzeyi kuruyarak nem geçişine engel olduğu gibi, iç kısımlara ısı
iletimini güçleştirmektedir. Mikrodalga uygulamada ısı maddenin iç
bölgelerine penetre olabildiğinden kütle transferini hızlandırarak
kuruma hızını arttırmaktadır. Gıdalara mikrodalga uygulaması gıdanın
iç kısımlarında hacimsel olarak ısınmayı sağlayan sistemlerle
gerçekleştirilir (Deng ve ark., 2017).

493 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Mikrodalga teknolojisi kurutma sırasında ve kurutma öncesi enzim
inaktivasyonu amacıyla uygulanmaktadır. Mikrodalga haşlama enzim
ve

mikroorganizma inaktivasyonu için

geleneksel yöntemlere

alternatif olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama 2 ile 25 kW
arasındaki mikrodalga tünellerinde yapılmaktadır. Tünelde sürekli bir
akış söz konusudur ve sıcaklık geleneksel haşlama yönteminde olduğu
gibi durağan değildir. Geleneksel haşlama yöntemleri olan sıcak suda
haşlama ve buharda haşlama yöntemlerine göre mikrodalga haşlama
uygulanan kurutulmuş mor renkli tatlı patates örneklerinde beyazlık
değeri ve antosiyanin içeriği

geleneksel haşlama yöntemleri

uygulanan örneklerden daha yüksek bulunmuştur (Liu ve ark., 2015).
Geleneksel yönteme göre daha az ağırlık kaybının yaşandığı, etkin ve
verimli bir yöntem olmasına karşın mikrodalga kurutma sistemlerinin
kurulum maliyetinin yüksek olması ve üründe homojen olarak
kurumama gibi sorunlar dezavantaj oluşturmakta, bundan dolayı
yöntem

endüstriyel

uygulamalar

için

geliştirilmeye

ihtiyaç

duymaktadır. Çalışmalarda diğer kurutma yöntemleri ile birleştirilerek
hibrit kurutma yöntemleri uygulanmaktadır. Son yıllarda vakum
mikrodalga, mikrodalga infrared, konvektif mikrodalga, mikrodalga
akışkan yatak ve dondurarak mikrodalga kurutma gibi mikrodalga
kurutma yöntemleri üzerinde sıklıkla durulmaktadır (Wray ve
Ramaswamy, 2015; Guzik ve ark., 2021).
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3.1.2. Infrared (kızılötesi) radyasyon ile kuru haşlama
Elektro manyetik bir enerji olan kızılötesi (IR) radyasyon görünür ışık
bölgesi ile mikrodalga bölgesi arasında yer almaktadır. IR teknolojisi,
gıda alanında düşük nemli gıdaların kurutulması, ayrıca hızlı ısıtma
özelliğinden faydalanılarak kızartma, pişirme, kavurma, kurutma gibi
proseslerin bir parçası olarak kullanılmaktadır. IR radyasyon ile kuru
haşlama, meyve sebzelerde enzim inaktivasyonu için kuru koşullarda
uygulanabilmekte, geleneksel haşlama yöntemlerinin suda çözünen
bileşen kaybı, çeşitli kalite kayıpları, fazla miktarda atık su oluşumu
gibi

dezavantajları

bu

yöntemde

bulunmamaktadır.

Çeşitli

çalışmalarda havuç dilimlerine, patates, havuç, biber, soğan, elma,
kızartmalık patates, soya fasulyesi gibi gıdalarda IR kuru haşlama
tekniğinin başarılı sonuçları bildirilmiştir. Bu yöntemin doğrudan
ürüne nüfuz etmesi, işlem süresinin kısa olması, enerji maliyetinin
düşük olması, alet ekipman gereksiniminin düşük olması avantajları
nedeniyle gıda endüstrisinde önemli bir potansiyele sahip olduğu
vurgulanmıştır (Tuncel ve Tuncel, 2016).
Yapılan bir çalışmada havuç dilimlerinin IR haşlama

ön işlemi

sonrasında IR destekli sıcak hava kurutucuda kurutulması ile askorbik
asit içeriğinin %62 daha yüksek olduğu bulunmuştur (Vishwanathan
ve ark., 2013). Acı kavun meyvesine

kurutma öncesi, IR ve

mikrodalga haşlama ön işlem uygulanan örneklerde geleneksel
haşlama yöntemlerine göre askorbik asit ve biyoaktif bir bileşik olan
charantin in daha iyi korunduğu bildirilmiştir (Nalawade ve ark.,
2018).

495 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

3.2. Yüksek basınç prosesi
Yüksek basınç (YB) endüstride meyve, sebze, meyve suları, deniz
ürünleri, balık, et gibi çeşitli ürünlere uygulanmaktadır. Yüksek basınç
işlemleri genellikle 100-1000 MPa basınç aralığında gerçekleşir. Bazı
durumlarda sıcaklık koşulları da -20 ila 60 °C aralığında
değiştirilebilmektedir. Bu yöntemin sadece uygulanan basınca değil
aynı zamanda ilişkili termal etkiye de bağlı olduğunu dikkate almak
gerekmektedir (Ramaswamy ve Marcotte, 2005).
Yüksek basınçlı işlemlerin avantajları
mikroorganizmaların

yok

edilmesi,

arasında

enzimlerin

genel

olarak

inaktivasyonu,

proteinlerin denatürasyonu ve ürünlerin raf ömrünün iyileştirilmesi
gibi özellikler öne çıkmaktadır. Isıl işlemler ile karşılaştırıldığında
azalan işlem süresine rağmen ürünün mikrobiyal güvenliğinin
sağlanabilmesi, düşük işlem sıcaklıkları sayesinde üründeki tat, aroma
ve tekstürün, taze ürüne en yakın şekilde korunabilmesi ve de
uygulama sırasında sadece elektrik enerjisi gerektiği ve atık yan
ürünler

oluşturulmadığı

için

çevre

dostu

olması

şeklinde

sıralanabilmektedir (Toepfl ve ark., 2006). Yüksek basınç uygulaması
sırasında fiziksel sıkıştırmaya bağlı sıcaklık değişimleri gıdanın
jelleşmesi, protein stabilitesindeki değişiklikler ve yağlı maddelerin
hücresel yapılardan hareketi açısından önemlidir.
Yüksek basınç uygulaması, kurutma öncesi enzimlerin inaktivasyonu
için meyve sebze ürünlerinde çalışılmıştır. Eshtiaghi ve Knorr (1993),
patateslerin haşlanmasında sıcak su ya da buhar yerine yüksek basınç
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uygulamalarının

kullanılabileceğini

bildirmiştir.

Araştırmacılar

yaptıkları bu çalışmada 2 cm kenar uzunluklarına sahip küp şeklinde
doğradıkları patateslere yüksek basınç uygulaması (400 MPa, 15
dakika, 5-50°C) ve sıcak su haşlama (100°C, 30-180 sn)
Uygulamalarda

uygulamışlardır.

mikroorganizmaların

ve

polifenoloksidaz enziminin inaktivasyonu, potasyumun ve askorbik
asidin kayıpları izlenmiştir. Çalışma neticesinde uygulamaların
mikroorganizma ve PPO enziminin inaktivasyonuna etkisi her iki
yöntem için de yakın şekilde sonuçlanmıştır. Yüksek basınç
uygulaması yönteminde polifenol oksidaz enzimi 20°C'de tamamen
inaktive

edilmiştir.

Yüksek

basınç

uygulamasıyla

haşlanan

patateslerdeki potasyum kaybı %20’den daha az olmuştur. Suda
haşlanan patates küplerinde askorbik asidin tamamı kaybedilirken,
yüksek basınç uygulamasına tabi tutulan örneklerde 5°C'de askorbik
asidin %90'ı, 50°C'de ise %35'i korunmuştur.
Kurutma öncesi uygulanan yüksek hidrostatik basınç işlemi hücre
geçirgenliğini artırarak difüzyonu arttırır ve kuruma hızını arttırır.
Bununla birlikte bitkisel materyallerde şekil ve yapı olarak büyük
değişimler meydana gelir. Bununla birlikte yüksek kurulum maliyeti
ve düşük ürün verimi nedeniyle endüstriyel ölçüde uygulanması
zorlaşmaktadır.

Tablo

2’de

kurutma

öncesi

yüksek

basınç

uygulamasının çeşitli gıda ürünlerinde kullanımına yönelik örnekler
verilmiştir.
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Tablo 2. Kurutma Öncesi Yüksek Basınç Uygulamalarına Yönelik Çeşitli
Çalışmalar
Gıda örneği
Uygulama
Sonuç
Kaynak
Kırmızıbiber
Haşlama,
alkali YB ve elektrik alan Adedaldırma,
asit uygulanan örneklerde Omowaye ve
çözeltisine
hücre
geçirgenliğini ark., 2001
daldırma,
YB, artırarak
kurutma
elektrik
alan hızında artış
sonrası
akışkan
yatak kurutma
Patates küpleri
Yüksek basınç ve YB ile daha yüksek Al-Khuseibi
sıcak
suda kuruma hızı, taze ürüne ve ark., 2005
haşlamanın
yakın sertlik değerleri,
karşılaştırılması
düşük toplam renk
değişimi,
yüksek
görünür
viskozite
değerleri
Aloe vera jel
YB,
haşlama, YB ve mikrodalga ön Vega-Gálvez
enzim muamelesi, işlemi sertlikte artış, ve ark., 2011
haşlama,
YB
uygulanan
mikrodalga
ön örneklerde en yüksek
işlem
sonrası antioksidan aktivite
konvektif kurutma
Muz dilimleri

Çilek dilimleri

YB
ve
OD
uygulaması sonrası
nemi alınmış sıcak
hava kurutma
YB/Vakum
dondurarak
kurutma
YB
uygulaması
sonrası
vakum
dondurarak
kurutma

Karides

Azalan kütle, gelişmiş
lezzet,
düşük
su
aktivitesi,
azalan
kuruma süresi
Kuruma
süresinde
kısalma,
kırmızılık
değerinde
ve
antosiyanin içeriğinde
artış
Nem taşınımında ve
kurutma
etkinliğinde
artış

Verma
ve
ark., 2014

Zhang
ve
ark., 2020

Ling ve ark.,
2020

3.3. Ultrason teknolojisi
Ultrason, 20 kHz’den büyük frekanslı mekanik dalgalardır (Llavata ve ark.,
2020).

Yeterli

makromoleküler

enerji

ile

uygulandığında,

zincirlerin

çözeltilerde

depolimerizasyonunu

bulunan
arttırır.
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Depolimerizasyonun temeli polimerik zincirlerin mekanik veya
kimyasal

olarak

kopmasını

sağlayan

kavitasyon

işleminden

kaynaklanmaktadır. Seyreltme adımında ulaşılan minimum basınç
sıvıyı parçalamak için yeterince düşükse, kavitasyon kabarcıkları
oluşturan boşluklar oluşur (Chemat ve Khan, 2011). Dalga yayılımı
boyunca

sırasıyla

kabarcıkların genişlemesini

ve

büzülmesini

oluşturan ardışık seyrekleşmeler ve sıkıştırma adımları meydana gelir.
Bu döngü sırasında (yüksek yoğunluklu ultrason) basınç genlikleri için
kabarcıklar sıkıştırma adımında aniden çöker ve salınan enerji
kavitasyon etkisinden sorumlu bir şok dalgası üretir (Rawson ve ark.,
2011).

Aynı

zamanda

kavitasyon

sırasında

bu

kabarcıkların

çökmesinden, patlamasından kaynaklanan güçlü şok dalgalarının
neden olduğu anlık sıcaklık artışıyla hidroksil radikalleri oluştuğunda
kimyasal bozunma meydana gelebilir (Chemat ve Khan, 2011).
Hidroksil radikaller tarafından meydana gelen nişasta ve kitosan zincir
kesilmesi kimyasal kavitasyon örneği olarak verilebilir. Ultrason
teknolojisi gıdalarda ekstraksiyon, emülsifikasyon, homojenizasyon,
kristalizasyon, filtrasyon, seperasyon, enzimatik ve mikrobiyal
inaktivasyon, fermantasyon ve ısı transferini hızlandırması sebebi ile
kurutma çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır (Tüfekçi ve Özkal,
2015).
Kurutma prosesinde osmotik kurutma ve diğer kurutma yöntemleri ile
birlikte ultrason teknolojisi kullanılmaktadır. OD sırasında genellikle
ultrason eş zamanlı olarak kullanılır ve kütle transferi üzerinde etkili
olur.

Sıcak

hava

kurutucularda

ultrason,

işlem

öncesinde
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uygulanabildiği gibi, kurutucu içine yerleştirilen sistemler ile kurutma
esnasında da uygulanabilmektedir. Muz, kavun, papaya, ananasta ön
işlem olarak uygulanan ultrason işlemi; acı biber, elma, kereviz,
havuç, patates, patlıcan, çileğin kurutulmasında konvektif kurutmayla
eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Başka bir çalışmada muzdan elde
edilen nişastanın kurutulmasında püskürtmeli kurutma öncesi ultrason
ön işlemi uygulanmıştır. Dondurarak kurutma öncesi elma, çilek,
mantar, Brüksel lahanası, karnabaharda ultrases uygulamasının etkileri
çalışılmıştır (Tüfekçi ve Özkal, 2015).
Ultrason teknolojisi araştırmacılar tarafından çeşitli örneklerde
uygulanmış ve uygulamalar sonucunda besin maddeleri, renk, tekstür
gibi özelliklerin değişimi incelenmiştir. Örneğin Gamboa ve ark.
(2013) havuçta ultrason ön işlemiyle C vitaminin etkinliğini
incelemişlerdir. 60oC’de 10 dk. boyunca 20 kHz ultrason dalgaları
yayan prob ile ultrason uygulaması yapılmış ve çalışma sonunda C
vitamini %99,3 azalmıştır. Nowacka ve ark. (2012) elma örneklerini
ultrason banyosunda (35 kHz frekans, 25oC damıtılmış su) 10, 20 ve
30 dk. ön işleme tabi tutmuşlardır. Bu çalışma sonucunda büzülme
kontrollere kıyasla %9- 11 civarında artmış ve uzun süreli ultrason
sonucunda hücre zarında hasar gelmiştir. Ancak ultrason kurutma
süresini %31-40 oranında azaltmıştır. Gamboa-Santos ve ark. (2013)
benzer işlemi havuç örneklerine ultrason banyosunda (20 kHz frekans,
60oC distile su) 10 ve 15 dk. boyunca uygulamış ve ultrasonun
kontrollere göre fenolik içeriği koruduğunu, buna ek olarak
kontrollerle karşılaştırıldığında ultrason ve suda haşlama için benzer

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 500

karbonhidrat kayıpları olduğunu bildirmişlerdir. Rawson ve ark.
(2011) yaptıkları araştırmada ultrasonun etkisini ve ardından iki
kurutma yönteminin havuçların renk ve bir fitokimyasal grubu olan
poliasetilen bileşikleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla
dilimlenmiş havuçlara 20 kHz’de 3 ve 10 dk boyunca ultrasonik banyo
işlemi uygulanmıştır. Bu ön işlem uygulandıktan sonra 60 oC’de ve 0,3
m/sn’de sıcak hava ile kademeli kurutma gerçekleştirilmiştir. Ultrason
uygulanmış örneklerin, sıcak suda haşlama ön işlemi uygulanan
örneklere göre poliasetilen içeriğini daha yüksek oranda koruduğu ve
dondurarak kurutulmuş örneklerden daha düşük toplam renk değişimi
değerlerine sahip olduğu bulunmuştur.
Ultrason teknolojisi, kurutma sırasında çeşitli kurutma yöntemleri ile
eş zamanlı olarak da uygulanabilmektedir. Sıcaklığa hassas örneklerin
düşük kurutma sıcaklıklarında kurutulması için kullanılabilir (Huang
ve ark., 2020). Buna benzer kurutma ile ilişkili ultrason uygulamasına
yönelik bazı çalışmalara Tablo 3’te örnekler verilmiştir.
Tablo 3. Çeşitli Gıda Örneklerinde Kurutma İşlemlerinde Ultrason Uygulamalarına
Yönelik Çeşitli Çalışmalar
Ürün
İşlem
Sonuç
Kaynak
Parametreleri
Kavun
10-20-30
dk
Kuruma süresinde %25
Rodrigues ve
ultrason
ön
azalma
Fernandes,
işlemi
2007
Muz
25
kHz
Kuruma
süresinde
Azoubel ve
frekansta, 10kontrol örneğine göre
ark., 2010
20-30
dk
138 dk kısalma
ultrason
ön
işlemi
Domates
%50 güç, 23
Peroksidaz enziminin
Ercan
ve
kHz, 150 sn ve
%100 inaktivasyonu
Soysal, 2011
%75 güç, 23
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Ayva

Balık
filetosu

kHz, 90 sn
30oC , 195 W,
15 sn ön işlem
sonrası ozmotik
kurutma
Ultrasonik
vakum kurutma

Elma
Dilimi

35
kHz
frekansta, 20 dk
ultrason
ön
işlemi

Mantar

30 °C sıcaklıkta
10-20-30
dk
ultrason
ön
işlemi

Ahududu

100 ve 200 W
güçte ultrason
destekli
konvektif
mikrodalga
kurutma
21 ve 35 kHz
frekansta 1020-30
dk
ultrason
ön
işlemi
200-500
W
güçte 30-90 dk
arası ultrason
ve
OD
ön
işlemi

Havuç

Balık
filetosu

Ön işlemsiz kurutmaya
göre
daha
yüksek
toplam kuru madde
içeriği
Vakum
kurutmaya
kıyasla
kuruma
süresinde azalma,
60oC
sıcaklıkta
konveksiyonel
kurutmaya göre 5 kat
daha
kısa
sürede
kuruma
Kuruma hızında artış
ve kuruma süresinde
%11-33 azalma, fenolik
bileşenlerde ve renk
özelliklerinde daha iyi
korunma
Kurutma
süresinde
azalma ve toplam renk
değişiminde azalma

İçier ve ark.,
2013

Daha
iyi
renk
özellikleri ve karoten
içeriğinin korunması

Nowacka ve
Wedzik,
2016

400
W
güçte
rehidrasyon oranı en
yüksek,
sertlik
ve
çiğnenebilirlik
en
düşük ve iyi tekstürel
özellikler

Li ve ark.,
2017

Başlar
ve
ark., 2015
Yılmaz, 2015

Çakmak ve
ark., 2016

Kowalski ve
ark., 2016

3.4.Darbeli elektrik alan (PEF)
Elektriksel yöntemler, diğer yöntemlerde karşılaşılan deformasyon,
renk kaybı, besleyici değerin düşmesi, kanserojenik ve mutajenik
bileşiklerin oluşumu gibi dezavantajları bertaraf ettiğinden tercih
edilebilecek bir seçenek halini almıştır (Karel ve Lund, 2003).
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Darbeli elektrik alan, işlem sırasında kullanılan sıcaklığın geleneksel
işlemlerde kullanılan sıcaklıkların altında olması nedeniyle ısıl
olmayan bir teknoloji olarak bilinmektedir (Maged ve ark., 2012).
Darbeli elektrik alan yönteminde elektrotlar arasına sıvı ve yarı sıvı
formda gıda ürünleri yerleştirilir. İki elektrot arasında yüksek voltajlı
(100 kV'a kadar) ve frekanslı (1000 Hz'e kadar) darbeler kullanılarak
bir elektrik alanı oluşturulur. PEF uygulamasında darbe süresi çok
kısadır (yaklaşık 1-10 μs) ve çoğu durumda toplam işlem süresi 1
saniyenin altındadır (Caminiti ve ark., 2011). Temel olarak bir
hazneye yerleştirilen gıda ürününe uygulanacak kısa yüksek voltaj
darbeleri üreten bir güç kaynağından (jeneratör) yararlanır. Ek olarak
bir izleme sistemi, süreci kontrol etmek için bir osiloskop ile dalga
biçimi kod çözümünü yapar.
Şekil 1’de gösterilen darbeli elektrik alan düzeneğinde iki paralel
plaka arasında farklı elektrik alanlar oluşturulmaktadır. Burada gıda
ürününe uygulanacak kısa yüksek voltaj darbeleri üreten bir güç
kaynağından (jeneratör) yararlanılmaktadır.

Şekil 1: Darbeli Elektrik Alan Düzeneği (Maged ve ark., 2012).
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PEF uygulamasının ana avantajı, membranların geçirgenleşmesidir.
Elektriksel darbe alanı bir elektroporasyon olayıyla hücre zarların
geçirgenleşmesine

neden

olur.

Bu

durum

ortamda

bulunan

mikroorganizmaların hücre zarlarında bozulmaya neden olduğundan,
mikrobiyal inaktivasyonu sağlar.
Elektrik alan uygulaması ile oluşan elektroporasyon zarların
geçirgenliğine

neden

olmakta,

PEF’den

sonra

kurutma

uygulanacağında sebze ve meyveler için daha yüksek kuruma oranları
ve enzimlerin inaktivasyonu sonucu ürün kalitesinin korunması ile
sonuçlanmaktadır (Caminiti ve ark., 2011).
Arevalo ve ark. (2004) elmanın ozmotik kurutma sırasındaki difüzyon
katsayıları üzerine PEF uygulaması ile değişmediğini, ancak patateste
önemli bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. İki üründeki farklı etkinin
farklı morfolojik yapılarına bağlanmıştır. Yu ve ark. (2017) yaptıkları
çalışmada taze yaban mersini 2 kV/cm'de darbeli elektrik alanı ile ön
işleme tabi tutmuşlar ve daha sonra geleneksel sıcak hava ile 45, 60 ve
75°C'de kurutmuşlardır. Yaban mersini kurutma sırasında kurutma
özellikleri ve nem, antosiyanin, toplam fenolik, C vitamini ve
antioksidan

aktivite

içeriklerindeki

değişimler

araştırılmıştır.

Kurutmadan önce PEF ön işlemi, yaban mersini numunelerinin
kuruma süresini sırasıyla 75, 60 ve 45°C'de 6 ila 4 saat, 10 ila 7 saat ve
70 ila 40 saat arasında önemli ölçüde azalttığını, besin değerlerinin
korunmasını önemli ölçüde etkilemediğini bildirmişlerdir. AguilóAguayo ve ark. (2009) çilek, domates ve karpuz sularında enzimatik
olmayan esmerleşmenin PEF uygulaması ile önüne geçmeye
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çalışmışlar, sonuçta örneklerin renklerini koruduklarını ve ısıl işlem
görmüş örneklere nazaran daha düşük HMF konsantrasyonuna sahip
oldukları saptamışlardır. Tablo 4’te PEF işleminin uygulandığı çeşitli
çalışmalara örnekler verilmiştir.
Tablo 4. Çeşitli Gıda Örneklerinde Kurutma Öncesi PEF Uygulamalarına Yönelik
Çeşitli Çalışmalar
Ürün
İşlem Parametreleri
Sonuç
Kaynak
Zeytinyağı
2 kV/cm, 25 Hz
Toplam
fenolik
Puértolas
frekans, 520 kg/h
madde
içeriğinde
ve
de
PEF işlemi
%11,5 artış
Marañón,
2015
Hindistan
0,1-2,5 kV güç, 575
Kurutma
süresinde
Chauhan
Cevizi
µs ve 1 Hz vurgu
%21 azalma
ve Unni,
frekansı, 0-200 darbe
2015
Yaban
0.9 kV/cm; n = 1000
Kuruma süresinde %5
Alam ve
havucu
darbe
/Konvektif
ve %28 azalma, etkili
ark., 2018
kurutma
yayılmada %38 artış,
rengin korunması
Soğan
0.36, 1.07 kV/cm, 3–
Kuruma
süresinde
Ostermeier
630 darbe; t = 100
azalma,
etkin
ve
ark.,
μs;
Δt
=10
diffüzyon
2018
ms/Konvektif
katsayısında azalma
kurutma
İspanyol
0.1 to 5.0 kV/cm, 0
Kurutma
süresinde
Astráinkuru
to 200 µs, 0-200
azalma
Redín ve
kürlenmiş
darbe sayısı / oda
ark., 2019
sosis
sıcaklığında kurutma
Fesleğen
650 V/cm, 150 µs ve
Daha
yüksek
Telfser and
Yaprağı
760 µs
rehidrasyon kapasitesi
Galindo,
ve kuruma süresinde
2019
%25 azalma
Havuç
0,5 Hz frekans; t = 7
Kuruma
süresinde
Wiktor ve
μs
/Mikrodalga
%50 azalma, artan
Witrowadestekli sıcak hava
rehidrasyon,
kalıcı
Rajchert,
kurutma
renk, karotenoidlerde
2020
%93,7 korunma
Elma
1 kV/cm, 4 kPa, 40PEF
ön
işlemsiz
Matys ve
50
ve
70 oC
vakum
kurutmaya
ark., 2022
sıcaklıkta kurutma
göre %6-22 oranında
azalan kuruma süresi
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4. Sonuç
Kurutmada kurutma hızı enerji tüketiminin yanı sıra, kalite
kayıplarını en düşük seviyeye getirmek açısından önemlidir.
Kurutma öncesi ve kurutma sırasında uygulanan çeşitli işlemlerle
kurutma hızını arttırmak, kaliteyi muhafaza etmek ve mikrobiyal
yükü azaltmak hedeflenmektedir. Isıl işleme ve kimyasal
kullanımına alternatif yenilikçi teknolojiler, geleneksel yöntemlerin
vitamin, mineral, biyoaktif bileşen ve renk maddesi kayıpları,
çevre ile ilgili problemler, kimyasal kalıntısı kalma riski gibi
dezavantajlarına karşı çeşitli avantajlar sağlamaktadırlar. Genel
olarak bu yenilikçi teknolojiler, kurutma süresini kısaltıp enerji
tüketimini azaltarak, nem difüzyonunu artırıp kurutma hızını
artırarak

kurutma

verimliliğini

ve

ürün

kalitesini

iyileştirebilmektedir. Isıl ve ısıl olmayan yenilikçi teknolojiler,
genellikle laboratuvar ölçekli olarak çalışılmıştır. Endüstriyel
ölçekte bu teknolojilerin uygulanabilmesi için sürekli sistemlerin
geliştirilmesi ve diğer ekipmanlar ile optimizasyonun sağlanması
gereklidir. Ayrıca bu teknolojiler mikroyapısal değişikliklere neden
olduğundan gelecekte gıdaların mikroyapı özellikleri ve diğer
fizikokimyasal özelliklerini ilişkilendiren, ön işlem ve kurutma
koşullarını optimize etmeye yönelik, süreç verimliliğini artırmak
ve ürün kalitesini artırmak için birden fazla teknolojinin
kullanıldığı çalışmalar yapılması bu teknolojilerin endüstriyel
boyutta uygulanmasına fayda sağlayacaktır.
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1. Giriş
Günümüz itibariyle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar
bilgiye

daha

kolay

ulaşmakta

ve

bu

bilgiyi

daha

doğru

algılayabilmektedir. Böylece insanlar tüketim konusunda da bilinçli
hale gelmiş ve satın aldığı gıdaları araştıran, besin değerlerini
inceleyen yani daha sağlıklı beslenmek isteyen bir tüketici
topluluğuna dönüşmüştür. Bunun sonucu olarak, tüketiciler gıdaların
tat-aroma özelliklerinden çok daha güvenilir, sağlıklı ve besin
değerinin yüksek olmasına dikkat etmeye başlamışlardır. Kronik
hastalıklardaki artış, diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları, sinsirim
sistemi hastalıları ve kolon kanseri vb. hastalıkların görülme sıklığının
artması gibi nedenler tüketicinin sağlıklı beslenme konusunda daha
bilinçli olmasında büyük rol oynamaktadır. Dünyadaki hızlı yaşam
tarzına bağlı olarak, sağlıksız ve işlenmiş gıdaların tüketimindeki
artışın birçok hastalığa neden olduğu da bilinmektedir. Bahsedilen
nedenlerden dolayı diyet lif, sağlıklı beslenmek isteyen tüketicinin
menüsünde ilk sıralara yerleşmiş ve diyet lifin metabolik önemi ve
sağlık açısından yararı üzerine yapılan çalışmalar da yoğunlaşmıştır
(Köten ve Atlı, 2021; Salçın ve Ercoşkun, 2021).
Diyet lif, başta tahılllar, meyve-sebzeler olmak üzere baklagillerde de
bulunan ve sindirim enzimlerine direnç gösteren bir gıda bileşenidir
(Dülger ve Şahan, 2011). Tahıl ürünleri ve özellikle kepek kısmı
ayrılmamış tam tahıllar diyet lif açısından önemli bir kaynaktır
(Slavin, 2004).
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Bu bölümde tahıl ve yalancı tahılların (pseudo-tahıl, tahıl benzeri
tohumlar, tahılımsılar) bileşiminde yer alan diyet lifleri ve sağlık
üzerine etkileri hakkında bilgiler derlenmiştir.
2. Diyet Lif (Besinsel Lif)
Hipsley'in 1953 yılında, bitki hücre duvarında yer alan sindirilemeyen
bileşenler (selüloz, hemiselüloz ve lignin) için "diyet lifi" terimini
kullanan ilk kişi olduğuna inanılmaktadır (DeVries, 2003). Hipsley
tarafından yapılan bu ilk tanım 1972 ve 1976 yıllarında Trowell ve
arkadaşları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda genişletilerek
“selüloz, hemiselüloz, lignin, zamklar, modifiye edilmiş selülozlar,
müsilajlar, oligosakkaritler ve pektinler gibi sindirime dirençli tüm
bitki polisakkaritleridir” şeklinde ifade edilmiştir (McCleary ve ark.,
2019). Daha sonraki yıllarda ise diyet lifi için; complantix, plantix,
bitkisel hücre duvarı kalıntısı, sindirilemeyen karbonhidratlar, besin
değeri olmayan lif, kısmen sindirilebilen bitki polimerleri gibi terimler
kullanılmıştır. “Dietary Fiber” ingilizcede diyet lif için yaygın olarak
kullanılan terimdir. Türkçede ise “Besinsel Lif” en uygun terim olarak
kabul edilmektedir (Köksel ve Özboy, 1993).
Beslenme ve özel diyet kullanımları için Gıdalar Kodeks Komitesi'nin
Kasım 2008'de onayladığı tavsiyeye dayanarak, Codex Alimentarius
Komisyonu tarafından Haziran 2009'da diyet lif “insanların ince
bağırsağında endojen enzimler tarafından hidrolize edilmeyen ve
aşağıda belirtilen kategorilerde yer alıp üç veya daha fazla monomerik
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birime sahip olan karbonhidrat polimerleridir” şeklinde tanımlanmıştır
(McCleary ve ark., 2019):
1) Tüketilmesi

gıdada

durumunda

doğal

olarak

oluşan

yenilebilir karbonhidrat polimerleri
2) Gıdalardan fiziksel, kimyasal veya enzimatik yollarla elde
edilen ve genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ispatlanmış
yararlı

bir

fizyolojik

etkiye

sahip

olan

yenilebilir

karbonhidrat polimerleri
3) Genel kabul görmüş bilimsel kanıtlarla ispatlanmış yararlı bir
fizyolojik etkiye sahip yenilebilir sentetik karbonhidrat
polimerleri
Son yıllarda, yapılan bu tanımlamaya oligosakkaritler (inülin) ve
dirençli nişastalar da eklenmiştir (Anderson ve ark., 2009).
Diyet lifleri; kaynaklarına, çözünebilirliklerine, fermente olabilme
durumlarına ve fizyolojik etkilerine göre sınıflandırılabilmektedirler
(Champ ve ark., 2003). Suda çözünürlüklerine göre, çözünmez
(selüloz, hemiselüloz ve lignin) ve çözünür (pektin, gam, musilaj,
oligosakkaritler) diyet lifleri olmak üzere iki gruba ayrılmakta ve
genellikle

meyvelerde,

tahıllarda,

sebzelerde

ve

baklagillerde

bulunmaktadırlar (Buil-Cosiales ve ark., 2016; Tarcea ve ark., 2017).
Buğday başta olmak üzere birçok tahılda ve sebzelerde bulunan
selüloz, lignin ve hemiselüloz “suda çözünmeyen diyet lif”
bileşenlerini; arpa, yulaf, baklagiller ve meyvelerde bulunan pektin ve
gum gibi selülozik özellikte olmayan polisakkaritler ise “suda çözünen
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diyet lif” bileşiklerini oluşturmaktadır. Gıdaların bileşiminde bulunan
diyet liflerinin yaklaşık %75’i çözünmeyen özellikteki diyet liflerden
oluşmaktadır. Tahıllar genellikle suda çözünmeyen diyet lif açısından
zenginken; meyveler, sebzeler ve kabuklu çerezler ise çözünür diyet
lif açısından zengindir (Thebaudin ve ark., 1997; Dreher 2001;
Figuerola ve ark., 2005; Rodriguez ve ark., 2006).
Çözünür özellikteki lifler su bağlama özelliğine sahip olup jel ve sıkı
bir yapı oluşturabilmektedirler. Ayrıca çözünür liflerin kolesterolü
düşürücü ve bağırsakta glikoz absorbsiyonunu azaltıcı etkisinin
olduğu bildirilmiştir. Çözünmez lifler ise ağırlıklarının yaklaşık 20
katı kadar su tutma kapasitesine sahip olduklarından dışkı hacminin
artmasına neden olarak bağırsaktaki geçiş süresini kısaltmakta ve
böylece kabızlığı önlemeye yardımcı olmaktadırlar (Salçın ve
Ercoşkun, 2021).
Diyet lifleri daha önceleri besleyici olmayan bir madde olarak kabul
ediliyorken, günümüzde beslenme ve tıp bilimindeki gelişmeler, hem
yaygın hem de kronik hastalık riskini azaltmak için diyet liflerinin
umut verici bir potansiyel olduğunu ortaya koymuştur. İnsan sağlığını
korumada oynadığı önemli rol nedeniyle diyet lifler artık; proteinler,
yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve sudan sonra insan
vücudundaki yedinci en büyük besin grubu olarak kabul edilmektedir
(Han ve ark., 2017).
Diyet lifler ve kaynaklarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir
(Dülger ve Şahan, 2011). Her iki lif grubunu içeren gıdaların
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tüketilmesi sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşımaktadır. Her
iki lif çeşidinin birlikte tüketilmesinin, hastalıklarda daha etkili olduğu
rapor edilmiştir (Anderson ve ark., 2004).
Tablo 1. Diyet Lif Bileşikleri ve Kaynakları (Dülger ve Şahan, 2011)
Diyet lif
Özellikleri
Kaynağı
Çözünür Diyet Lif

Pektin

tahıllar,

elma,

Galakturonik asit, ramnoz,

Tam

arabinoz, galaktoz içeriği

baklagiller, lahana, kök

yüksek, orta laminede ve

sebzeler

birincil

duvarda

bulunmaktadır

Gam

Genelde heksoz ve pentoz

Yulaf

ezmesi,

monomerlerinden

fasulye, baklagiller

kuru

oluşmaktadır
Bitkilerde
Musilaj

glikoprotein

sentezlenen

Gıda katkıları

içerebilen

bileşenlerdir
Çözünmez Diyet Lif

Selüloz

Glikoz monomerlerinden

Tam

tahıllar,

oluşan, hücre duvarlarının

bezelye,

ana bileşenidir

cruciferous

kök

kepek,
sebzeler,
familyası

fasulye, elma
Hemiselüloz

Birincil ve ikincil hücre
duvarları
Aromatik alkoller ve diğer

Lignin

Kepek, tam tahıllar

hücre
bileşenlerinden
oluşmaktadır

duvarı

Sebzeler, un
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Optimum faydanın sağlanabilmesi için diyet lif alımının günde 20 ile
35 g veya 1000 kcal başına 10-13 g arasında olması önerilmektedir.
Alt değer, bağırsak fonksiyonu gibi sağlık yararları dikkate alınarak
seçilirken, üst değer ise olası zararlı etkilerden kaçınmak için
seçilmiştir (Dreher, 2001).
3. Tahıllarda Diyet Lifleri
Tahıllar, genellikle buğday, pirinç, mısır, sorgum, darı, arpa ve çavdar
gibi uzun ve ince saplı, nişastalı taneleri olan Gramineae familyasına
ait yıllık bitkilerdir (Sarwar ve ark., 2013). Tahıllar, tarih öncesi
çağlara kadar uzanan, insanlar tarafından uzun bir kullanım geçmişine
sahip ürünlerdir. En ucuz enerji kaynağı olup özellikle düşük gelirli
toplumların gıda güvenliğini sağlamaktadır. Dengeli bir beslenmede
günlük enerjinin yüksek bir bölümü tahıllardan sağlanmaktadır.
Tahıllar bir dizi makro ve mikro besin ögesi içerdikleri için yeterli
miktarda tahıl tüketiminin çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riskini
azalttığı bildirilmektedir (McKevith, 2004; Sabbağ, 2021). Tahıllar
önemli bir enerji, karbonhidrat, protein ve lif kaynağı olmasının yanı
sıra E vitamini, bazı B vitaminleri, magnezyum ve çinko gibi birçok
mikro besin ögelerini de içermektedir (McKevith, 2004).
Keşfedildiği ve tüketilmeye başlandığı dönemlerde başka hiç bir işlem
yapılmadan ezilerek tüketilen tahıllar, taş değirmenlerin keşfiyle
öğütülmeye başlanmıştır. Son yüz yılda meydana gelen gelişmelerle
birlikte, öğütme sistemine eklenen valsler ve eleme sistemleri
sayesinde başta buğday olmak üzere yulaf ve diğer tahılların besin
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değeri (protein, selüloz, hemiselüloz, mineral madde, B grubu
vitaminleri ve suda çözünen diyet lif ve suda çözünmeyen diyet lif)
bakımından zengin kabuk (kepek) tabakası taneden ayrılarak
randımanı düşük unlar elde edilmiştir. Beyaz un elde etmek için,
yapılan eleme işlemi sonucunda diyet lif içeriği bakımından zengin
olan kepek tabakası ayrıldığından, beyaz unların içerdiği diyet lif
miktarı tam tahıl unlarına göre daha düşük olmaktadır. Refah seviyesi
yüksek toplumlarda, insanların bedensel etkinliklerinin azalmasının
yanı sıra günlük diyette bu tür rafine ürünlere fazlaca yer verilmesi
sonucu olarak, Burkitt ve Trowell tarafından “medeniyet hastalıkları”
şeklinde

tanımlanan

kalp-damar

hastalıkları,

sindirim

sistemi

hastalıkları, bağırsak hastalıkları, aşırı şişmanlık, diyabet gibi
rahatsızlıkların oranı

artmıştır

(Gül

ve

Dizlek, 2008).

Son

dönemlerdeki çalışmalarda tam tahıllı ürünlerin insan sağlığı üzerine
olumlu etkileri ortaya konulmuştur. Tahıl esaslı diyet lif oranı yüksek
düşük yağlı bir diyet kronik hastalıklara (kalp hastalıkları, felç ve bazı
kanser türleri gibi) karşı sağlığın korunmasını desteklemektedir.
Karbonhidrat bakımından zengin diyetler de kan lipit seviyesinin
düşürülmesine,

bazı

mide-bağırsak rahatsızlıklarının tedavisine

yardımcı olmaktadır (Köse ve Mut, 2018). Tam tahıllardan üretilen
ürünlerin posa içeriği yüksek olduğundan glisemik indeksi düşüktür.
Dolayısıyla bu tür ürünlerin diyabetli bireylerin beslenmelerinde
bulunması kan şekerinin dengeli olmasını da sağlamaktadır (Samur ve
Mercangil, 2008).
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Tahıllarda bulunan karbonhidratların büyük çoğunluğu nişasta
olmakla birlikte, selüloz, hemiselüloz, lignin ve nişasta olmayan diğer
polisakkaritler de bulunmaktadır. Tahılların diyet lifi içerikleri tür ve
cinsine, botanik bileşenlerine (perikarp, endosperm vb) ve maruz
kaldıkları işleme koşullarına bağlı olarak değişmektedir (Sidhu ve
ark., 2007). Çözünmez diyet lifini tohum kabuğu, perikarp ve diğer dış
katmanlar oluştururken (Rasane ve ark., 2015) çözünür diyet lifini
nişasta olmayan polisakkaritler (arabinoksilan, glukan vb), dirençli
nişasta ve oligosakkaritler (fruktanlar) oluşturmaktadır (Knudsen ve
ark., 2017).
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre,
başlıca tahılların yıllık olarak üretim miktarları (2016-2020 yılları
arası) Tablo 2’de listelenmiştir (Anonim, 2022). 2020 yılı üretim
miktarlarına göre 1.162 milyon ton ile birinci sırayı mısır alırken,
birbirlerine çok yakın olmakla birlikte buğday ikinci ve pirinç üçüncü
sırayı almaktadır. Bu üç tahılın üretimi, toplam tahıl üretiminin
yaklaşık %93’ünü oluşturmaktadır. Arpa, yulaf ve çavdar ise bu
tahılları izlemektedir.
Tablo 2. Tahılların Dünya Toplam Üretim Miktarları (Bin Ton) (Anonim, 2022)

Tahıl
Buğday
Mısır
Pirinç
Arpa
Yulaf
Çavdar

2016
748
1.127
734
146
23
12

2017
772
1.138
747
148
25
13

2018
732
1.124
759
139
22
10

2019
764
1.141
749
158
23
12

2020
760
1.162
756
157
25
15
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3.1. Buğday
Buğdaylar (Triticum spp.), monokotiledon bitkiler içinde en büyük
aile olan Poaceae'ye aittir. Buğday, yıllık üretim hacmine göre
dünyanın en önemli üç tahıl türünden biridir (Tablo 2). Ekmeklik
buğday dünyanın en önemli tahıl ürünlerinden biridir ve çok çeşitli
iklim koşullarında yetiştirilmektedir. Bu nedenle, küresel olarak
yetiştirilen buğdayın büyük çoğunluğu ekmeklik buğdaydır ve durum
buğdayı (Triticum turgidum var. durum) toplam buğday üretiminin
sadece %5-6'sını oluşturmaktadır. Durum buğdayı ağırlıklı olarak
Akdeniz havzası ve benzer iklim özelliklerine sahip diğer bölgelerde
yetiştirilmekte ve esas olarak makarna yapımında kullanılmaktadır.
Ayrıca makarnalık buğday ekmek, kuskus ve diğer geleneksel
yiyeceklerin yapımında da kullanılmaktadır (Breiman ve Graur 1995;
De Santis ve ark., 2018).
Buğday; ekmek, makarna ve diğer unlu mamullerin temel bileşenleri
olan un ve irmik haline dönüştürülebilmesi nedeniyle insanlar için
önemli bir gıda kaynağıdır (Belderok, 2000).
Ekmeklik buğday (T. aestivum) hekzaploiddir ve her biri 7 çiftten
oluşan üç homolog (benzer) genom (AA, BB ve DD) içeren 21 çift
(2n=42) kromozoma

sahiptir. Durum

ve

emmer buğdayları,

hekzaploid buğdaydaki bu genomlara benzer şekilde, AA ve BB
genomlarına sahip tetraploidlerdir (2n=28). Einkorn buğdayı ise
diploiddir (AA genomu, 2n=14) (Abdel-Aal ve Hucl, 2014).
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Buğday tanesi proteinleri; albüminler (suda çözünür), globulinler
(seyreltik tuz çözeltilerinde çözünür), prolaminler (%70-90 sulu
alkolde çözünür) ve glutelinler (seyreltik asit veya alkalide çözünür)
şeklinde dört fraksiyondan oluşmaktadır (Ortolan ve ark., 2022).
Hamurun "iskeleti" olarak kabul edilen gluten, suda çözünür
bileşenlerin ve nişasta granüllerinin uzaklaştırılmasından sonra
buğday ununun tam hidrasyonu ile elde edilen kauçuksu bir matristir.
Buğday ununun diğer başlıca tahıl unlarıyla karşılaştırıldığında
benzersiz işlenebilirliği, üç boyutlu viskoelastik hamur oluşumuyla
sağlanmaktadır. Buğday ununda bulunan gluten proteinleri sayesinde
hamurda oluşan viskoelastik yapı, hamurun kolayca çeşitli gıda
ürünlerine dönüştürülmesine ve gaz tutma kapasitesi, uzayabilirlik,
yapışkanlık ve viskoelastisite gibi mekanik özelliklerine katkıda
bulunmaktadır (Zhou ve ark, 2021).
Buğday

nişastası,

buğday

tanelerinin

endospermindeki

ana

polisakkarittir ve gıda endüstrilerinde doku stabilizatörü, jelleştirici ve
su tutucu ajan olarak kullanılmaktadır (Yan ve ark., 2022).
Tam buğday tanesinde bulunan diyet lifin oranı %11.5-15.5 arasında
değişmektedir. Arabinoksilan (%5.5-7.4), selüloz (%1.67-3.05), βglukan (%0.51-0.96) ve lignin (%0.74-2.03) toplam diyet lifini
oluşturmaktadır (Andersson ve ark., 2013).
Buğday tanesindeki başlıca kısımlarından olan nişastalı endosperm ve
bu kısımdan elde edilen beyaz unda bulunan nişasta olmayan
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polisakkaritler, arabinoksilan (%70) ve β-glukan (%20), glukomannan
(%7) ve selüloz (%2)’dur (De Santis ve ark., 2018).
Aleurone hücreleri kalın hücre duvarlarına sahiptir ve bu hücre
duvarları bileşiminde %29 β-glukan, %65 arabinoksilan ve her biri
yalnızca %2 selüloz ve glukomannan içermektedir (Bacic ve Stone,
1981).
Olgun buğday tanesinin dış katmanları, yaklaşık %45-50 hücre duvarı
materyali içermektedir. Burada ana doku perikarptır ve bu kısımda,
yaklaşık

%30

selüloz,

%60

arabinoksilan

ve

%12

lignin

bulunmaktadır (Barron ve ark., 2007; Stone ve Morell, 2009).
Arabinoksilanlar

(pentosanlar);

hamurun

su

dengesi,

reolojik

özellikleri ve nişastanın retrogradasyonunda etkili olduğundan, ekmek
yapım kalitesi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca
arabinoksilan sindirim sağlığına ve kronik hastalıkların önlenmesine
fayda sağlayan bir tür diyet lifi olarak kabul edilebilmektedir (Nandini
ve Salimath, 2001; Yan ve ark., 2022).
Buğday kepeği, buğdayın işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir yan
ürünüdür ve diyet lif içeriği çok yüksektir. Bu nedenle iyi bir diyet lifi
kaynağıdır. Çözünürlük, viskozite, su tutma ve fermente edilebilirlik
gibi diyet lifinin fiziksel ve kimyasal özellikleri ortaya konulmuştur.
İnsanın yedinci en büyük besin maddesi olan diyet lifinin,
gastrointestinal fonksiyonun sürdürülmesi, tokluk, glisemik indeksin
düşürülmesi ve kardiyovasküler hastalık, metastatik hastalık ve kolon
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kanseri riskinin düşürülmesi dahil olmak üzere birçok yönden insan
sağlığına faydalı olduğuna inanılmaktadır (Liu ve ark, 2019).
3.2. Mısır
Mısır (Zea mays Linnaeus), botanik olarak Poaceae familyasına ait tek
yıllık bir bitkidir. Özellikleri ve üretim miktarları göz önüne
alındığında dünyadaki en önemli bitkilerden bir tanesidir (Rouf Shah
ve ark., 2016).
Kromozom sayısı 2n = 2x = 20 olan diploid bir türdür ve yaklaşık
2.400 Mb'lik orta genom boyutuna sahiptir. Nişasta, yağ, protein,
alkollü içecekler, gıda tatlandırıcıları üretimi için temel bir hammadde
olarak kullanılır. Silaj haline getirilen yeşil bitki, süt ve sığır eti
endüstrilerinde çok başarılı bir şekilde kullanılmaktadır (Chai, 2006).
Mısır tanesi, ortalama 300 mg ağırlığa sahip olup, tahıllar içerisinde
en büyük taneli tahıldır (küçük taneli tahıllardan yaklaşık 10 kat daha
büyüktür). Tane rengi bakımından beyazdan sarıya, turuncuya,
kırmızıya,

mora

veya

kahverengiye

önemli

ölçüde

farklılık

%3.725-7.43

arasında

gösterebilmektedir (Corke, 2004).
Farklı

mısır

çeşitlerinde,

yağ

içeriği

değişmektedir. Endospermin ham yağ içeriği nispeten düşüktür (%1).
Mısır endosperm lipidleri, embrio lipidlerinden daha fazla doymuş
yağ asitlerinden oluşmaktadır. Mısır yağı, özellikle embriodan
ekstrakte edildiğinde besin açısından oldukça zengin olup, %78
trigliserit, %9 fosfolipit ve glikolipid (polar lipidler), %5 sterol, %4

529 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

monogliserit ve digliserit, %3 hidrokarbon-sterol ester, %1 serbest yağ
asitleri

ve

çok

küçük

miktarlarda

mumlar,

tokoferoller

ve

karotenoidler içermektedir. Mısır tanesinden elde edilen yağ, %14
doymuş yağ asitleri, %30 tekli doymamış yağ asitleri ve %56 çoklu
doymamış yağ asitleri içermektedir. Rafine edilmiş mısır yağı %54-60
linoleik asit, %25-31 oleik asit, %11-13 palmitik asit, %2-3 stearik
asit ve %1 linolenik asit içermektedir. Mısır yağı, özellikle γ-tokoferol
olmak üzere bu tokoferollerin zengin kaynakları arasındadır ve rapor
edilen konsantrasyonları sırasıyla 21.3 ve 94.1 mg/100 g'dır (Lambert,
2001; Singh ve ark, 2011; Rouf Shah ve ark., 2016).
Mısır tanesi, kuru madde esasına göre genellikle %8.3-16 aralığında
toplam diyet lifi içermektedir. Bu diyet lifleri büyük oranda çözünmez
diyet lifidir ve perikarp kısmında bulunmaktadır. Çeşitli çalışmalar,
mısır kepeğinin tipik olarak %70.6-86.3 çözünmeyen lif ve %0.2-2.6
çözünür lif içerdiğini ve hem diyet lifi hem de biyoaktif
fitokimyasallar bakımından iyi bir kaynak olduğunu göstermiştir (De
Erive ve ark., 2020a; Serna Saldivar ve Hernandez, 2020).
Mısır gibi tahıllarda, nişasta olmayan polisakkaritler esas olarak hücre
duvarlarında bulunur ve burada proteinler ve lignin gibi diğer
karbonhidrat olmayan kısımlarla olduğu kadar birbirleriyle de
yakından etkileşime girerek yapısal polisakkaritler olarak hizmet
etmektedirler.

Bitkilerde

en

bol

bulunan,

nişasta

olmayan

polisakkaritler selüloz, hemiselüloz ve pektin olmakla birlikte
mısırdaki pektin miktarı oldukça düşüktür. Bu nedenle mısırda
bulunan

başlıca

nişasta

olmayan

polisakkaritler

selüloz

ve
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hemiselülozlar

(arabinoksilanlar

ve

β-glukanlar)

şeklinde

gruplandırılabilmektedir (Hamaker ve ark., 2019).
3.3. Pirinç
Pirinç, Poaceae botanik ailesindendir. Pirinç tanesi, bir kabuk ve
karyopsisten oluşmaktadır. Cilasız karyopsis, kahverengi pirinç olarak
adlandırılmaktadır. Karyopsis, tohum kabuğu ve perikarp ile çevrili
embriyo ve nişastalı endospermi içermektedir (Moldenhauer ve
Gibbons, 2003).
Pirinç 2000 yıldır yetiştirilmektedir. Tarihsel olarak pirinç, dünyanın
dört bir yanındaki bölgelerdeki insanlar için temel bir besin kaynağı
olduğundan, önemli bir ticari ürün olmuştur. Yıllık üretim miktarları
göz önüne alındığında pirinç, tahıllar içerinde mısır ve buğday ile
birlikte ilk üç sıra içerisinde yer almaktadır (Tablo 2). Önde gelen
pirinç üreten ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve
diğer Asya ülkeleri yer almaktadır (Lu ve ark., 1991).
Kahverengi pirinç, kepek tabakası, embrio ve endospermden (nişasta)
oluşmaktadır. Kepek ve embrio, kahverengi pirinçte bulunan
konsantre vitamin, mineral, flavon ve diğer bitki besin kaynaklarıdır.
Yüz kilogram çeltik pirincinin öğütülmesiyle, 10-12 kg pirinç kepeği
elde edilmektedir. Pirinç kepeği, yağı hızla parçalayan ve kepeği ekşi
ve yenmez hale getiren lipaz enzimini içermektedir. Raf ömrünü
uzatmak için pirinç kepeği ya heksan ile yağdan arındırılmakta ya da
lipaz aktivitelerini devre dışı bırakmak için ısıyla stabilize
edilmektedir (Kahlon, 2009).
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Pirinç kepeği lifi, yağı alınmış pirinç kepeğinden, hidrotermal işlemle
işlenir. Pirinç kepeği lifi >%40 toplam diyet life sahiptir ve bu liflerin
%90'dan fazlası çözünmeyen diyet lifidir (Abdul-Hamid and Luan,
2000).
Pirinç kepeği lifi, sağlık üzerine antioksidan, antimutajenik,
antijenotoksik ve antikanserojenik aktiviteler gibi çeşitli yararlar
sağlamaktadır.

Ayrıca

pirinç

kepeği,

kan

şekeri

ve

lipid

konsantrasyonlarını azaltan gastrointestinal içeriğin viskozitesini
arttırmaktadır (Dikeman ve ark., 2006). Giuberti ve ark. (2018)
tarafından yapılan bir çalışmada pirinç ununda diyet lif miktarı %1.62,
Hayıt ve Gül (2019) tarafından yapılan çalışmada ise %0.98 olarak
bildirilmiştir.
3.4. Arpa
Arpa (Hordeum vulgare L., 2n=14, diploid), Poaceae familyasına ve
Hordeum cinsine ait bir tahıldır. Hordeum cinsinin temel kromozom
sayısı 7'dir ve yetiştirilen tüm arpalar kendi kendine döllenen, diploid
tek yıllık bitkilerdir. Arpa taneleri genellikle buğdaydan daha iri ve
sivridir ve parlak, açık sarı bir renge sahiptir. Arpanın rengi açık
sarıdan mora, menekşe, mavi ve siyaha kadar değişebilmektedir. Tane
rengindeki bu çok yönlülüğe esas olarak gövde, perikarp ve/veya
alöron

tabakasındaki

antosiyanin

içeriği

neden

olmaktadır

(MacGregor, 2003; Baik ve Ullrich, 2008).
Taneyi oluşturan katmanlardan; kabuk %13, perikarp ve testa %3,
aleuron %5, nişastalı endosperm %76 ve embriyo ile skutellum
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%3.0’lük orana sahiptir. Arpa tanelerinin ağırlığı 5-80 mg arasında
değişmekle birlikte, çoğu kabuklu arpa daneleri 35-45 mg arasında
ağırlığa sahipken, tipik kabuksuz danelerin ağırlığı 25-35 mg
arasındadır (Newman ve Newman, 2008).
Arpanın tane bileşimi; protein %11.5, karbonhidrat %74, yağ %1.3,
ham lif %3.9 ve kül %1.5 şeklinde olup buğdaya çok benzemektedir
(Shewry ve Hey, 2015).
Hordein (%30-55) ve glutelin (%35-40), arpanın iki ana endosperm
depo proteinidir. Albumin ve globulin ise en yoğun kepek ve embrio
tabakalarında bulunur. Arpa %2-3 mineral içermektedir. Embriyo
yüksek konsantrasyonlarda Mn (>%30) içerirken, alöron alt
fraksiyonları en yüksek Mg konsantrasyonuna sahiptir. Arpada en bol
bulunan makro elementler P, K ve Si iken, mikro elementler arasında
Fe, Mn ve Zn esas elementlerdir (Jonassen ve ark., 1981; Kirkman ve
ark., 1982; Newman ve Newman, 2008; Finnie and Svensson, 2009;
Arendt ve Zannini, 2013).
Zayıf pişirme performansı ve ürünlerin duyusal kalitesinin düşük
olması nedeniyle unlu mamuller için çok tercih edilmese de arpa,
diyet lif içeriği ve bileşimi nedeniyle artan bir ilgi görmektedir (Pejcz
ve ark., 2017).
Arpa tanesinin nişasta olmayan polisakkaritleri, kabuk, aleuron ve
endosperm hücre duvarlarının yapısal bileşenleridir ve arpadaki
toplam diyet lifi oluşturmaktadırlar. Arpadaki başlıca nişasta olmayan
polisakkaritler, β-glukanlar, arabinoksilanlar ve selülozdur. Selüloz,
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esas olarak kabuk kısmında bulunan β-(1,4) bağlantılı glikoz
kalıntılarının uzun zincirli bir polimeridir, küçük miktarlarda aleuron
ve nişastalı endospermde bulunmaktadır. Arabinoksilan, pentoz
şekerleri arabinoz ve ksilozun bir polimeridir. β-glukanlar, alöron ve
nişastalı endospermin hücre duvarı yapısının ayrılmaz bileşenleridir.
Arabinoksilan ve β-glukan, alöron hücre duvarlarının sırasıyla %67 ve
%26'sını ve nişastalı endosperm hücre duvarlarının %20 ve %70'ini
oluşturmaktadır. Alöron ve endosperm hücre duvarlarında az miktarda
glukomannan ve β-(1,3)-glukan bulunmaktadır (Duffus ve Cochrane,
1993; Miller ve Fulcher, 1994).
3.5. Yulaf
Yulaf,

Gramineae

(Poaceae)

familyasından,

menşe

merkezi

muhtemelen Akdeniz havzasında veya Orta Doğu'da bulunan bir tahıl
tanesidir (Murphy ve Hoffman, 1992).
Temel kromozom sayısı 7 olan diploid, tetraploid ve hekzaploid
olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır. Birincil kültür bitkisi (A.
sativa), üç diploid genomun (AA, CC, DD) bir araya gelmesinden
kaynaklanan 2n= 6x = 42 kromozomlu bir hekzaploiddir (Leggett ve
Thomas, 1995).
Nişasta, yulafın ana bileşenidir ve oranı kuru maddede %60'a kadar
çıkabilmaktedir. Yulaf, diğer tahıl tanelerine göre amino asit bileşimi
açısından nispeten daha yüksek miktarda protein içeriğine ve daha iyi
protein kalitesine sahiptir. Yulaf proteinlerinin sindirilebilirliği %90.394.2, biyolojik değeri %74.5-79.6 ve net protein kullanım oranı
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%69.1-72.4 aralığındadır. Yulaf proteini, lisin ve treonin içeriği
bakımından nispeten yüksek olduğundan, çoğu tahıl arasında nispeten
üstün bir amino asit profiline sahiptir (Klose ve Arendt, 2012; Zhu,
2017; Kumar ve ark., 2021).
Yulaf lifi, özellikle hemiselülozlar (%38.3), selüloz (%26.6), lignin
(%21.4) ve çözünmeyen pektin (%8.9) olmak üzere çözünmeyen
bileşikler (%73.6) bakımından zengindir. Aynı zamanda çözünür βglukanlardan oluşur (%1.5). Çözünmeyen liflerin bağırsak fonksiyonu
üzerinde etkisi daha fazladır. Bununla birlikte, çözünür lif veya
dirençli nişasta içeren gıdaların tüketimi kronik hastalık riskini
azaltmaktadır (Borczak ve ark., 2012).
Yulaf kepeği β-glukan [karışık bağlantı (1→3)(1→4)-β-D-glukan]
açısından zengindir. β-glukan; son yıllarda olağanüstü işlevselliği ve
zayıflama dahil beslenme özellikleri, tokluk glukoz ve insülin
tepkileri,

kolesterol

düşürülmesi,

ve

lipid

gastrointestinal

seviyelerinin

korunması

fonksiyonun

veya

iyileştirilmesi,

immünomodülatör ve anti-tümör etkileri ve tip 2 diyabet ve
kardiyovasküler hastalıkların önlenmesindeki yardımcı olmalarından
dolayı ilgi çekmektedir. Günde en az 3 gr β-glukan alımı, kalp
hastalığı riskini azaltmaya ve kan kolesterol seviyelerini kontrol
etmeye yardımcı olmaktadır (De Erive ve ark., 2020b).
3.6. Çavdar
Secale cinsi, Akdeniz florasının tipik bir temsilcisidir ve Orta Avrupa
ve Batı Akdeniz'den Balkanlar, Anadolu, İsrail ve Kafkaslar üzerinden
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Orta Asya'ya kadar geniş bir yayılış alanına sahiptir ve Çavdar (Secale
cereale L.)’ın başlıca üreticileri Rusya, Polonya, Almanya, Beyaz
Rusya ve Ukrayna'dır (Sencer ve Hawkes, 1980; Cardoso ve ark.,
2019).
Çavdar tanesi kepek (perikarp ve testa) (%10), endosperm (%86.5) ve
embrio (%3.5) olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır (Bushuk,
2004).

Çavdar

tanesinin

nişastalı

endosper

kısmı

buğdayın

endospermine kıyasla (durum ve yumuşak buğday) daha yumuşaktır;
bu nedenle, çavdar tanelerinin endosperm içeriği öğütme işlemi
sırasında

kolayca

ayrılmaktadır.

Nişastalı endosperm, tanenin

%86.5'ini, kepek (perikarp ve testa) %10'unu ve embriyo (embriyo ve
scutellum) danenin %3,5'ini oluşturmaktadır (Bushuk, 2004).
Nişasta, endospermdeki depo karbonhidratıdır. Şekil ve boyutuna
göre, A-granülleri (15-35 μm çapında, lentiküler şekilli) ve Bgranülleri (çapı 10 µm'den küçük ve şekli yaklaşık olarak küre
şeklinde) olarak 2 gruba ayrılmaktadır. B granüllerinin nişastadaki
oranı

A-granüllerinden

daha

fazladır.

Nişasta,

amiloz

ve

amilopektinden oluşur ve amiloz toplam nişastanın yaklaşık %2426'sını temsil etmektedir (Berry ve ark., 1971).
Çavdar tanesinin protein içeriği %6.5-14.5 arasında değişmektedir.
Çavdar endosperminde bulunan depo proteini, gluten oluşturucu
olarak sınıflandırılmakta ve içeriğinin buğday unundan daha yüksek
olduğu bildirilmektedir. Ancak, 'sekalinler' olarak adlandırılan
prolaminler nedeniyle çavdar gluteninin yapışkanlığının olmaması
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nedeniyle, elde edilen hamurun gerilmeye karşı direnci, buğday
gluteninin sağladığından daha azdır (Chen ve Bushuk, 1970; Hansen
ve ark., 2004).
Çavdar tanesi antioksidan ve fenolik bileşikler bakımından oldukça
zengindir. İçerdiği diyet lifi ve biyoaktif bileşiklerin yüksek oranda
olması nedeniyle de değerlidir. Kepek kısmında lignanlar, fenolik
asitler, fitosteroller, tokotrienoller, tokoferoller ve diğer vitaminler
gibi biyoaktif bileşikleri, diğer tane kısımlarına oranla daha yüksek
miktarda bulunmaktadır (Zulkadir, 2022).
Tahılların arabinoksilan içeriği kıyaslandığında, en yüksek oran %6.512.2 aralığı ile çavdar ilk sırada yer almaktadır. Suda çözünebilir
arabinoksilanlar çavdar unundan elde edilen hamurun işleme
özelliklerini pozitif etkilemekte, hamur viskozitesini ve ekmek
hacmini artırmaktadır (Boz, 2015).
Çavdarın diyet lifi, tanenin yaklaşık %17’lik kısmını oluşturur ve bu
diyet lifinin de %4'lük kısmı çözünür diyet lifidir. Diyet lifinin
bileşenleri pentozanlar, β-glukan, lignin, selüloz ve arabinoksilanlardır
(Shewry ve Bechtel, 2001).
Diyet lifi içeriği %16.5 olan bir çavdar tanesi %2.3 β-glukan, %2.6
selüloz, %3 lignin ve %7.6 arabinoksilan içermektedir. Diyet lif
içeriği ve özellikle pentosan içeriği, çavdar ununun su kaldırma
kapasitesini büyük ölçüde etkiler ve ekmek kalitesini belirlemede
proteinden daha önemli bir rol oynamaktadır. Çavdar arabinoksilanları
ve pentosanları, yüksek su bağlama kapasitesine (0.47 g/g kuru
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madde) sahiptirler ve oldukça viskoz çözeltiler oluşturabilmektedirler.
Bu davranış, tahılın ve nişasta ve protein gibi diğer bileşenlerinin
öğütülmesini ve teknolojik özelliklerini etkilemektedir (Vink ve
Delcour, 1996).
4. Tahıl Benzeri Tohumlarda (Pseudo Tahıllar, Yalancı Tahıllar,
Tahılımsılar) Diyet Lifleri
Buğday, arpa, pirinç gibi monokotiledon olan çoğu tahılın aksine
karabuğday, kinoa ve amarant gibi dikotiledon olan bitkiler botanikte
“yalancı tahıllar veya tahıl benzeri” olarak bilinmektedir. Bu tanelere
yalancı tahıl denmesinin nedeni bileşim ve fonksiyonlarının gerçek
tahıllara benzemesidir. Yalancı tahıllardan en önemlileri kinoa
(Chenopodium quinoa Willd), amarant (Amaranthus sp.) ve
karabuğdaydır (Fagopyrum sp.). Kinoa ve amarant Chenopodiaceae
familyasına ait olup özellikle Güney Amerika'daki And bölgesinde
yetişmektedir. Polygonaceae familyasına ait olan karabuğday ise Orta
ve Batı Çin'e özgü olup, F. sculentum (yaygın karabuğday), F.
tataricum (tartar karabuğday) ve F. cymosum (uzun karabuğday)
olmak üzere 3 yaygın türü bulunmaktadır (Olcay ve Demir, 2022).
Pseudo-tahıllar bileşimlerinde yüksek oranda protein, mineral madde
ve besinsel lif içermelerinin yanı sıra protein kalitesi açısından da
diğer tahıllara göre dengeli bir kompozisyona sahiptir. Bileşimlerinde
gluten proteinini içermemeleri nedeniyle glutensiz tahıl ürünlerinin
üretiminde önemli bir bileşen olarak yer almaktadırlar (Gül, 2020).
Ayrıca pseudo-tahıllar, insan sağlığı açısından dejeneratif hastalıkların
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önlenmesinde etkili olan flavonoidler, fenolik asitler, eser elementler,
yağ asitleri ve vitaminler gibi çok çeşitli bileşikler bakımından
zengindirler (Mir ve ark., 2018).
4.1. Karabuğday
Dikotiledon (çift çenekli) bir bitki olan karabuğday Polygonaceae
familyasının Fagopyrum cinsine aittir. Genellikle tohumları için
yetiştirilen karabuğday son yıllarda yeşil yaprakları için de
yetiştirilmektedir (Karahan ve Kılınççeker, 2020). Dünyanın birçok
ülkesinde üretilen, ekonomik değeri yüksek bir bitkidir. Ayrıca
tüketimi her geçen gün artan ve oldukça fazla kullanım alanına sahip
bir bitki konumundadır. Güçlü bir ekolojik uyumu olan karabuğday
kuzey yarım kürede olmak üzere; Çin, Rusya, Ukrayna, Kazakistan,
Polonya, Brezilya, Amerika Birleşik Devleti, Kanada ve Fransa’da
yetiştirilmektedir (Hayıt ve Gül, 2015). Tüketicilerin sağlıklı gıdalara
olan talebindeki artışa paralel olarak karabuğdayın önemi artmış ve bu
eğilim

doğrultusunda

Türkiye'de

de

karabuğday yetiştiriciliği

yaygınlaşmaya başlamıştır (Hayıt ve Gül, 2017)
Karabuğdayın %58-73’ünü oluşturan sindirilebilir karbonhidratlar
tohumun ana bileşenleri olup bunların da %54.50’si nişasta
formundadır.

Karabuğdayda

yaklaşık

%12

oranında

protein

bulunmaktadır. Tahılların depo proteinlerini prolaminler oluştururken,
karabuğdayda globülinler oluşturmaktadır. Karabuğday biyolojik
değeri yüksek proteinler açısından oldukça zengindir. Ayrıca esansiyel
amino asitler açısından zengin bir kaynaktır. Lipitler karabuğday
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tanesinin embriyosunda loklalize olmuştur. Karabuğdayda bulunan
yağ asitlerinin %93'ünü linoleik, linolenik, oleik, palmitik, stearik,
linyoserik, araşidonik ve behenik asit oluşturmaktadır. Karabuğday
mineral açısından da oldukça zengin bir pseudo-tahıldır. Geleneksel
tahıllara göre potasyum, fosfor, magnezyum, bakır, çinko ve mangan
içeriği daha fazladır. Karabuğday unu, protein ve nişasta gibi temel
bileşenlerin

yanında

fitosteroller,

fagopirinler,

D-kiroinositol,

myoinositol, fenilpropanoid glikozidler, serbest ve bağlı fenolik asitler
ve proantosiyanidinler gibi terapötik (tedavi edici) bileşenler; rutin,
kuersetin,

orientin,

viteksin,

isoviteksin

ve

isoorientin

gibi

flavonoidler açısından zengin olmasından dolayı sağlık yararı daha
fazla olan tahıl bazlı gıdaların geliştirilmesi için geniş bir kullanım
alanı sağlamaktadır (Karahan ve Kılınççeker, 2020).
Selüloz, hemiselüloz ve lignin içeriği bakımından oldukça zengin olan
karabuğday, potansiyel bir çözünmeyen diyet lif kaynağı olarak kabul
edilmektedir

(Meng

ve

ark.,

2019).

Yapılan

çalışmalarda

karabuğdayın toplam diyet lif, çözünmez diyet lif ve çözünür diyet lif
içeriğinin sırasıyla %7.00-11.90, %2.20-5.80 ve 4.80-6.10 arasında
değiştiği görülmektedir (Steadman ve ark., 2001; Boukid ve ark.,
2018; Mir ve ark., 2018). Çözünmez özellikteki lifler, yüksek oranda
su tutma kapasiteleri ve viskoziteye olan etkileri nedeniyle bağırsağın
peristaltik hareketini iyileştirirken, çözünür özellikteki lifler bazı
laktik asit bakterileri ve Bifidobacteria suşları için prebiyotik etki
göstererek, plazmatik kolesterolün düşürülmesinde, diyabet ve obezite
riskinin azaltılmasında etkilidirler (Yaver ve Bilgiçli, 2020).
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Karabuğdayın diyet lif bileşimi pektinler (%1.8), hemiselüloz (%39),
lignin (%20) ve selülozdan (%39) oluşmaktadır (Zhang ve ark., 2020).
Karabuğday tohumlarının suda çözünür lifleri çoğunlukla pektinler,
arabinogalaktanlar ve ksiloglukanlardan oluşmaktadır. Pektinler,
hücre

duvarlarında,

dış

ve

iç

epidermde

ve

endospermde

bulunmaktadır (Izydorczyk ve ark., 2014).
4.2. Kinoa
Kazayağıgiller

(Chenopodiaceae)

familyasına

ait

olan

kinoa

(Chenopodium quinoa Willd.), tek yıllık bir bitkidir. İnsan ve hayvan
beslenmesi açısından önem kazanan kinoa son yıllarda üzerinde yoğun
çalışmalar yapılan bir türdür (Dağ ve Özkan, 2019). Dünya kinoa
üretiminin yaklaşık %88’i Bolivya ve Peru’da yapılmakta olup
Arjantin,

Şili,

Ekvador

ve

Kolombiya’da

da

kinoa

tarımı

yapılmaktadır. Kinoa, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO)

tarafından

21.

yüzyılda

sürdürülebilir

beslenmeyi

destekleyecek gıdalardan biri olarak gösterilmiş ve tarımının
yapılmasını teşvik etmek için 2013 yılı, organizasyon tarafından
“Uluslararası Kinoa Yılı” olarak ilan edilmiştir (İlkay ve Mutlu,
2020).
Protein içeriği kuru maddede %13.80-16.50 arasında değişen (Filho ve
ark., 2017) kinoa glutensiz tahıl olarak kabul edilmektedir (Lutz ve
Bascuñán-Godoy, 2017). Özellikle B, C ve E vitaminleri bakımından
zengin olan kinoanın bileşimindeki kalsiyum, magnezyum ve
potasyum mineralleri biyoyararlılık açısından uygun bir formda
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bulunmaktadır. Kinoanın demir içeriği de geleneksel tahıllara göre
daha yüksektir (Filho ve ark., 2017; Lutz ve Bascuñán-Godoy, 2017;
Vilcacundo ve Hernández-Ledesma, 2017).
Kinoanın

içerdiği

temel

karbonhidratın

%52-69’ı

nişastadan

oluşmaktadır. Yapılan çalışmalarda kinoanın toplam diyet lif
içeriğinin %7.00-21.60, çözünmez diyet lif içeriğinin %4.40-12.20 ve
çözünür diyet lif içeriğinin 0.40-5.50 arasında değiştiği bildirilmiştir
(Pulvento ve ark., 2012; Miranda ve ark., 2013; Filho ve ark., 2017;
Gewehr ve ark., 2017; Li ve Zhu, 2017; Srichuwong ve ark., 2017;
Boukid ve ark., 2018). Kinoanın lif içeriğine bağlı olarak, referans
skalaya (0-100) göre “glisemik indeksi düşük” olarak tanımlanmıştır
(Bastidas ve ark., 2016; Lutz ve Bascuñán-Godoy, 2017). Kinoa
tohumlarının lif bileşiminin pektinler (%4.7), hemiselüloz (%41),
ligninler (%1.7) ve selülozdan (%52) oluştuğu saptanmıştır (Zhang ve
ark., 2020). Kinoanın çözünmeyen lif fraksiyonu, yan zincir olarak
galaktanlar ve arabinanlara (%55) sahip homogalakturonanlar,
çoğunlukla di- ve trisakaritlerin yan zincirleri olan ksiloglukanlar
(%30) ve selülozdan oluşmaktadır. Çözünür lif fraksiyonu ise
çoğunlukla

arabinanlar

ve

homogalakturonanlardan

meydana

gelmektedir (Lamothe ve ark., 2015). Arabinanlar kinoa pektininin
yan zinciri olarak β-(1→3)-bağlı arabinobiyozdan oluşan bir yan
zincire sahiptir (Wefers ve ark., 2014).
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4.3. Amarant
Amerika'ya özgü bir bitki olan Amarant (Amamnthus spp.), Peru And
Dağları bölgesinde “kiwicha” ve Orta Meksika'da Mezoamerikan
halkı tarafından “huauhtli” olarak isimlendirilir. Aztek, Maya ve İnka
uygarlıklarında temel gıda maddesi olarak tüketilmiştir (VelardeSalcedo ve ark., 2019). Son dönemlerde yapılan çalışmalarla, besinsel
içeriği ve fonksiyonel özelliklerinin ortaya konulması sonucu
amaranta olan ilgi artmasına rağmen günümüzde amarant üretimi hala
düşük seviyelerdedir. FAO’nun yayınladığı istatistik verilerinde
amarant üretim miktarına yer verilmemiştir (Baykut, 2021). Kurak
iklim koşullarına dayanıklı olan Amarant bitkisi genelde yabancı ot
olarak bilinirken, Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya, Ameika Birleşik
Devleti ve Rusya’da ticari olarak tarımı yapılmaktadır (Singh ve ark.,
2011; Kılınççeker ve Büyük, 2019).
Amarant yaklaşık %65 karbonhidrat ve %13-14 protein içermektedir.
Zengin aminoasit kompozisyonuna sahip olan amarantın protein
içeriği genellikle tahıllardan yüksek olup, yumurta proteini ile
benzerdir (Velarde-Salcedo ve ark., 2019; Baykut, 2021). Yaklaşık
%7 oranında yağ içeren amarantın yağ miktarı, diğer tahıllara kıyasla
2-3 kat daha fazladır. Mineral içeriği de 2 kat daha yüksektir. Günlük
vitamin ihtiyacını karşılamak için önemli kaynaklardan biridir.
Riboflavin ve C vitamini içeriği tahıllara nazaran daha fazla ve
antioksidan özelliği olan E vitamini için de iyi bir kaynaktır (Maurya
ve Arya, 2018; Baykut, 2021).
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Son yıllarda yapılan çalışmalarda amarantın çeşitler arasında farklılık
göstermekle birlikte diyet lif içeriğinin %7.30-20.6 aralığında
değiştiği rapor edilmiştir (Alvarez-Jubete ve ark., 2010; Robin ve ark.,
2015; Öztürk ve Şanlıer, 2017; Srichuwong ve ark., 2017; Boukid ve
ark., 2018). Amarantta bulunan toplam diyet lifin %75’i çözünmez
diyet liften oluşurken, %25’i çözünür diyet liften oluşmaktadır
(Srichuwong ve ark., 2017). Ayrıca amarant, diğer tahıllardan ve
pseudo-tahıllardan daha fazla suda çözünmeyen β-glukan içeriğine
sahiptir (Venskutonis ve Kraujalis, 2013). Amarantın çözünmeyen lif
fraksiyonu, yan zincirler olarak galaktanlar ve arabinanları (%60)
içeren homogalakturonanlar, çoğunlukla disakkarit ve trisakkaritlerin
yan zincirleri olan ksiloglukanlar (%30) ve selülozdan oluşmaktadır.
Amarantın çözünür lif fraksiyonunun ise çoğunlukla disakkaritler,
trisakkaritler ve pektinlerle büyük ölçüde dallanmış ksiloglukanlardan
oluştuğu rapor edilmiştir (Lamothe ve ark., 2015).
4.4. Chia
Lamiaceae (Nanegiller) familyasına ait, tek yıllık otsu bir bitki olan
Salvia hispanica L., “Chia” olarak bilinmektedir. Subtropikal, yazlık
bir bitki olup diğer kültür bitkilerine göre su ihtiyacı daha azdır.
(Zettel ve Hitzmann, 2018). Ülkemizde bilinirliği artmaya başlayan
chianın son yıllarda yapılan çalışmalarla sağlık ve beslenmeye büyük
katkılarının olduğu tespit edilmiş ve dünyada tekrar ilgi duyulmaya
başlamıştır. Avrupa Parlamentosu 2009 yılında chiayı “fonksiyonel bir
gıda” olarak ilan etmişlerdir. Meksika, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda,
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Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde diyetlerin
bir parçası olarak kullanılmaktadır (Çiçek ve Özel, 2017).
Chia tohumu %35 oranında karbonhidrattan oluşmakta ve protein
içeriği %15-23 aralığında değişmektedir. Protein oranının diğer
tahıllardan daha yüksek olmasının yanı sıra, chianın esansiyel amino
asitleri kayda değer oranda içermesi ve bileşiminde gluten proteini
bulunmaması diğer özelliğidir. Güncel çalışmalar, chia tohumunun
diyet lif, mineral, protein ve yağ (özellikle alfa-linolenik asit)
içermesinden

dolayı,

tüketiminin

postprandiyal

kan

şekerini

düşürdüğünü ve sistolik kan basıncını azalttığını, doygunluk indeksini
arttırdığını göstermiştir. Bu nedenle de kilo kaybı için kullanılabilecek
bir ek gıda özelliği taşımaktadır (Kılınççeker ve Karahan, 2019; Sur
ve Çiçek, 2021). Chia diyet lif için oldukça iyi bir kaynaktır. Chia
tohumunda toplam diyet lifin çoğunluğunu çözünmez lifler oluştursa
da belirli miktarda çözünür lif de bulunmaktadır (Mohd Ali ve ark.,
2012). Türler arasında farklılık olmakla birlikte chia tohumu %33-35
çözünmez, %6-7 çözünür lif olmak üzere toplam %37-40 diyet lifi
içermektedir. Çözünmeyen liflerin çoğu selüloz, hemiselüloz ve
ligninden oluşurken; çözünür lifler ise çoğunlukla müsilajdan
oluşmaktadır (Reyes-Caudillo ve ark., 2008). Yetişkinler için diyet lifi
alımı (25-30 g/gün) önerileri dikkate alındığında günde 15 gr chia
tohumu

tüketimi

günlük

lif

alımının

yaklaşık

%20’sini

karşılayabilmektedir. Bu nedenle chia tohumu, özellikle lif türü ve
içeriği ile sağlığa olumlu katkı sağlamaktadır. (Marlett ve ark., 2002).
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5. Sonuç
Son yıllarda insanlar, sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenmeyi temel
yaklaşım olarak kabul etmeye başlamıştır. Özellikle terapötik
beslenme konusunda farkındalığın artması tüketicileri daha çok diyet
lifli gıdalara yönlendirmiştir. Çağımızda sıklıkla görülen kalp-damar
hastalıkları, diyabet, obezite ve bazı kanser hastalıklarına yakalanma
riskini azaltmada diyet liflerin önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir.
Bu nedenle birçok temel gıdamızın hammaddesi olan tahılların ve son
yıllarda popüleriteleri artan pseudo-tahılların diyet lif açısından çok
önemli birer kaynak oldukları unutulmamalı ve önemleri üzerinde
durulmalıdır. Ayrıca glutensiz olmaları açısından da dikkat çeken
karabuğday, kinoa, amarant ve chia hem çölyak hem de glutensiz
beslenmeyi tercih eden tüketiciler için gelecek vadetmektedir. Bu
bağlamda diyet lif içeriği yüksek fonksiyonel veya endüstriyel
gıdaların sağlık üzerindeki etkilerinin gelecekte araştırılmaya devam
edeceği ve insanların beslenme menülerinde daha çok yer alacağı
düşünülmektedir.
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1. Giriş
Süt, içerdiği kazein (αs1-, αs2-, β- ve κ-) ve serum proteinleri, süt
lipidleri,

laktoz,

mineraller

ve

vitaminler

ile

probiyotik

mikroorganizmalara iyi bir yaşam alanı sağlamaktadır. Süt proteinleri,
insan sağlığına yararları olan biyoaktif peptidlerin kaynağını
oluşturmaktadır. Biyoaktif peptidler, sindirim enzimlerinin faaliyetiyle
ya da mikrobiyal fermantasyon sonucu oluşmaktadır. Biyoaktif
peptidlerin insan sindirim sistemine salınmasıyla birlikte sindirim
sistemi, kardiyovasküler sistem, immün sistem, endokrin sistemi ve
sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak antihipertansif,
antimikrobiyal, antioksidatif, antitrombotik, opioid, iştah açıcı,
antikanserojen, immünomodülatör ve mineral bağlayıcı gibi birçok
aktivite gösterirler (Saxelin ve ark., 2000; Nagpal ve ark., 2011).
Süt lipidleri, esansiyel yağ asitleri ve yağda çözünen vitaminleri
içerirken, aynı zamanda süt ve süt ürünlerinin görünümüne, dokusuna,
aromasına ve doygunluğuna benzersiz özellikler katmaktadır. Süt
lipidlerinde 400’den fazla yağ asiti (4-26 C’lu) ve yağ asiti türevleri
tanımlanmıştır (Jensen, 1995; German ve Dillard, 1998; Jensen ve
Lammi-Keefe, 1998). Yağ asitleri; doymuş (%62), tekli doymamış
(%30), çoklu doymamış (%4) ve diğer minör yağ asitlerini (%4)
içermektedir (National Dairy Council, 1993; Jensen, 1995). Palmitik
asit, stearik asit ve miristik asit sütte en fazla bulunan doymuş yağ
asitleridir. Kaproik asit, kaprilik asit, bütirik asit ve kaprik asit “kısa
zincirli doymuş yağ asitleri”, palmitik, miristik ve laurik asit ise “uzun
zincirli doymuş yağ asitleri”dir. Kısa zincirli doymuş yağ asitleri kan
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kolesterol seviyesini düşürürken, uzun zincirli doymuş yağ asitleri ise
kan kolesterol seviyesini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar bütirik
asitin kolon, lösemi ve meme kanseri gibi hastalıklarda koruyucu rol
oynadığını göstermiştir. (Molska ve Reguła, 2019).
Sütte en çok bulunan doymamış (tekli doymamış) yağ asiti olan oleik
asit, doymamış yağların %25’lik kısmını oluşturur (Haug ve
ark.,2007; Månsson, 2008). Bunun yanında, linoleik asit, linolenik asit
ve araşidonik asit gibi doymamış yağ asitleri, sütte bulunan diğer
esansiyel yağ asitleridir. Vücudun ihtiyacı olan araşidonik asit, sütte
öncül formunda olan linoleik asitten sentezlenmektedir. Ortamda
yeterli miktarda linoleik asit ve α-linolenik asit varsa araşidonik asit,
dokosahekzaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA)
sentezlenebilir (Le ve ark., 2009; Çelebi ve ark., 2017).
Miristik asit vücudun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olur.
Sütün içerisinde bulunan bütün vitaminler insanlar için elzemdir. Süt
A, D, E, K, B grubu vitaminleri, C ve K vitaminlerini önemli
miktarlarda içermektedir. Süt, kalsiyum, fosfor, magnezyum, ve
potasyum gibi majör mineraller ve çinko gibi iz mineraller açısından
önemli mineral kaynağıdır (Gill, 2000).
Bir gıda, belirli hastalıkları önlediği ve belirli hastalıklara yakalanma
riskini azalttığı kanıtlanmışsa “fonksiyonel” olarak nitelendirilebilir.
Yani, fonksiyonel gıda olduğu kanıtlanan son ürün ya da gıdaya
fonksiyonellik kazandıran bileşen günlük dozda tüketildiğinde sağlığa
yararının olduğu görülmelidir (Kaur ve ark., 2022) .
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Süt ürünleri üç grup altında toplanabilir (Saxelin ve ark., 2000):
1. İçme sütü, fermente süt, peynir ve dondurma gibi süt
ürünlerinin olduğu temel grup.
2. Sütün bileşiminin özel gereksinime göre değiştirildiği
fonksiyonel gıda grubu.
3. Prebiyotik

ve

probiyotik

bakterilerle

zenginleştirilmiş

fonksiyonel gıda grubu.
Bu bölümde, prebiyotik ve probiyotik bakterilerle zenginleştirilmiş
fonksiyonel süt ürünleri grubu üzerinde durulmuştur.
2. Süt Ürünlerinde Foksiyonel Bileşen Olarak Kullanılan
Probiyotikler
Laktik asit bakterileri (LAB), probiyotikler içinde en yaygın
kullanılan

mikroorganizmalardır.

Özellikle

Bifidobacterium

ve

Lactobacillus türleri sıklıkla tercih edilmektedir. Tabii farklı
kaynaklardan izole edilmiş ve probiyotik özelliği insanlar ve
hayvanlar üzerinde denenmiş olan çalışmalarda olumlu sonuçların
alındığı Akkermansia muciniphila da yeni nesil probiyotik listesinde
yerini almıştır (Dao ve ark., 2016; Depommier ve ark., 2019).
Probiyotik olarak tanımlanmış bakteriler Lactobacillus türleri,
Bifidobacterium türleri, laktik asit bakterileri ve laktik asit olmayan
bakteriler Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Süt ürünlerinde kullanılacak probiyotiklerin, raf ömrü boyunca üründe
canlılığını koruması, mide asidine ve safra tuzlarına dirençli suşlardan
oluşması ürünün fonksiyonel özelliğini koruması açısından önemlidir.
Tablo 1. Probiyotik Mikroorganizmalar (Ershidat ve Mazahreh, 2009)
Lactobacillus türleri
L. acidophilus
L. amylovorus
L. casei
L. crispatus
L. delbrueckii subsp.
bulgaricus
L. gallinarum
L. gasseri
L. johnsonii
L. paracasei
L. palantarum
L. reuteri
L. rhamnosus

Bifidobacterium
türleri
B. adolescentis
B. animalis
B. bifidum
B. breve
B. infantis
B. lactis
B. longum

Diğer laktik asit bakterileri
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Lactococcus lactis
Leuconostoc mesenteroides
Pediococcus acidilactici
Sporplactobacillus inulinus
Streptococcus thermophilus

Laktik asit bakterisi
olmayanlar
Bacillus cereus var. Toyoi
Escherichia coli strain nissle
Propionibacterium
freudenreichii
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces boulardii

Probiyotik süt ürünleri üretiminde kullanılan en önemli LAB türleri
Firmicutes filumuna ait olan Lactococcus ve Lactobacillus cinsleri ile
thermophilus türlerdir. Bifidobacterium spp. suşlarıyla birlikte
probiyotik suşları da içeren birkaç LAB türü Actinobacteria filumuna
aittir (Felis ve ark., 2018).
Probiyotik LAB, gram pozitif, spor oluşturmayan, katalaz negatif,
aerotolerant,

zor

gelişen,

asit

tolerant

ve

fermentatif

mikroorganizmalardır. İnsanların ağız boşluğundan, vajinadan ve
sindirim sisteminden izole edilmektedir (Holzapfel ve ark., 2001).
Lactobacillus acidiphilus, L. johnsonii ve L. casei, en çok sindirim
sisteminde bulunmaktadır (Ershidat ve Mazahreh, 2009). Şekil 1’de en
çok bilinen üç probiyotik tipi şematize edilmiştir.
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Canlı kültür

Probiyotikler

Geleneksel Probiyotikler

Lactobacillus spp.
Bifidobacterium spp.
Streptococcus spp.

LAB olmayan Probiyotikler

Clostridium butyricum

Yeni nesil probiyotikler

Akkermansia muciniphila

Bacillus spp.

Faecalibacterium prausnitzii

Escherichia coli
Nissle 1917

Bacteroides species

Şekil 1. İyi Bilinen Üç Probiyotik Tipi (Gao ve ark., 2021)

Yoğurt, probiyotikler de dahil olmak üzere fonksiyonel bileşenlerin
ideal bir taşıyıcısı olduğundan, ya fermantasyon için kullanılan ya da
yoğurtlara

dahil

edilen çeşitli

probiyotik suşlarla

probiyotik

yoğurtların üretilmesine büyük ilgi vardır. Fermente bir süt ürünü olan
yoğurt, geleneksel olarak sütün L. delbrueckii subsp. bulgaricus ve S.
thermophilus ile fermente edilmesiyle elde edilir. Yoğurt starter
kültürleri sindirim sisteminde canlılığını koruyabildiği ve sağlığı
geliştirici etki gösterdiğinden dolayı probiyotik olarak kabul
edilebilirler (Gao ve ark., 2021).Yoğurt içerisinde 6-8 log kob/ml den
fazla probiyotik laktik asit bakterileri bulunmaktadır.
Bilimsel çalışmalarda probiyotik yoğurt üretimi için kullanılan
probiyotik bakteriler, L. plantarum, L. acidophilus, B. lactis, L.
reuteri, L. casei, E. faecium, E. durans, L. helveticus, B. animalis
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subsp. lactis, B. coagulans’dır (Gao ve ark., 2021). Bunlar genellikle
yoğurt starter kültürleriyle kombine halde kullanılmaktadır (Prasanna
ve ark., 2014; Gao ve ark., 2021). Her bakterinin üründeki tekstürel,
aromatik, fizikokimyasal özelliklerine katkısı farklı olmaktadır (Gao
ve ark., 2021). L. helveticus H9’un yoğurt üretimine takviye edildiği
bir çalışmada kontrol örneğine göre aldehit, alkol, benzaldehit ve
asetoin gibi azotlu bileşenlerin üretiminde artış olduğu (28 gün, +4ºC
depolama) tespit edilmiştir (Zhou ve ark., 2019). Probiyotik yoğurt
üretiminde L. bulgaricus ile L. reuteri ya da L. acidophilus
kullanımıyla yoğurdun dış yapışkanlık ve sıkılığını arttırmaktadır
(Mani-Lopez ve ark., 2014). Yoğurt üretiminde L. plantarum’un
yalnız ya da L. casei ile birlikte kullanımı son üründe standart yoğurda
göre önemli ölçüde daha yüksek kalsiyum, fosfor, protein ve kül
olmakta ve sineresis düşmektedir (Soni ve ark., 2020). Probiyotik
takviyesinin yoğurtta asetik asit, diğer organik asitler, asetoin, 2butanone ve 2-ethyl-1-hexanol üretimini arttırarak aroma gelişimini
önemli ölçüde geliştirdiği rapor edilmektedir (Dimitrellou ve ark.,
2019). L. plantarum (IMAU70095) eklenen yoğurtlarda, kontrol
yoğurtlarda bulunmayan 2,3-pentanedione, asetat ve asetaldehit
oluşmaktadır (Li ve ark., 2017).
Süt ürünleri içerisinde peynir, daha düşük su aktivitesi, düşük
sıcaklıkta depolama (4-8ºC), nispeten yüksek pH’ya sahip olmasından
dolayı daha iyi bir probiyotik taşıyıcısı olarak kabul edilmektedir.
Özellikle yüksek yağ içeriği probiyotiklerin sindirim sistemindeki
canlılığını

tehlikeye

düşüren

koşullardan

korumaktadır.
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Probiyotiklerin peynirde kullanımında iki önemli husus vardır (Castro
ve ark., 2015):
a. Tuzlama, olgunlaşma ve depolama sırasında probiyotiklerin
canlılığının korunması
b. Peynirde duyusal kusurların oluşmaması
Probiyotikler süt ürünlerinde ürün kalitesini arttırmak için kullanılsa
da, peynirin besin değerini arttırmak ve tüketicilerin dikkatini çekmek
için takviye edilmektedir. Probiyotikler, özellikle Bifidobacterium
aerobik ortamda iyi gelişemezler. Telemenin pişirme ve çeddarlama
aşamalarında ve ortamda aktif olarak çalışan LAB’nin varlığı
probiyotiklerin büyümelerini etkilemektedir. Bu nedenle, peynire
probiyotik takviyesi yapılacaksa tuzlama ve öğütme gibi son
aşamaların birini tercih etmekte fayda vardır. Peynir üretiminde
kullanılan probiyotik bakterilerin starter kültürle de uyumlu olması
istenir. Probiyotik peynirle ilgili yapılan çalışmalarda genellikle
olgunlaşma

sürecinde

bakteri

canlılığının

durumu

üzerine

yoğunlaşılmıştır. Probiyotik bakteriler hem taze hem de olgun
peynirlerde kullanılmaktadır. Peynir üretiminde en çok kullanılan
probiyotik mikroorganizmalar Bifidobakteriler, Laktobasiller ve
Enterokoklar’dır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde probiyotik peynir
üretiminde kullanılan probiyotik bakteriler; B. bifidum, L. acidophilus,
B. longum, L. plantarum, ve L. casei, L. paracasei, L. salivarius, B.
animalis subsp. lactis, B. breve, L. rhamnosus GG, L. helveticus, B.
lactis

Bb-12,

B.

infantis,

Lactobacillus

crispatus

BC4,

Propionobacterium freudenreichii subsp. shermanii SI41, Ent.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 568

faecium PR88 olduğu görülmektedir. Laktobasiller ve Bifidobakterler
sıcaklık, tuz, oksijen, safra tuzuna toleranslıdırlar (Gürsoy ve Kınık,
2006).
B. longum’un peynir üretiminin tuzlama aşamasında katılmasıyla
bakteriler, üretimin ilk aşamasında inoküle edilmesine göre depolama
sürecinde daha stabil ve canlı kalmaktadır (Fortin ve ark., 2011). Yarı
sert peynir üretiminde sütün rennet ilavesinden önce L. acidophilus, L.
plantarum, ve L. casei ile inoküle edilmesi 180 günlük olgunlaşma
sürecinde Laktobasillerin sayısının 108 CFU/g’dan 107 CFU/g’ a
düştüğünün gözlemlendiği çalışmaya (Lovayova ve ark., 2015) benzer
şekilde başka bir çalışmada da L. acidophilus (La5 ve L10) ve B.
longum BB536’un rennetle beraber ilave edilmesi, bakteri sayılarını
depolamanın 32. haftasında düşürdüğü gözlemlenmiştir (Phillips ve
ark., 2006). Bifidobacterium bifidum ve L. acidophilus, Arjantinin
Fresco peyniri üretiminde rennetlemeden önce süte katıldığında 60
günlük depolama sonunda sayılarının 0.8’dan 0.9 log cfu/g’a düştüğü
gözlemlenmiştir (Vinderola ve ark., 2000). Probiyotik Cheddar
üretimi için Bifidobacterium lactis Bb-12 ve Bifidobacterium longum
BB536’un kullanıldığı bir çalışmada olgunlaşma süresince kontrol
peyniri ile karşılaştırıldığında, Bifidobacterium lactis Bb-12 kullanılan
peynirde daha hızlı proteoliz ve aroma gelişimi gözlenmiştir. En
yüksek asetik asit Bifidobacterium lactis Bb-12 ilave edilen peynirde
bulunmuştur (Brearty ve ark., 2001).
Dondurma, hem çok düşük sıcaklıklarda muhafaza edildiği için, hem
de asitliği nötral pH’ya yakın olduğu için probiyotik bakterilerin
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canlılıklarını korumaları açısından uygun bir ortamdır (Davidson ve
ark., 2000). Dondurma üretimine dahil edilen probiyotik bakteriler son
üründe kaliteyi etkilememelidir. Probiyotik dondurma üretiminde
çeşitli Laktobasil ve Bifidobakterler kullanılmaktadır. Probiyotik
dondurmanın üretimi aşamasında uygulanan işlemler ve depolama
koşulları

probiyotiklerin

canlılığını

etkilediğinden

dolayı,

dondurmanın fizikokimyasal özellikleri ve bakteri canlılığı arasındaki
dengeyi sağlamak için optimum üretim metodlarının belirlenmesi ve
uygulanması gerekmektedir (Mohammadi ve ark., 2011).
Probiyotik dondurma üretiminde sadece bakteri inokülasyonu değil,
inokülasyonu takiben fermantasyon yapılması sonucunda, depolama
sürecinde bakteri canlılığı iyileşmektedir (Cruz ve ark., 2009). 90
günlük depolama sonunda, L. acidophilus ATCC 4356 ile fermente
edilen dondurma miksinin bakteri sayısı >106 cfu.g−1’a ulaşırken,
fermantasyon yapılmadan mikse direk bakteri ilavesinin yapıldığı
dondurmalarda bu hedef sayıya ulaşılamamıştır (Arslan ve ark., 2016).
Probiyotik dondurma ile ilgili yapılan bir çalışmada; L. reuteri B14171, L. gasseri B-14168, L. rhamnosus B-445, , L. acidophilus La-5
ve B. bifidum Bb-12 kullanılmıştır (Salem ve ark., 2005). L.
plantarum, L. salivarius ve B. lactis, B. longum, L. caseii,
Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12, Propionibacterium
jensenii 702, Lactobacillus delbrueckii UFV H2b20 da farklı
çalışmalarda probiyotik dondurma üretiminde kullanılan probiyotik
bakterilerdir (Gao ve ark., 2021).
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Tereyağı, doymuş ve doymamış yağ asitlerini birlikte içermektedir.
Tereyağı konusunda birçok çalışmada, tereyağında bulunan doymuş
yağ asitlerinin kardiyovasküler hastalık ve diyabet sebebi olabildiği
söylenmektedir. Bu yüzden krema ve tereyağında kolesterolü
düşürdüğü bilinen L. casei subsp. casei AB16−65 ve Lactobacillus
maltaramicus AC 3−64 16 kullanılabilmektedir (Aloğlu ve Öner,
2006). Tereyağı üretiminde Lactococcus lactis subsp. lactis biovar.
diacetylactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Lac. lactis subsp.
lactis ve Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris mezofilik laktik
asit starter kültürleri kullanılmaktadır (Gao ve ark., 2021). Laktik
starter bakterilere ilave olarak Lb. rhamnosus GG, Lb. casei, Lb.
acidophilus yalnız ya da Bifidobacterium spp. ile birlikte kullanılabilir
(Gao ve ark., 2021).
Bebeklerde bağırsak florasını dengelemek ve immün sistemi
desteklemek için bebek mamalarında probiyotik bakterilere (B.
bifidum ve L. acidophilus) yer verilmektedir (Gao ve ark., 2021).
Kefir, fermente süt ürünleri içerisinde bilinen doğal probiyotik bir
içecektir. Kefir tanelerinin süt içerisine bırakılıp fermente edilmesi ile
elde edilmektedir ve fermantasyon sonunda kefir taneleri bir sonraki
yeni fermantasyonda kullanılmak üzere üründen ayrılmaktadır. Kefir
tanesi polisakkarit ve protein matriksi içerisinde immobilize olan
birkaç bakteri türü ve mayanın bir arada olduğu simbiyotik bir
oluşumdur (Aloğlu ve Öner, 2006). Homofermentatif LAB’den kefir
tanesinde Lactobacillus türlerinden; L. delbrueckii subsp. bulgaricus,
L.

helveticus,

L.

kefiranofaciens

subsp.

kefiranofaciens,

L.
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kefiranofaciens subsp. kefirgranum ve L. acidophilus; Lactococcus
türlerinden L. lactis subsp. lactis ve L. lactis subsp. cremoris, ve
Streptococcus thermophilus tanımlanmıştır. Fermente kefir içeceğinde
ise, heterofermentative LAB’den L. kefiri, L. parakefiri, L. fermentum
and L. brevis (Rattray ve O’Connel, 2011; Leite ve ark., 2012), ve
sitrat-positive türler olan L. lactis (L. lactis subsp. lactis biovar
diacetylactis), Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris, ve
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides izole edilmiştir
(Lopitz-Otsoa ve ark., 2006; Rattray ve O’Connel, 2011; Leite ve ark.,
2012). Kefirde ve kefir tanesinde bulunan mayalar ise; Kluyveromyces
marxianus/Candida
Debaryomyces

kefyr,

hansenii

Kluyveromyces
e

Dekkera

lactis

anomala,

var.

lactis,

Saccharomyces

cerevisiae, Torulaspora delbrueckii, Pichia fermentans, Kazachstania
unispora, Saccharomyces turicensis, Issatchenkia orientalis ve
Debaryomyces occidentalis’dir (de Oliveira Leite ve ark., 2013).
3. Probiyotikler ve Probiyotiklerin Etki Mekanizması
Probiyotik bakteriler, fermantasyon sırasında; sağlığı geliştirici
protein hidrolizatlarının yan ürünleri, nötrasetik özelliği olan biyoaktif
peptidler ya da biyoprezervatif özelliği olan ribozomal olarak
sentezlenmiş bakteriyosinler gibi birçok faydalı peptidler üretirler
(Gao ve ark., 2021).
Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsine ait bakteriler, bağırsakta
antiinflamatuvar etki gösterirler. Lactobacillus ve Bifidobacterium’lar
insan sindirim sisteminde baskın olmayan florayı oluşturmaktadır
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(Sghir ve ark., 2000; Walter ve ark., 2001). Bunlar polisakkaritleri,
proteinleri ve yağları metabolize ederek hem kendi besin ihtiyaçlarını
karşılarlar hem de insan için olumlu bazı metabolitleri üreterek
sağlığın

gelişimini

polisakkaritleri

sağlarlar.

Laktik

parçalayıp

probiyotik

laktik

bakteriler,

asit

ve

monosakkaritleri üreterek gıda kalitesinin sağlanmasında katkıda
bulunurlar. Probiyotikler gelişmesi ve canlılığını koruması için
prebiyotik olarak bilinen polisakkaritlere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca
bazı içeceklerin üretiminde kullanılan küf kaynaklı polisakkarit
enzimlerin yerine kullanımı tercih edilmektedir. Sindirim sistemindeki
karbonhidrat metabolizması ile genellikle yararlı ürünler üretilirken,
çürüme ile amonyak, fenol, tiyol ve indol gibi toksik ve karsinojen
ürünler üretilebilmektedir (Smith ve Macfarlane, 1996). Dolayısıyla
probiyotikler, sakkarolitik fermantasyonu ile karsinojen ürünlerin
oluşumunda rol oynayan bakteriyel enzimlerlerin redüksiyonunu
teşvik eder (De Preter ve ark., 2008; De Preter ve ark., 2011).
L. acidophilus ve Bifidobacterium spp., peynirin olgunlaşması
sırasında

antihipertansif

özelliği

olan

biyoaktif

peptidleri

üretmektedirler (Ryhänen ve ark., 2001). Bazı Bifidobakteri türleri,
Pseudomonas’ı Cottage peynirinde inhibe edici antimikrobiyal
bileşenleri üretmektedir

(O’Riordan ve Fitzgerald, 1998). Ticari

probiyotik

L.

kültürlerden

rhamnosus

ve

Propionibacterium

freudenreichii subsp. shermanii’nin anti clostridial etki ve maya-küf
kontaminasyonuna karşı inhibisyon etkisi bulunmaktadır (Hansen,
1997; Ephraim ve ark., 2013).
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Proteinlerin bakterilerce metabolize edilmesi; gıda kalitesi, gıda
güvenliği ve beslenme değeri açısından önemli bir prosestir. Proteolizi
dört adımda inceleyebiliriz (Kunji ve ark., 1996; Christensen ve ark.,
1999). Bunlar; 1. Proteinlerin parçalanması, 2. Peptid taşınması, 3.
Peptid parçalanması, 4. Amino asit katabolizması şeklindedir.
Proteinler oligopeptidlere parçalanır. Ortaya çıkan dipeptidler,
tripeptidler ve oligopeptidler hücre içerisine taşınır. Hücre içerisindeki
bu peptidler değişik peptidazlarla (endopeptidazlar, aminopeptidazlar,
dipeptidazlar, tripeptidazlar ve proline specific peptidazlar) amino
asitlere indirgenir (Vesanto ve ark., 1996).
Süt ürünlerinde kazein gibi proteinlerin parçalanması ürünün
proteinlerle ilgili alerjen riskini ortadan kaldırmaktadır. Esansiyel ve
serbest amino asitlerin oluşumuyla gıdanın beslenme değeri
artmaktadır (Agostoni ve Haschke, 2003; Host ve Halken, 2004).
Lactobacillus delbrueckii, Lactococcus lactis, Lentilactobacillus
kefiri,

Streptococcus

thermophilus,

Lactobacillus

acidophilus,

Lacticaseibacillus casei, ve Lactobacillus helveticus anjiotensin
dönüştürücü

enzim

(ACE)

inhibitörü

peptidlerini

üreterek

antihipertansif fayda sağlarlar (Fuglsang ve ark., 2003; Ramchandran
ve Shah, 2008; Rai ve ark., 2017; Daliri ve ark., 2018; Wu ve ark.,
2019; Rubak ve ark., 2020).
Probiyotikler tarafından üretilen bir başka biyoaktif peptit olan gamaaminobütirik asit (GABA), hafif hipertansiyona fayda sağlayabilir (Li
ve

Cao,

2010);

GABA

depresyon,

anksiyete

ve

hormon

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 574

salgılanmasının

düzenlenmesinde

rol

oynamakla

birlikte

kardiyovasküler sağlıkla ilgili olarak ACE-inhibitör peptitlerin
üretimi,

oral

mikrobiyotanın

modülasyonu

ve

kolesterol

metabolizması üzerinde de etkileri bulunmaktadır (Ettinger ve ark,
2014).
Amino asit metabolizması deaminasyon ve dekarboksilasyonu
kapsamaktadır. Deaminasyon reaksiyonu, çeşitli α-karboksilik asitleri
üretir. Dekarboksilasyon olayında amino asitlerden çeşitli biyojenik
aminler üretilebilir. Örneğin, dekarboksilasyon sonucunda lizin,
triptofan, tirozin, histidin ve ornitin sırasıyla kadaverin, triptamin,
tiramin,

histamin,

biyojen aminlerine

putresin

dönüşmektedir

(Barbieri ve ark., 2019).
Biyojen aminler insanlar açısından toksik olsa da bakterilerin
canlılıklarını

korumaları

açısından

faydalıdır.

Amino

asit

deaminasyonuyla bakteri, ortamın pH değerini yükselterek ortamdaki
asit stresine karşı kendini korumaya almaktadır (Papadimitriou ve ark.,
2016).
B (folat,

kobalamin, riboflavin, tiyamin) ve K (menaquinone)

vitaminleri (LeBlanc ve ark., 2011; Resta, 2009) ve konjuge linoleik
asit (Fernandez ve ark., 2015) probiyotik bakterilerin ürettiği
metabolitlerdendir.

Vitamin

B12

(kobalamin),

amino

asit,

karbonhidrat, yağ asiti ve nükleik asit metabolizması için önemli bir
kofaktördür

(Basavanna

ve

Prapulla, 2013).

B2

(riboflavin)

vitamininin eksikliği karaciğer ve cilt bozukluklarına yol açar (Russo
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ve ark., 2014). B1 (tiyamin) beyin glikoz metabolizmasındaki
değişimlerde rol oynayan anahtar metabolik enzimlerin kofaktörüdür
(Hakim ve Pappius, 1981).
4. Prebiyotikler ve Prebiyotiklerin Etki Mekanizması
Prebiyotikler, "sindirim sistemi mikrobiyotasının bileşiminde ve/veya
aktivitesinde belirli değişikliklere neden olan ve böylece konakçı
sağlığına fayda sağlayan seçici olarak fermente edilebilir bileşenler"
olarak tanımlanmaktadır (Gibson ve ark., 2010).
Prebiyotikler sadece mide bağırsak sisteminde faydalı bakterilerin
büyümesini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda patojenleri inhibe
etme, mineral emilimini iyileştirme, tokluğu artırma ve sağlığı
iyileştirme potansiyeline de sahiptir (Gibson ve Roberfroid, 1995).
Bir gıda bileşeninin “Prebiyotik” olarak kabul edilebilmesi için
Gibson ve ark. (2004) tarafından üç kriter önerilmiştir: Birincisi;
Sindirilemezlik: mide asidine, hidrolizat enzimlerine ve sindirim
sistemi

absorpsiyonuna

dirençli

olmalıdır.

İkincisi;

Bağırsak

mikrobiyotası tarafından fermente edilebilir olmalıdır. Üçüncüsü;
Seçicilik: yararlı bağırsak bakterilerin büyümesini ve/veya aktivitesini
seçici olarak artırmalıdır.
Mevcut bilinen prebiyotiklerin tümü karbonhidratlardır: farklı
derecelerde polimerizasyona sahip farklı sakkarit oligomerleri içeren
sindirilemeyen oligosakkaritler (Davani-Davari ve ark., 2019).
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İnülin tipi fruktanlar, esas olarak fruktozdan oluşan oligosakkaritler
veya polisakkaritlerdir. İnülin, hindiba, enginar, pırasa, muz,
kuşkonmaz ve soğan gibi birçok bitkide doğal olarak bulunmaktadır.
Fruktooligosakkarit, sakaroz veya inülinden üretilmesinin yanı sıra
doğal olarak gıdalarda da bulunur. Bu moleküller (D-fruktoz,
fruktooligosakkarit

ve

oligofruktoz),

sindirim

sisteminde

bifidobakterlerin bağırsaklara ulaşıncaya kadar canlı kalmalarını ve
büyümelerini destekler (Kelly, 2008).
İnsan bağırsak florasında bulunan kommensal bakteriler sakarolitik,
proteolitik veya her iki özelliğe de sahip olabilirler. İnsanların,
prebiyotikleri tüketmesiyle bağırsak florasındaki sakkorolitik aktivite
artışı kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) üretiminin artmasına neden
olur (Wang ve Rastall, 2008).
KZYA terminal ileumda (ince bağırsağın son kısmı) düşük
konsantrasyonlarda ve kalın bağırsakta yüksek konsantrasyonlardadır,
bu da KZYA üretiminde kolonik bakterilerin rolünü doğrular
(Cummings ve ark., 1987).
KZYA, substratların en fazla olduğu çıkan kolonda (kalın bağırsağın
ikinci bölümü) üretilir ve inen kolonda (kalın bağırsağın dördüncü
bölümü) bakteriler tarafından tüketilir. KZYA’lar kalın bağırsakta
büyük oranlarda emilir ve kan yoluyla karaciğere taşınır (Cummings,
1981; Cummings ve ark., 1987).
Kemik sağlığının kalsiyumla ilişkili olması, çalışmaların prebiyotik
varlığı ve kalsiyum emilimi üzerine yoğunlaşmasına sebep olmuştur.
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Prebiyotik tüketimi doğrudan mineral emiliminde artışa neden olabilir.
Fruktooligosakkarit ile beslenen sıçanlar, kalsiyum, magnezyum ve
demir dahil olmak üzere birçok mineralin bağırsak tarafından
emilimini iyileştirmektedir (Delzenne ve ark, 1995; Ohta ve ark,
1995).
Triaçilgliserol seviyeleri prebiyotiklerce ve kısmen yağ alımı ve
sindirim

hormanları

düzenlenerek

azaltılabilir.

Prebiyotikler

mikrobiyota kompozisyonunu bifidojenik etkiyle modüle edebilir ve
Laktobasil ve Bifidobakterlerin anaerobik büyümesi sonucunda
kolesterol safra tuzuyla özümsenebilir (Pereira ve Gibson, 2002).
5. Sonuç
Pastörize süt, yoğurt, kefir, peynir, dondurma, bebek maması insanlar
tarafından yaygın bir şekilde tüketilmektedir. Yoğurt ve kefir başta
olmak üzere, peynir, dondurma ve bebek maması probiyotik ve
prebiyotikler için iyi birer araçtır. Bununla birlikte probiyotik
gıdaların sağlık açısından fayda göstermeleri için ürünün son
kullanma

tarihine

kadar

içerisindeki

probiyotik

bakteri

konsantrasyonunun en az 106 koloni oluşturan birim (kob) mL-1 veya
g-1 olması tavsiye edilmektedir. Ama tedavi amaçlı kullanılacaksa,
günlük en az alınacak dozun 108-109 kob mL-1 veya g-1 olması tavsiye
edilmektedir.
Sindirim

sisteminin

prebiyotiklerle

desteklenerek

probiyotik

bakterilerin gelişmesi ve metabolik faaliyetlerini yerine getirmesi
sağlandığı müddetçe insan sağlığı desteklenmektedir.
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Fermente süt ürünlerinde probiyotik mikroorganizmaların canlılığını
etkileyen etmenler vardır. Bunlar; ürünün son asitlik miktarı, besin
maddelerinin varlığı, çözünmüş oksijen ve ürün ambalajının oksijen
geçirgenliğidir. Bu etmenler dikkate alınarak üretim yapılıp tüketime
sunulduğunda ürün fonksiyonelliğini koruyacaktır.
Prebiyotik ve probiyotiklerin varlığı ile bağırsak hastalıkları, kalp
damar hastalıkları, kanserler, allerjiler, immün sistemi hastalıkları,
enfeksiyonlar, nörolojik rahatsızlıklar gibi birçok sağlık riski
önlenebilmektedir.
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1. Giriş
Arthrospira platensis olarak da bilinen Spirulina algleri, çok hücreli
organizmalar filumu altında sınıflandırılan siyanobakteriler (maviyeşil algler olarak da adlandırılır) sınıfının üyeleridir. Bu filamentler
dalsız ve spiral şeklindedir (Vonshak, 1997). Algler, fotosentez yapma
yeteneğine sahip çeşitli su organizmaları grubudur. Hawaii, Meksika,
Asya ve Orta Afrika gibi subtropikal ve tropikal iklimlerde, yüksek
düzeyde tuz ve alkali içeren su depolarında doğal olarak gelişirler
(Saranraj ve Sivasakthi, 2014). Spirulina algleri, Gıda ve İlaç
Dairesi'nin (FDA) belirlediği GRAS (genel olarak güvenli kabul
edilir) listesinde yer almaktadır (FDA, 2012; Seyidoglu ve ark., 2017).
Klinik deneylerde insanlar üzerinde yapılan araştırmaların yanı sıra,
son on yılda hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, bu iddianın
güvenilirliğini sağlamaktadır. A. platensis, A. maxima ve A. fusiformis,
gıdalarda kullanılmaya başlanan ve önemli miktarda araştırmaya konu
olan Spirulina türlerinden üçüdür (Carlson, 2011; Haoujar ve ark.,
2022; Singh ve ark., 2021; Nascimento ve ark., 2022). Spirulina
algleri yüksek besin değerine sahiptir. Yüksek protein içeriği (%6070), vitaminler, mineraller, esansiyel yağ asitleri ve diğer besin
maddelerinin bir sonucu olarak, FDA bu bileşenleri insanlık için ideal
gıda ve “süper gıda” olarak belirlemiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve
Tarım Örgütü (FAO), Spirulina'yı "yüksek oranda sindirilebilir
protein ürünü" olarak nitelendirmiş ve ABD uzay ajansı onu
astronotlar için bir besin takviyesi olarak kullanmıştır. Bu nedenle
Spirulina’nın, “geleceğin gıdası” unvanını dünyadaki diğer tüm
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yiyeceklerden daha fazla hak ettiği düşünülmektedir (Carlson, 2011;
Haoujar ve ark., 2022).
Spirulina'nın gıda, ilaç, biyoyakıt, kozmetik ve tarım endüstrilerinde
kendisi için geliştirilmiş sayısız uygulamadan dolayı hem biyolojik
hem de ekonomik olarak önemli olduğu kanıtlanmıştır (Koyande ve
ark., 2019; AlFadhly ve ark., 2022). Fikosiyaninler, fenoller,
polisakkaritler,

çoklu

doymamış

yağ

asitleri

(PUFA'lar),

karotenoidler, vitaminler ve steroller gibi önemli biyolojik aktif
bileşikleri yapısında bulunduran Spirulina üreticiler için de bu noktada
önemli olmaktadır. Bu bileşiklerin çoğu, kardiyovasküler hastalıklar,
yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri, obezite, yüksek tansiyon,
tümörler ve inflamatuar hastalıkların tedavisinde önemli bir terapötik
rol oynamaktadır (Barros de Medeiros ve ark., 2022).

Bağışıklık

sistemini güçlendirmeye ek olarak, bu bileşiklerin varlığı, özellikle
Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve multiple skleroz gibi
nörodejeneratif koşullar geliştirme riskinin azalmasıyla ilişkilidir.
Spirulina, doğal bir ilaç olarak kabul edilmekte ve tarif edilen
nitelikleri nedeniyle tüm dünyada fonksiyonel gıdaların ve besin
takviyelerinin üretiminde kullanılmaktadır (Andrade ve ark., 2018;
Trotta ve ark., 2022).
Mikroalg kullanımı, birçok uygulamayı içeren farklı alanları
kapsayabilmektedir.

Gıda

endüstrisinde

bu

mikroorganizmalar

bisküviler, besleyici barlar, meyve suları, makarnalar, ekmekler ve süt
ürünleri gibi farklı ürünleri zenginleştirmek için kullanılmakla birlikte
(Chacón-Lee ve González-Mariño, 2010; Bernaerts ve ark., 2019),
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hayvansal kaynaklı makrobesin proteinler (Becker, 2007; Morais
Junior ve ark., 2020), esansiyel yağ asitleri ve vitaminler (AdarmeVega ve ark., 2012) için bir ikame olarak vejetaryen ve vegan
gıdaların geliştirilmesinde de

kullanılabilmektedir.

Ek olarak,

mikroalgal biyokütle, hayvanlarda bağışıklık tepkisini ve doğurganlığı
iyileştirmenin ötesinde, yüksek protein ve karbonhidrat içeriği
nedeniyle hayvan yemlerinde kullanılmıştır (Gill ve Valivety, 1997).
Mikroalglerin bir başka umut verici uygulaması, tıp alanında, esas
olarak anti-kanser, anti-inflamatuar veya anti-hipertansif özelliklere
sahip sağlığa yararlı bileşiklerin bir kaynağı olarak kullanımlarıdır
(Raja ve ark., 2018; Morais Junior ve ark., 2020). Ayrıca,
mikroalglerin kullanımı, yüksek lipid ve protein içeriği nedeniyle
biyoyakıt

veya

biyoplastik

üretimi

gibi

alanlara

kadar

uzanabilmektedir (Ndimba ve ark., 2013; López Rocha ve ark., 2020;
Khoo ve ark., 2020).
Son yıllarda, besinsel, yapısal ve duyusal özellikleri geliştirilmiş yeni
ürünler tüketiciler tarafından oldukça talep görmektedir. Gıda
endüstrileri sürekli olarak yeni bileşenlerin potansiyelini araştırmakta
ve bu yenilikçi bileşenlerden bazıları, besin değerlerinin yanı sıra,
hastalık riskini azaltarak veya tüketicilerin sağlığını iyileştirerek insan
vücudu üzerinde de faydaları olduğundan, fonksiyonel veya nutrasötik
bileşenler olarak adlandırılmaktadır (Pina-Pérez ve ark., 2019;
Bernaerts ve ark., 2019). Günümüzde, nutrasötik bileşenler üretmek
için doğal, yenilikçi, besleyici ve sürdürülebilir kaynaklar bulma adına
artan bir ilgi olmuştur. Bu anlamda, mikroalgler, büyük miktarlarda
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biyoaktif bileşiklerden kaynaklanan umut verici fonksiyonel gıda
bileşenleri kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir (Khemiri ve
ark., 2020; Matos ve ark., 2017). Çeşitli çalışmalar, diğerlerinin yanı
sıra makarna, ekmek ve kurabiye gibi çeşitli gıda ürünleri üzerinde
mikroalgal biyokütle ile güçlendirmenin etkisini göstermiştir ve bu
durum mikroalglerin sağlıklı gıdaların üretiminde düşük seviyelerde
bile büyük potansiyelini kanıtlamaktadır (Ran ve ark., 2021; Fattore
ve ark., 2021; Shanthi ve ark., 2021). Öte yandan, bilindiği üzere süt
ürünleri mükemmel bir besin kaynağı olarak kabul edilmekte ve
dünya nüfusunun büyük bir kısmı tarafından yaygın olarak
tüketilmektedir (Tunick ve Van Hekken, 2015; Thomas ve Beeren,
2011; Cosentino ve ark., 2021). Süt ürünleri özellikle kemik ve diş
sağlığı (Moore ve ark., 2008; Iuliano ve Hill, 2011), hipertansiyon
(Lana ve ark., 2018), kardiyovasküler hastalıklar (Kris-Etherton ve
ark., 2009; Kouvari ve ark., 2020), gastrointestinal sağlık (Rosa ve
ark., 2021; Scott ve ark., 2020), egzersiz sonrası kas onarımı ve
bağışıklık sistemi (Virgilio ve ark., 2019) üzerindeki terapötik etkileri
ile karakterize edilmektedir. Ayrıca, fermente süt ürünleri, besinsel ve
duyusal profillerinin ötesinde, gıda-bağırsak ekseninde dikkate değer
bir etkiye sahip potansiyel bir probiyotik kaynağı oldukları için özel
ilgi görmektedir. Bununla birlikte, son yıllarda genel tüketiciler
arasında

sütlü

gıdaların

sağlığa

etkileri

konusunda

şüpheler

olduğundan ve ayrıca hayvansal kaynaklı ürünler oldukları için
sürdürülebilirliklerine

ilişkin

kamuoyunda

artan

bir

endişe

olduğundan, son yıllarda süt ürünleri tüketimi azalmaktadır. Bu
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nedenle yeni, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir çözüm arayışları
elzem olmaktadır (Hernández ve ark., 2022).
Bu bölümde, süt ürünlerinde mikroalg kullanımına ilişkin en son
araştırmalar irdelenerek, mikroalg kullanımının ürünler üzerindeki
etkileri belirtilecektir.
2. Spirulina Platensis’in Tarihçesi
Spirulina zengin besin bileşimiyle yüzyıllardır Kanembular (Afrika)
ve Aztekler (Meksika) gibi yerliler tarafından tüketilmektedir (Ravi ve
ark., 2010). Çad gölü sahillerinde yaşayan Kanembular’ın toprak
kaplar içerisine topladıkları mikroalglerin suyunu bez torbalarda
süzdükten sonra kuruması için güneş altında gölün kumlu kıyılarına
yaydıkları bilinmektedir. Kısmen kurutulmuş olan algler daha sonra
küçük kare parçalar halinde kesilmekte ve hasırların üzerinde güneşte
kuruması için bekletilmektedir. Son olarak kadınlar, tamamen
kurumuş olan alg parçalarını

satmak üzere yerel

pazarlara

götürmektedir (Şekil 1) (Abdulqader ve ark. 2000; Pal ve Bose, 2022).
Bugün, Spirulina'nın en büyük konsantrasyonları Meksika'nın
Texcoco Gölü'nde, Orta Afrika'nın Çad Gölü'nde ve Doğu Afrika Rift
Vadisi Gölü’nde bulunmaktadır (Mutale-Joan ve ark., 2022; Pal ve
Bose, 2022).
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Şekil 1. Çad yerel halkı tarafından kurutulan ve satılan Spirulina (Caterina ve ark.,
2004; Mutale-Joan ve ark., 2022)

Günümüzde Spirulina çoğunlukla gıda takviyesi olarak kullanılmakla
birlikte hap, kapsül ve toz şeklinde pazarlanabilmekte veya kek,
bisküvi, erişte, sağlıklı içecekler vb. gibi çeşitli gıda türlerine dahil
edilebilmektedir (Pal ve Bose, 2022). Çeşitli ülkeler Spirulina
platensis’'in

üretimi

ve

kullanımı

için

stratejik

programlar

geliştirmektedir. Özellikle ABD, Tayvan, Tayland, Meksika, İsrail ve
Çin gibi birçok ülkede insanlara protein kaynağı sağlamak ve
biyokimyasal zenginliğinden beslenme desteği olarak yararlanmak
amacıyla ticari olarak üretilmektedir (Barros de Medeiros ve ark.,
2022).
3. Spirulina Platensis’in Besinsel ve Biyokimyasal Bileşenleri
Mikroalgler, beslenmeyi tamamlayabilen ve tüketicilere beslenme ve
diğer sağlık yararları sağlayabilen bir dizi bileşik içermektedir.
Mikroalglerde en bol bulunan bileşiklerden biri proteindir. Mikroalg
türlerinin

çoğunun

kuru

ağırlığının

yaklaşık

%50'si

protein

olabilmektedir (Soto-Sierra ve ark., 2018). Mikroalgler arasında
bilinen en yüksek protein içeriğinin Spirulina’da olduğu (kuru
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ağırlığın %50-70'i) ve mevcut protein yapısının insan sağlığı için
önemli esansiyel aminoasitlerden oluştuğu bilinmektedir (Matos,
2017). Mikroalgal proteinlerin, kardiyovasküler hastalıklarda anahtar
faktörler

olan

diyabet,

inflamasyon,

hipertansiyon

ve

hiperkolesterolemiye karşı faydalı aktiviteler yoluyla kardiyovasküler
hastalıkların önlenmesinde faydalı olabileceği bildirilmektedir (Li ve
ark.,

2019).

Ana

proteinlerin

enzimatik

hidrolizi

veya

fermentasyonundan sonra mikroalg proteinlerinden üretilen peptitler,
kardiyovasküler hastalık risklerini düşürme potansiyeli olan biyolojik
özellikler sergilemektedir (Acquah ve ark., 2021). Örneğin, mikroalg
proteininin karaciğer ve pankreas hücrelerinde insülin yolunu ve
glukokinaz

ekspresyonunu

aktive

etme

yeteneği

gösterdiği

bildirilmektedir (Ou et al., 2016). Spirulina sp.'nin bir peptit dizisinin,
anjiyotensin I dönüştürücü enzimi için inhibitör etkisi gösterdiği
belirtilmiştir (Suetsuna ve Chen, 2001). Ayrıca, mikroalgal proteinler,
obeziteye karşı gıda takviyeleri geliştirmede avantajlı olabilecek iştah
kontrolü ile ilgili kolesistokinin hormonu üretimini düzenlemenin yanı
sıra kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürme potansiyelini de
göstermiştir (Soto-Sierra ve ark., 2018; Patias ve ark., 2018). Aynı
zamanda Spirulina ile gıdaların zenginleştirme çalışmalarında
zenginleştirilen gıdaların protein içeriklerinde kontrol gruplarına göre
artış görüldüğü de bilinmektedir (Mazinani ve ark., 2016; Agustini et
al., 2017; Raczyk ve ark., 2022).
Gıda endüstrisinde kullanım için ilgi duyulan başka bir bileşik sınıfı
olarak

mikroalglerin

pigmentleri

yağda

çözünen

klorofiller,
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karotenoidler (karotenler ve ksantofiller) ve fikosiyanin gibi suda
çözünür fikobiliproteinler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır
(Hosseinkhani ve ark., 2022). Ticari olarak önemli pigment, bir
pigment-protein kompleksi olan mavi pigment fikosiyanindir. Bu
pigmentin ana ticari kaynağı, önemli düzeyde (protein içeriğinin %720’si) fikosiyanin biriktirebilen Spirulina'dır (Pan-Utai ve ark., 2018).
Elde edilen fikosiyanin gıda sektöründe şeker, sakız, jöle, buzlu şeker
ve

alkolsüz

mikroalglerin

içecek

üretiminde

pigmentlerinin

kullanılabilmektedir.

antioksidan,

Ayrıca,

anti-inflamatuar

ve

nöroprotektif özellikleri nedeniyle, gıda ürünlerindeki uygulamaları da
hızla artmaktadır (Panis ve Carreon, 2016; Begum ve ark., 2016; PanUtai ve ark., 2018).
Çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), alfa linolenik asit (ALA),
eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) içeren
ω-3 ailesini ve γ-linolenik asit (GLA) ile araşidonik asit (ARA) içeren
ω-6 ailesini kapsamaktadır. Bu uzun zincirli yağ asitleri, sinir sistemi,
bağışıklık sistemi, hormon sentezi, kardiyovasküler fonksiyon ve
benzerlerinin gelişimi ve işleyişinde çok önemli işlevlere sahiptir
(Saini ve Keum, 2018; Jacob-Lopes ve ark., 2019). ω-6 yağ asitleri ile
ilgili olarak, Spirulina platensis, kalp hastalığı, multiple skleroz ve
artritle mücadelede etkili bir yağ asidi olan GLA için iyi bir kaynaktır
(Hoseini ve ark., 2013).
Mikroalgler antioksidan aktivite göstererek bağışıklık sistemi için
önemli olan vitaminler [A, B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin),
B6 (Pridoksin), B12 (Kobalamin), C, E, K ve nikotinik asit]
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bakımından zengindir (Khan ve ark., 2018). Spirulina, özellikle E ve
B1 vitaminleri açısından zengindir. E vitamini oksidatif hasarlardan
membran lipitin korunması için gereklidir ve B1 vitamini de
antiinflamatuar özelliğe sahiptir (Chew ve ark., 2017; Edelmann ve
ark., 2019). Vitaminlerin yanı sıra mikroalgler, yapılarında kalsiyum,
fosfor, magnezyum, potasyum, kükürt ve sodyum gibi mineralleri
içerir. Bununla birlikte, bazı mikroalg türlerinin yüksek seviyelerde
sodyum (> %60) içerebileceği (Bernaerts ve ark., 2018) ve kan basıncı
ile kardiyovasküler hastalık risklerini artırabileceği bilinmektedir.
Dolayısıyla

bu

tarz

durumlarda

yüksek

sodyum

tüketimi

önerilmemektedir (Aburto ve ark., 2013).
Polisakkaritler,

antioksidan,

hipo-lipidemik

ve

hipo-glisemik

aktivitelere sahip olan mikroalglerden elde edilen başka bir kompleks
makro besin sınıfıdır (Sathasivam ve ark., 2019). Yapılan bir
çalışmada Spirulina polisakkaritlerinin kanser önleyici ajan olarak
kullanılan nanomalzemeler için kaplama olarak kullanılabileceği
bildirilmiştir.

Spirulina

polisakkaritleri,

nanoparçacığın

hücre

apoptozu indükleme ve hücreye nüfuz etme kabiliyetini artıran
selenyum

nanoparçacıkları

için bir yüzey dekoratörü olarak

kullanılmıştır (Yang ve ark., 2012). Mikroalg polisakkaritlerinin
kapsülleme teknolojisinde kullanımının ilaç endüstrisi gibi gıda dışı
uygulamalar için daha çok araştırıldığı görülmektedir, fakat gıda
endüstrisinde de uygulanmaktadır. Özellikle bu teknolojinin gıdaların
zenginleştirme çalışmalarında uygulanması umut verici olacaktır
(Hosseinkhani ve ark., 2022).
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4. Spirulina Platensis’in Biyolojik ve Terapötik Olarak Önemi
Spirulina, özellikle Spirulina platensis, yüksek besin değerine sahip
olan, çevreye zarar vermeyen ve olağanüstü iyileştirici özelliklere
sahip olan bir mikroalgdir (Koyande ve ark., 2019). Yapılan
araştırmalara göre Spirulina bir takım hastalıkların tedavisinde rol
oynamaktadır. Özellikle kan şekeri seviyelerinin ve kan basıncının
düşürülmesinde,

dengesiz

bağırsak

florasının

neden

olduğu

disbiyozun modifikasyonunda etkili olmakla birlikte, antikanser,
antioksidan, antibakteriyel, anti-alerjik, anti-aging ve anti-inflamatuar
aktivitelere de sahiptir (Pal ve Bose, 2022; Mutale-Joan ve ark., 2022).
Özellikle Fe gibi mineraller, fenoller, fikosiyanin ve polisakkaritleri
içeren Spirulina'nın kimyasal bileşimi, insan sağlığı üzerindeki yararlı
etkilerinden öncelikle sorumlu olmaktadır (Barros de Medeiros ve
ark., 2022).
Spirulina ağızdan verildiğinde nörolojik bozukluklar üzerinde olumlu
etkiler göstermiş ve serebral kortikal kalınlığı arttırmış, oksidatif
beyin hasarını azaltmış, astrosit ve mikroglia aktivasyonunu
sağlamıştır (Sinha ve ark., 2020). γ-linolenik asit, Diabetes mellitus ve
kanser gibi bazı kronik hastalıkların riskini azaltmada olumlu etkisi
olan esansiyel bir yağ asididir (Choopani ve ark., 2016). Bu nedenle,
Spirulina'da daha yüksek miktarlarda protein, yağ asitleri ve
antioksidanların bulunması, HIV virüsü ile enfekte olan ve yetersiz
beslenen hastalar için bir avantaj olarak hizmet etme eğilimindedir.
Yapılan bir çalışmada, 19 g/gün Spirulina takviyesi ile vücut
ağırlığında, insülin duyarlılığında ve hematolojik parametrelerde artış

601 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

tespit edilmiştir. Aynı zamanda gastrointestinal sağlığı iyileştirmek
için gerekli olan Lactobacilli türlerinin gelişimini ve büyümesini de
desteklemektedir (Christaki ve ark., 2011).
Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilecek ve nihayetinde hücre
ölümüne yol açabilecek yaşam tarzı faktörlerinin (stres gibi) yanı sıra
temel beslenme nedeniyle vücutta oluşmaktadır. Oksidatif stres
Diabetes mellitus, ateroskleroz ve kanser gibi çeşitli rahatsızlıklara
neden olabilmektedir. Spirulina, antioksidan özelliklere sahiptir ve
vücutta oluşan serbest

radikalleri

nötralize etmeye yardımcı

olmaktadır. β-karoten, tokoferol ve süperoksit dismutaz gibi
antioksidanların varlığı nedeniyle Spirulina, enfeksiyonlarla savaşarak
oksidatif

strese

karşı

korumaktadır. Ayrıca

demir

şelatlama

özelliklerine de sahiptir ve demir kaynaklı oksidatif stresten
kurtulmaya da yardımcı olmaktadır (Desai ve Sivakami, 2004).
Spirulina, kan basıncını, serum vasküler hücre adezyon molekülünü,
endotelin-1 seviyelerini ve kreatin kinaz (CK) ile laktat dehidrojenaz
(LDH) azalmasından kaynaklanan fizyolojik stresi azaltmada etkili bir
rol oynamaktadır (Martinez-Samano ve ark., 2018; Brito ve ark.,
2020). Spirulina'nın ağırlık, bel çevresi, vücut kitle indeksi ve vücut
yağı ile birlikte trigliserit seviyeleri ve C-reaktif protein gibi
antropometrik endeksleri düşürerek kilo vermede oldukça etkili
olduğu düşünülmektedir (Yousefi ve ark., 2018; Miczke ve ark.,
2016). Hiperlipidemi ve hiperkolesterolemi, özellikle ateroskleroz ve
miyokard enfarktüsü gibi kardiovasküler hastalıklardan muzdarip
hastalarda artan kan lipidleri ve kolesterol seviyeleri ile karakterize
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edilmektedir. Spirulina, düşük yoğunluklu lipoprotein ve IL-6
konsantrasyonlarının

yanı

sıra

tilmikosin

kaynaklı

lipid

peroksidasyonu, oksidatif stres, serum LDH, CK ve CK-MB'yi
azaltmada etkili olmaktadır (Szulinska ve ark., 2017; Ibrahim ve
Abdel-Daim, 2015). Spirulina'nın ağrılı stimülasyonu bloke etme
mekanizması ile ilgili olan anti-nosiseptif özelliğe sahip olduğu da
bilinmektedir. Spirulina takviyesinin fikosiyanin ve bilifikosiyanin
gibi biliproteinlerin varlığı nedeniyle ağrıyı bloke etmede yardımcı
olduğu belirtilmektedir (Neekhra ve ark., 2014).
5. Spirulina Platensis’in Süt Ürünlerinde Kullanımı ve Etkileri
5.1. Yoğurt
Sağlığa olumlu etkileri olan probiyotik mikroorganizmalar içeren
yoğurt gibi fermente süt ürünleri günümüzde yoğun talep görmektedir.
Faydalı özelliklerini arttırmak için, yoğurda nutrasötik bileşiklerce
zengin farklı matrislerin, örneğin mikroalgal biyokütle veya
türevlerinin dahil edilmesine odaklanan birçok çalışma bulunmaktadır
(Barkallah ve ark., 2017; Bchir ve ark.,2019; Mohammadi-Gouraji ve
ark., 2019; Silva ve ark., 2019; Atallah ve ark., 2020; Alizadeh
Khaledabad ve ark., 2020; Shazly ve ark., 2022). Arthrospira platensis
biyokütlesi veya türevlerinin yoğurt formülasyonlarına eklenmesi
protein içeriğinde bir artışa neden olmuştur. A. platensis yüksek
protein içeriğine sahip olduğu için (yaklaşık %70) bu beklenen bir
sonuç olmuştur (Shanthi ve ark., 2021; Batista de Oliveira ve ark.,
2021). A. platensis'ten ekstrakte edilen bir pigment olan fikosiyanin de
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yoğurt çalışmalarında incelenmiştir (Mohammadi-Gouraji ve ark.,
2019). Bu pigment, fonksiyonel bir bileşen olarak kanser önleyici,
iltihap önleyici, antioksidan ve nefroprotektif terapötik özellikleri için
kullanılabilmektedir. Gıda endüstrisinde fikosiyanin’den mavimsi
rengi nedeniyle, toksik ve yapay renklendirici ajanlara iyi bir alternatif
olduğu için doğal bir boya olarak yararlanılmaktadır (Bchir ve ark.,
2019). Barkallah ve ark. (2017), A. platensis ile zenginleştirilmiş
yoğurtların renk parametrelerini değerlendirmiş ve %0.25 A. platensis
tozu ile zenginleştirilmiş örneklerin en düşük a* ve b* değerlerine
sahip olduğunu göstermiştir. Yeşilimsi renge dönüşümün nedeni A.
platensis' teki yüksek klorofil konsantrasyonudur. Özellikle renk
değerlerinin irdelendiği yoğurt çalışmalarından edinilen izlenim, A.
platensis pigmentlerinin fermente sütlerde doğal renklendiriciler
olarak kullanılabileceği ve pazarın tekliflerini genişletmeye katkıda
bulunabilecek yenilikçi renklere sahip ürünler ortaya çıkarabileceği
ortak sonucuna sahiptir.
Doğal olarak yoğurt, kükürt içeren amino asitler, karotenoidler, çinko,
selenyum ve fermantasyon sürecinde üretilen bazı enzimlerin
varlığından dolayı halihazırda bir antioksidan kapasiteye sahiptir
(Khan ve ark., 2019). Yoğurda mikroalg eklenmesi, beta-karoten,
astaksantin ve lutein gibi antioksidan özelliklere sahip farklı biyoaktif
bileşiklerin ürüne dahil edilmesi avantajına sahiptir (Gauthier ve ark.,
2020). Bununla birlikte, mikroalgal biyokütle ile takviye edildiğinde
yoğurtların antioksidan kapasitesinin arttığı bildirilmiştir. Silva ve ark.
(2019), %1 A. platensis ile zenginleştirilmiş yoğurtlarda, kontrole
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(mikroalg ilavesiz yoğurt) kıyasla antioksidan kapasitenin %150
arttığını gözlemlemiştir. Bu durum, A. platensis biyokütlesindeki
klorofil, karotenoidler ve fikosiyanin varlığından kaynaklanmaktadır
ve bu bileşenlerin salınımı fermente süt ürünlerinde bulunan laktik asit
bakterilerinin etkileşimi yoluyla arttırılabilmektedir. Bu nedenle
yoğurda mikroalg ilavesinin tüketicilere sağlık açısından fayda
sağlayabileceğini söylemek mümkündür (Silva ve ark., 2019).
Mikroalglerin yoğurda katılması, laktik asit ve probiyotik bakterilerin
büyümesi ve yaşaması için birçok besin maddesi sağlama yetenekleri
nedeniyle mikroorganizmalar için uygun bir büyüme ortamı
sağlamaktadır. Ekzopolisakkaritler, adenin, hipoksantin, serbest amino
asitler, mineraller ve vitaminler gibi maddeler, farklı mikroalg türleri
tarafından sağlanmaktadır (Parada ve ark., 1998; Mendiola ve ark.,
2007; Beheshtipour ve ark., 2012). Alizadeh Khaledabad ve ark.
(2020), yoğurtlarda A. platensis 'in dahil edilmesini incelemiş ve
mikroalglerle zenginleştirilmiş %0.13 ile %0.5 arasındaki yüzdelerde
değişen numunelerde, laktik asit bakteri gelişiminin kontrole kıyasla
(106 kob/g) 108 kob/g üzerindeki değerlere sahip olduğunu
gözlemlemiştir.
Yoğurt gibi süt ürünleri, sineresis, tekstür ve viskozite olmak üzere
kalitelerini etkileyen üç özelliğe göre incelenmektedir (Silva ve ark.,
2017). Serum ayrılması olarak da bilinen sineresis, yoğurt gibi
fermente süt ürünlerinde istenmeyen bir özellik olarak kabul
edilmekte ve genellikle kazein-jel ağındaki değişikliklerle güçlü bir
şekilde ilişkilendirilmektedir (Dimitrellou ve ark., 2019). Mikroalgal
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biyokütlenin eklenmesi, son üründe sineresisi etkileyebilmektedir. A.
platensis

miktarındaki

artış,

mikroalglerin

karbonhidrat

ve

proteinlerinin yüksek konsantrasyonu nedeniyle yoğurt sineresis
oranını azaltabilmekte ve dolayısıyla üründe yüksek su tutma
kapasitesi oluşabilmektedir. Robertson ve ark. (2016), %0.25
mikroalg ile zenginleştirilmiş yoğurt ve kontrol numunesi için
sırasıyla %66,1 ve %68,2 sineresis değerlerini bildirmiştir. Elde edilen
sonuçlar

mikroalg

ile

zenginleştirilmiş

yoğurt

için

sineresis

değerlerinde azalmaya işaret etmekte ve mikroalgal biyokütlenin
yoğurtlarda tipik bir stabilizatör gibi çalıştığını göstermektedir.
Yoğurdun mikroalgler ve türevleri ile desteklenmesi, yoğurdun tekstür
özelliklerini de etkileyebilmektedir. Bchir ve ark. (2019), A. platensis
konsantrasyonu %0.3' ün üzerinde olan yoğurtlarda, kontrol numunesi
(0.60 N) ile karşılaştırıldığında 0.67 N'den büyük değerlerle jel
sertliğinde artış olduğunu ve bu durumun da jelin üç boyutlu ağ
yapısını güçlendirdiğini belirtmiştir.
Yoğurt reoloji davranışı, kazein, denatüre peynir altı suyu proteinleri
ve yağ globüllerinden oluşan üç boyutlu bir ağ oluşumunun sonucu
olduğu için yeni formülasyonların elde edilmesinde temel bir rol
oynamaktadır (Estrada ve ark., 2011; Atallah ve ark., 2020). Reoloji
ile ilgili en alakalı özelliklerden biri, dahil edilen mikroalglerin
seviyesine ve tipine bağlı olan görünür viskozitedir. Daha yüksek
miktarlarda eklenen mikroalg, görünür viskozitede bir artışa neden
olabilmektedir. Bchir ve ark. (2019), %0.5 A. platensis ile takviye
edilmiş numunelerde 200 rpm'lik bir kesme hızında görünen viskozite
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değerinin 903 mPa.s, takviye edilmemiş numuneler için elde edilen
değerin 700 mPa.s olduğunu gözlemlemiştir. Viskozitedeki bu
farklılıklar, viskozitelerindeki artıştan sorumlu olabilen ve sistemin
yapılanma derecesinde bir artışa katkıda bulunan zenginleştirilmiş
yoğurtlardaki artan protein konsantrasyonuna bağlanabilmektedir
(Tamjidi ve ark., 2012). Birçok aromatik bileşik ve pigmentte balık
tadı gibi vurgulanan duyusal nitelikler nedeniyle, mikroalglerin ve
türevlerinin yoğurda dahil edilmesinin bu tür ürünlerin duyusal
özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenmektedir
(Robertson ve ark., 2016). Genel olarak, mikroalglerin yoğurda dahil
edilmesinin, son ürünün duyusal kalitesini etkileyebilecek birçok
özelliği hesaba katması gereken karmaşık bir süreç olduğu sonucuna
varılabilmektedir. Bu nedenle, bu sorunların üstesinden gelmek ve
mikroalglerle zenginleştirilmiş fermente süt ürünlerinin genel kabul
edilebilirliğini artırmak için, bu tür ürünlerde beklenmeyen yosun tat
ve aromasını en aza indirecek yeni çalışmaların yapılması ve
stratejiler bulunması gerekmektedir (Mohammadi-Gouraji ve ark.,
2019).
5.2. Dondurma
Dondurma, besleyici özellikleri ve tazeleyici etkisi nedeniyle özellikle
sıcak havalarda dünya çapında yoğun tüketilen bir süt ürünüdür. Bu
ürün süt, tatlandırıcı, stabilizatör, emülgatör, aroma verici ve
renklendirici madde kullanımıyla yapılmaktadır (Durmaz ve ark.,
2020).

Bazı

kullanımının

çalışmalar
stabilize

dondurmada

edici

bileşen

mikroalgal
ve

biyokütlenin

pigmentlerin

yüksek
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mevcudiyetinden kaynaklandığını göstermiştir (Agustini ve ark.,
2016; Balensiefer ve ark., 2021; da Silva Faresin ve ark., 2022) Gıda
boyalarının gıda endüstrisinde yaygınlaşmasından bu yana, yapay gıda
renklerinin zararlı etkileri konusunda tartışmalar yaşanmaktadır. Bu
nedenle son yıllarda doğal ve fonksiyonel pigmentlerin kullanımı
artmıştır (Durmaz ve ark., 2020).
Bazı araştırmalar, dondurmaya mikroalg eklenmesinin dondurmanın
fizikokimyasal özelliklerini etkilediğini bildirmektedir. Balensiefer ve
ark. (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, dondurmaya %1 saf veya
mikrokapsüle edilmiş A. platensis ilavesinin zenginleştirilmemiş
örneklere göre protein ve yağ içeriğinde artışa neden olduğu
gözlemlenmiştir. Bu sonucun A. platensis' ten elde edilen mikroalgal
biyokütlenin yüksek protein ve yağ içeriğine sahip olması nedeniyle
elde edildiği belirtilmiştir. Agustini ve ark. (2016), A. platensis ile
zenginleştirilmiş

örneklerde

benzer

bir

yaklaşım

bildirmiştir.

Dondurmanın kalitesi ve donma özelliklerinde çok önemli bir diğer
özellik de erime süresidir. Bu parametre, kuru madde, buz kristali
boyutları, yağ globüllerinin miktarı ve boyutu, stabilizatör ve
emülgatörlerin varlığı ile depolama gibi farklı faktörlere bağlıdır
(Marshall ve Arbuckle, 1996; Muse ve Hartel, 2004). Agustini ve ark.
(2016), sırasıyla %0.6 ve %1.2 A. platensis ile zenginleştirilmiş
dondurma için 24.26 ve 28.08 dk/10 g ve kontrol için 21.38 dk/10 g
erime süreleri bildirmiştir. Kontrol grubundaki erime süresindeki bu
azalma, zenginleştirilmiş numunelerin yüksek yağ içeriğinin ısı
transfer hızını azaltarak daha yüksek erime sürelerine neden olmasının
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bir sonucu olabilmektedir (Balensiefer ve ark., 2021). Ayrıca, havanın
inkorporasyonu nedeniyle dondurma hacmindeki artış dondurma
kalitesinde önemli bir rol oynamaktadır (Marshall ve Arbuckle, 1996).
Mikroalgal

biyokütlenin

eklenmesi

bu

parametreyi

etkileyebilmektedir. Agustini ve ark. (2016), %0.6 ve %1.2 A.
platensis ile zenginleştirilmiş numunelerdeki overrun değerlerinin
(sırasıyla %35.25 ve %37.62), kontrol grubunda bulunan değerden
(%33.99) daha yüksek olduğunu gözlemlemiştir. Bu eğilimin bir
nedeni,

mikroalg

proteinlerinin

tekno-fonksiyonel

özellikleri

olabilmektedir. A. platensis, 1.13 mL yağ/g protein emülsifiye etme
kapasitesine, %207 köpürme kapasitesine ve %27 köpük stabilitesine
sahip olmakla birlikte (Robinson, 2014) muhtemelen karışıma katılan
daha fazla miktarda havadan ve sonuç olarak hacimdeki artıştan
sorumlu olmaktadır.
Mikroalglerde fikosiyanin, klorofil, fukosiyanin, fukoksantin ve
antosiyaninler gibi doğal boyaların varlığı son ürünün rengini
etkileyebilmektedir (Silva ve ark., 2009; Safi ve ark., 2013). Campos
ve ark. (2020), dondurmada doğal bir renklendirici ajan olarak
fikosiyaninin kullanımını çalışmıştır. Sonuçlar, %0.025 fikosiyanin
içeren numunelerde toplam renk farkı parametresi (ΔE*) değerinin 14
ve 182 gün sonra sırasıyla 4.50 ve 9.46 olduğunu, kontrol
numunelerinin ise sırasıyla 2.28 ve 15.20 değerlerini gösterdiğini
ortaya

koymuştur.

Fikosiyanin

içeren

numunelerde

ΔE*

değerlerindeki farkın daha düşük olması depolama sırasında bu doğal
pigmentin iyi stabilitesini göstermiştir.
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Dondurma miksinin reoloji parametreleri, tüm bileşenleri homojen bir
durumda tutarken temel bir rol oynamaktadır. Mikroalgal biyokütlenin
eklenmesi, dondurmanın reoloji davranışını etkileyebilmektedir.
Malik ve ark. (2012), dondurmadaki stabilizatörlerin ikamesi olarak A.
platensis konsantrasyonundaki bir artışın viskozitede bir azalma ile
sonuçlandığını gözlemlemiştir. Araştırıcılar, örneğin kazein (2,5 g
su/g protein) gibi geleneksel stabilizatörlerle karşılaştırıldığında, A.
platensis'in düşük bir su absorpsiyon kapasitesine (1.45 g su/g protein)
sahip olduğunu açıklamaktadır. Bu nedenle mikroalgler eklendiğinde
su ile jel yapısı oluşturma yeteneği azalmış ve buna bağlı olarak ürün
viskozitesi düşmüştür (Robinson, 2014).
5.3. Peynir
Peynir, süt proteinleri, karbonhidratlar ve yağın etkileşimi ile ilişkili,
farkedilir düzeyde çeşitlilikte aroma ve şekillere sahip, dünya çapında
oldukça tüketilen bir süt ürünüdür (Cosentino ve ark., 2016).
Peynirlerin duyusal, besleyici ve fonksiyonel özelliklerini geliştirmek
için son yıllarda mikroalgal biyokütlenin dahil edilmesi üzerine
çalışmalar yapılmaktadır (Agustini ve ark., 2016; Mohamed ve
Darwish, 2017; Golmakani ve ark., 2019; Bosnea ve ark., 2020;
Zanganeh ve ark., 2022). Agustini ve ark. (2016), kontrol numunesine
(%3,8) kıyasla %1,5 A. platensis ile zenginleştirilmiş yumuşak
peynirde protein içeriğinde (%22' nin üzerinde) bir artış olduğunu
belirtmiştir. Öte yandan, eritme kriteri peynir analoglarında çok
çalışılan bir özelliktir. Mohamed ve ark. (2020), A. platensis ile
zenginleştirilmiş peynir analoglarının erime indeksi değerlerinde (91,
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88 ve 86 mm) mikroalg konsantrasyonunun artmasıyla (%1, %2 ve
%3) kontrole göre azalma bildirmiştir (111,0 mm). Bunun nedeni,
kontrol numunesindeki ağın enzimatik pıhtılaşma ile elde edildiği için
daha zayıf olması, buna karşın mikroalg ilaveli uygulamaların daha
düşük erime hızına sahip olmasıyla karakterize edilen asit kazein ile
yapılması olabilmektedir (Savello ve ark., 1989).
Peynir gibi süt ürünlerinde renk ile tüketici kabulü arasında doğrudan
bir ilişki vardır. Bu nedenle bu geleneksel ürünün rengindeki
değişiklik duyusal özelliklerini ve dolayısıyla satın alma niyetini
etkileyebilmektedir

(Ghaeni

ve

Roomiani,

2016).

Peynire

mikroalglerin dahil edilmesi, mikroalg biyokütlesinde çeşitli sayıda
pigmentlerin bulunması nedeniyle bu ürünün renklenmesine neden
olmaktadır. Mohamed and Darwish (2017) ’in Mısır’da çok popüler
bir ürün olan Kareish peynirine A. platensis mikroalginin dahil
edilmesi

üzerine

yaptığı

çalışmada, mikroalg

konsantrasyonu

arttığında L*, a* ve b* renk parametrelerinde değişiklikler olduğu
gözlenmiş ve özellikle %1,5 A. platensis içeren numunelerde kontrol
numunesine göre a* değerlerinde bir azalmayı gösteren daha güçlü bir
yeşilimsi renk gözlenmiştir. Bu renk değişikliklerine, mikroalgal
biyokütlede bulunan klorofil ve fikosiyanin gibi pigmentler neden
olmaktadır (Andrade ve ark., 2018).
Peynir gibi süt ürünleri, antioksidan bileşikler açısından zengindir ve
mikroalglerin

eklenmesiyle

bu

ürünlerin

zenginleştirilmesi,

antioksidan aktivitelerini daha da geliştirebilmektedir. Mohamed ve
ark. (2020), %3 A. platensis ile zenginleştirilmiş proses peynirlerinde
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%57'nin üzerinde ve kontrol numunesi için %5.52'nin üzerinde bir
antioksidan kapasite bildirmiş ve bu sonuç ile antioksidan aktivitenin
arttığı gösterilmiştir. A. platensis, bu artışa neden olan fikosiyanin,
tokoferoller ve fenolik bileşikler gibi birçok farklı antioksidan
bileşiklere sahiptir (Hoseini ve ark., 2013).
Duyusal parametrelerin incelenmesi, potansiyel tüketici kabul
edilebilirliği

perspektifini

gösterdiği

için,

peynirin

olası

pazarlanmasına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Peynirlere
mikroalgal

biyokütlenin

dahil

edilmesi,

yüksek

mikroalg

konsantrasyonları gibi organoleptik parametrelerde değişikliklere
neden olmaktadır. Bosnea ve ark. (2020), Yunan yumuşak peynirine
%1 düzeyinde A. platensis ilavesi ile üründe tipik mikroalg
özelliğinden dolayı acı bir aroma ve tat olduğunu bildirmiştir. Aynı
zamanda alg benzeri aromayı azaltmak için ısıtma, enzimatik hidroliz,
beta-siklodekstrinlerin

eklenmesi,

fermentasyon

ve

çözücü

ekstraksiyonu gibi farklı yöntemler önerilebilmektedir (Bao ve ark.,
2018).
5.4. Diğer süt ürünleri
Mikroalglerin dahil edilmesinin etkisi fermente süt tozu, kefir, ayran
ve Labne gibi bazı süt ürünlerinde de incelenmiştir. Martelli ve ark.
(2020), rekonstitüe fermente süt tozunda A. platensis (0.25 ve %0.5)
ilavesinin etkisini incelediği çalışmasında mikroalg konsantrasyonu
arttırıldığında pH değerlerinde (4.3 ve 4.1) önemli bir düşüş olduğunu
gözlemlemiştir. Mohamed ve ark. (2019), A. platensis (%0.5) ile
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zenginleştirilmiş Labne peyniri ile ilgili çalışmasında, kontrol örneği
(%10.60) ile karşılaştırıldığında zenginleştirilmiş numunenin protein
içeriğinde (%13.08) önemli bir artış olduğunu göstermiştir. Laela ve
ark. (2021), kontrol örneğindeki %4.02 protein içeriğine kıyasla %2 A.
platensis ile güçlendirilmiş kefirde %5.53'lük bir protein içeriği
bildirmiştir. Çelekli ve ark. (2020), Spirulina platensis ve peynir altı
suyu (PAS) protein hidrolizatını ayran örneklerine 4 farklı
kombinasyonda (%0, %0.25, %0.5 ve %1) ilave ederek probiyotik
kültür gelişimi üzerindeki etkilerini fermantasyondan önce, sonra ve
21 günlük depolama süresince incelemiştir. En yüksek toplam kuru
madde ve protein oranı, %1 oranında Spirulina platensis ve PAS
protein hidrolizatı içeren ayran örneğinde tespit edilmiştir. Bu
takviyelerin, probiyotik kültürün gelişimi ve ayranın beslenme
kalitesini iyileştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu
bildirilmiştir.
6. Sonuç
Mikroalgal kaynaklı gıda ve nutrasötik ürünler, gelişmekte olan
ülkelerde yetersiz beslenme oranını yavaşlatmak için büyük bir
potansiyele sahiptir. Mikroalglerdeki proteinlerin ve diğer temel besin
maddelerinin

bolluğu,

sağlıklı

ve

fonksiyonel

gıdaların

ticarileştirilmesine adanmış büyük bir alg bazlı gıda endüstrisi
geliştirebilecektir.

Özellikle

Spirulina,

karbonhidratlar,

hayati

proteinler, esansiyel yağ asitleri, vitaminler, mineraller, karotenoidler
ve fikosiyanin gibi temel fonksiyonel bileşenleri içerdiği için ayrı bir
öneme sahiptir. Bu faydalara rağmen, süt ürünlerinin duyusal
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özellikleri,

mikroalglerin

dahil

edilmesinden

olumsuz

etkilenebilmekte ve tüketici tarafından iyi karşılanan ürünler
oluşturmak için bu alanda daha ileri çalışmaların yapılması gerekli
olmaktadır. Bununla birlikte, literatürde verilen bilgilere dayanarak,
süt ürünlerinin mikroalg veya türevleri ile takviye edilmesinin, daha
sürdürülebilir ve sağlıklı gıdalar elde etmek için büyük potansiyele
sahip olduğu da aşikardır. Bu noktada, daha fazla bilimsel klinik
araştırmalar yapılarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde beslenme
bilincini ve kabulünü artırmak için yeni formulasyonlara sahip
Spirulina takviyeli gıdaların geliştirilmesi mikroalg ve süt endüstrileri
için de önemli olacaktır.
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1. Giriş
Üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisi, havacılık, mühendislik, tekstil,
inşaat, paketleme, otomotiv, ilaç, tıp ve gıda dahil olmak üzere çeşitli
endüstrilerde uygulama alanı bulan ve hassasiyet ve doğrulukla üç
boyutlu

nesneleri

imal

(Gholamipour-Shirazi

ve

etmek

için

ark.,

2020).

kullanılan
Son

bir

tekniktir

yıllarda

yenilikçi

teknolojilere olan gereksinimin artmasında özellikle tüketicinin istek
ve ihtiyaçları dahilinde, kişiye özel yenilikçi ve karmaşık gıda ürünleri
üretimini çekici bir şekilde sunmayı amaç edinen “gıda tasarımı”
konusu etkili olmaktadır. Bu doğrultuda uygulanan 3D yazıcı
teknolojisi ile daha hassas, özgün, inovatif yapı ve tekstüre sahip
ürünlerin oluşumu sağlanmaktadır (Taneja ve ark., 2022).
İlk kez 1984 yılında Charles Hull tarafından kullanılmış olan 3D baskı
teknolojisi, 2001 yılında 3D gıda üretimi için “Nanotek Instruments”
firması tarafından geliştirilen bir prototipin patent almasıyla gıda
endüstrisinde yerini almıştır (Baiano, 2022). 3D yazıcılar gıda
sektöründe büyük bir potansiyele sahip olup özel beslenme içerikleri
olan yapıları, modelleme sistemi ile özelleştirilmiş objeleri ve
karmaşık

geometrik

yapılara

sahip

ürünleri

üretme

imkanı

sunmaktadır (Sun ve ark., 2015a). 3D yazıcılar keşfedildikten sonra
teknik olarak geliştirilerek hem gıdaların üretiminde hem de
ambalajlama sektöründe kullanım alanı bulmuştur (Tracey ve ark.,
2022; Zhang ve ark., 2022).

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 632

3D gıda baskısı hızla gelişmekle birlikte yalnızca son beş yılda, 3D
baskılı gıda uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda bir artış olmuş ve
araştırmacılar bu teknolojiyi özellikle kurabiye, kek, hamburger, elma
ve çikolata vb. çeşitli katı veya yarı katı gıdaları oluşturmak için
kullanmıştır (Lipton ve ark., 2015; Yang ve ark., 2018; Godoi ve ark.,
2016; Wang ve ark., 2018; Pérez ve ark., 2019; Feng ve ark., 2019;
Bhat ve ark., 2021; Zhang ve ark., 2022). Bu kapsamda, 3D baskıdaki
önemli bir avantaj, gıdaların şekillerinin, dokularının ve besin
profillerinin özelleştirilebilmesidir (Derossi ve ark., 2018).
Genel olarak, seçici lazer sinterleme, toz yataklı baskı, mürekkep
püskürtmeli baskı ve ekstrüzyon baskı dahil olmak üzere birkaç farklı
3D yazıcı tasarımı mevcuttur, ancak sonuncusu şu anda gıdalar için en
yaygın olarak kullanılmaktadır (Wegrzyn ve ark., 2012; Sun ve ark.,
2015c).
Tipik olarak, 3D gıda yazıcılarında, noktadan noktaya katman katman
şekiller çizerek gıda ürünleri oluşturan bir veya daha fazla ekstrüder
bulunur. Bir veya daha fazla bileşen içerebilen gıda mürekkepleri tipik
olarak bir ekstrüdere eklenir, harici bir kuvvet uygulanarak dışarı itilir
ve daha sonra cihaz yazılımında depolanan uzamsal veriler
kullanılarak önceden tasarlanmış şekillerde yazdırılır (Feng ve ark.,
2019). Genellikle, bir gıda mürekkebini bir memeden sıkmak için
gereken kuvvet, yazıcıyı bir hava basıncı ünitesine bağlayarak
sağlanır. Gerekli fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklere sahip gıda
mürekkeplerinin formülasyonu, herhangi bir başarılı 3D gıda baskı
uygulamasında en kritik faktörlerden biridir (Pérez ve ark., 2019).
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Gıdaları başarılı bir şekilde basmak için, gıda mürekkebinin reolojisi,
yüzey gerilimi ve faz davranışı gibi önemli malzeme özelliklerinin de
dikkate alınması gereklidir. Ayrıca kullanılan 3D yazıcının nozul
yüksekliği, nozul çapı, akış hızı ve baskı hızı gibi çalışma
parametreleri de basılan gıdaların yapısını ve stabilitesini etkilediği
için önemli olmaktadır (Sun ve ark., 2015a,b,c; Dankar ve ark.,
2018b).
Bu bölümde gıda alanında kullanılan 3D yazıcı teknolojisi, kullanım
amaçları, uygulanan teknikler ve gıda uygulamaları hakkında bilgi
verilmiştir.
2. 3D Yazıcı Teknolojisinin Gıdalarda Kullanım Amaçları
2.1. Çeşitli tüketiciler için kişiselleştirilmiş gıda ürünleri
oluşturmak
Gıdaları

kişiselleştirmek,

kendi

bilgisini

gıda

seçimleriyle

ilişkilendirmek anlamına gelmektedir (German ve Watzke, 2004). 3D
baskı; bileşimi, yoğunluğu veya yapıyı kullanıcının tercihlerine ve
ihtiyaçlarına göre ayarlayarak farklı yaş, cinsiyet, meslek ve sağlık
yaşam tarzlarından insanların ihtiyaçlarına, zevkine ve beslenme
düzenine tam olarak uyan tamamen kişiselleştirilmiş geniş bir gıda
yelpazesi sunmaktadır (Sher ve Tutó, 2015; Rodgers, 2016). 50 yaş
üstü

kişilerin

yaklaşık

%25'i

çiğneme

ve

yutma

sorunları

yaşadığından, ihtiyaç duydukları besinleri çoğu iştah açıcı ve iştah
açıcı olmayan püre halindeki besinlerden alırlar. Yaşlılar için
yumuşak, besleyici ve yenilikçi dokulu yiyecekler sağlamak ve ilgili
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ülkenin yasal sınırlarını karşılamak gıda endüstrisinde büyük bir
zorluktur (Aguilera ve Park, 2016). Bu nedenle, Hollanda Uygulamalı
Bilimsel Araştırma Kurumu (TNO), yaşlıların çiğneme ve yutma
sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için esnek bir tasarım
derecesi ile özelleştirilmiş püre haline getirilmiş gıdaları basmayı
amaçlayan “Performans” adlı bir proje başlatmıştır. TNO ayrıca,
proteinler ve yağlar gibi besin bileşenleri seviyelerini değiştirerek,
istenmeyen içerikleri azaltarak veya ortadan kaldırarak ve vitaminler,
lifler ve fitokimyasallar (antosiyaninler, karotenoidler, betanidinler)
gibi sağlıklı içerikleri tanıtarak yaşlılar, sporcular ve hamile bireyler
için özelleştirilmiş gıdaların basılmasını önermiştir (de Roos, 2013).
Gıdaları kişiselleştirmekten yararlanabilecek bir diğer duyarlı insan
grubu da çocuklardır, çünkü çocuklar aynı zamanda eğitim araçları
olarak da kullanılabilecek, yenilikçi şekillere sahip sağlıklı besleyici
atıştırmalıkları tüketmeye daha istekli olacaktır (Hamilton ve ark.,
2018).
Sağlık

için

bu

kişiselleştirilmiş

gıdalar,

yaşam

kalitesini

kişiselleştirmede bir sonraki mantıklı adımı oluşturmaktadır Aslında,
yalnızca

gıdalar

zevkle

eş

zamanlı

olarak

sağlık

için

kişiselleştirildiğinde, yiyecekleri kişiselleştirmenin gerçek başarısı
elde edilmiş olacaktır (German ve Watzke, 2004; Sun ve ark.,
2015a,b,c; Severini ve Derossi, 2016).
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2.2. Üretim sürecini geliştirmek
Kişiselleştirilmiş uygunluk, maliyet, paketleme ve lezzet değerlerine
sahip özelleştirilmiş gıda ürünlerinin pazarda ayırt edilebilir gıda
olarak tanıtılmasına yönelik artan bir pazar talebi bulunmaktadır
(McIntosh ve ark., 2011; Tran, 2016). Ancak, bu tarz ürünlerin çoğu
özel zanaatkarlar tarafından tasarlanıp üretilir ve tasarım-imalat için
daha uzun zamana ihtiyaç duyar. Bu da bir parçanın maliyetini
nispeten yüksek hale getirir. Dolayısıyla 3D baskının, mutfak sanatları
ile profesyonel olmayan gıda zanaatkarları arasındaki boşluğu
doldurabileceği görülmektedir (Sun ve ark., 2015a,b,c; D'Angelo ve
ark., 2016). Ayrıca, 3D baskı, birden fazla adımı hatta gıda üretim
sürecinin tamamını değiştirebilmesi, dolayısıyla gıda üretiminde
kitlesel özelleştirme maliyetini ve insan hatalarını azaltması ve aynı
zamanda üretim verimliliğini artırarak şirket için bazı ekonomik
özellikler göstermesi bakımından da önemli olmaktadır (Bak, 2003).
Aynı zamanda ürünler ancak sipariş alındıktan ve ödemesi yapıldıktan
sonra üretileceği için sermaye çalışma yönetimi artmakta ve stoklu
ürünlerin birikmesi önlenmektedir (Berman ve ark., 2012; Kietzmann
ve ark., 2015; Rayna ve Striukova, 2016).
2.3. Çok çeşitli alternatif gıda bileşenleri kullanarak yeni gıda
yapılandırması
3D baskı teknolojisi, diğer yöntemlerin taklit edemeyeceği benzersiz
yeni

ürünler

oluşturabilmektedir.

Gıdaları

estetik

biçimlerde

şekillendirme fikri bugün dünyada birçok farklı biçim almaktadır. Bu
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durum hem ev kullanıcıları hem de tasarımcılar için yenilikçi şekiller,
dokular ve tatlardan oluşan bir tasarım özgürlüğüdür (Periard ve ark.,
2007). 3D gıda yazıcıları, gıda bileşenlerini ve tatları tamamen yeni
bir şekilde birleştirmeye de izin vermektedir. Bazı şirketler, 3D gıda
baskısı için tarifleri ve malzemeleri paylaşmak için kendi interaktif
tanıtımlarını paylaşmıştır (Molitch-Hou, 2015).
Alternatif

temel

malzemeler;

lezzetli

yapılandırılmış

gıdalar

oluşturmak için alglerden, böceklerden, mantarlardan veya acı bakla
tohumlarından

elde

edilen

proteinlerin

kullanımını

da

içerebilmektedir. Bu hammaddeler sadece sağlık için değil aynı
zamanda çevre için de faydalıdır. Böylece 3D gıda yazıcıları,
görünümü kullanıma engel teşkil eden hammaddelere de erişim
sağlamış olmaktadır (Peppel, 2015; Sher ve Tutó, 2015). Budist
mutfağı, vejetaryenler ve Budistler için ete çok benzer tadı olan et
analogu veya sahte et yemekleri pişirmek için soya bazlı veya glüten
bazlı malzemeler kullanmaktadır (Sun ve ark., 2015c).
2.4. Çevre dostu ve sürdürülebilir teknoloji
3D gıda baskısının sunduğu avantajlar, daha az hammadde ve daha az
enerji kullanarak ekolojik ayak izinin azaltılmasını içermektedir. 3D
gıda baskısı, işleme sırasında birden fazla adımı tek adımda
birleştirebilen yüksek verimli bir süreç olduğu için üretilen gıda atığı
miktarını azaltacak, sipariş verilmedikçe gıda üretilmeyecek ve sonuç
olarak bu daha az su ve enerji tüketimine çevrilecektir (Petrovic ve
ark., 2011; Kietzmann ve ark., 2015; Tran, 2016).
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2.5. Gıda mesajlaşma yoluyla daha yüksek sosyal bağı teşvik
etmek
3D gıda baskısının medyada sosyal bağları ve yaşamı teşvik ettiği
belirtilmektedir. Bilginin gıdayla iletilmesi cömert bir atmosfer yaratır
ve bu vesileyle pasta, çikolata veya baskılı iş logoları ile tanıtım için
olan yiyecekler gibi daha fazla spesiyalite sunar. 3D yazıcıların ev
tüketicilerine sunulması, daha önce özel becerilerin gereklilikleri
nedeniyle engellenen gıda mesajlarının iletişimini kolaylaştıracaktır.
Kağıt veya elektronik gibi diğer iletişim araçlarından farklı olarak,
gıda duyusal uyarımı, ruh halini ve duyguları iyileştirmekte ve
iletişime

dahil

olan

taraflar

arasındaki

sosyal

bağları

güçlendirmektedir (Huang ve ark., 2013).
3D yazıcılar kullanılarak farklı yaşlardaki (20-38), cinsiyetteki ve
kültürel geçmişe sahip insanlar üzerindeki gıda mesajlaşmasının
etkisini değerlendirmek için yapılan bir araştırma ve ankette,
katılımcıların çoğunun bu duruma inandığı gözlemlenmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, “Her Gün Mutlu Olun”, “En İyisiniz” veya
“Başarılı Olacaksınız” gibi yiyecekler tarafından alınan mesajlar,
yalnızca ekranda veya kağıtta görüntülenen geleneksel bir metin
sunmakla kalmamakta, aynı zamanda fiziksel bir sevgi ve ilgi hissi
olarak da hizmet emektedir (Wei ve ark., 2014).
3. 3D Yazıcı Teknolojisi ve Uygulanan Teknikler
Literatürde, ‘Additive Manufacturing’ (AM) veya Food Layer
Manufacturing (FLM) terimleri ile ilk olarak ortaya çıkan 3D yazıcı
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teknolojisi, gıda ürünlerini basmak için kullanılabilmektedir (Wegrzyn
ve ark., 2012). Kısa sürede katmanlar şeklinde ekleme yaparak
nesneleri basmak için kullanılan üç boyutlu bir teknolojidir (Joshi ve
Sheikh, 2015).
Bu teknoloji, bir gıdanın görünüşünü, şeklini, tadını, rengini, kıvamını
ve bileşimini tasarlamaya izin vermektedir. Bu işlemde, tabakaların
birbirine yapışmasını kolaylaştırmak ve kompakt bir şekil elde etmek
için ısı kullanılabilmektedir. Böylece 3D gıda yazıcıları katı, sıvı veya
yarı sıvı gıdaları girdi olarak kullanabilmekte ve gıdaları istenilen
özelliklerde formüle edebilmektedir (Joshi ve Sheikh, 2015; Donn ve
ark., 2022). 3D baskının avantajları arasında, gıdaların tüketicilerin
tercihlerine

veya

ihtiyaçlarına

göre

özelleştirilmesi

en

göze

çarpanlardan birisidir. Bu teknoloji ile bireylerin özel ihtiyaçlarına
bağlı olarak farklı besin değerlerine sahip, ancak orijinal gıda ile aynı
görünümde gıdalar yapılabilmektedir. Bu kapsamda, biyometrik
veriler ve beslenme durumu kullanılarak kişiselleştirilmiş gıdalar
hazırlanabilmektedir

(Lipson

ve

Kurman,

2013).

Gıdaları

kişiselleştirmeye yönelik bu yöntem, tükettikleri gıdalarda bazı
bileşiklerden kaçınması gereken insanlar için önemli bir avantaj
olabilmektedir. Örneğin, gıda endüstrileri gluten, şeker veya laktoz
içermeyen gıdalar elde etmek için 3D baskı uygulayabilmekte ve
bunları istenen bileşiklerle zenginleştirebilmektedir (Millen ve ark.,
2012).
3 boyutlu olarak modellenmiş ürün tasarımlarını oluşturmak için 3D
yazıcılar,

bilgisayar

destekli

tasarım

(CAD)

formatı

olan
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Stereolitografi (SLT) dosyalarını kullanmaktadır (Izdebska, 2015;
Yang ve ark., 2017). Elde edilen verilerin yardımıyla yazıcı kartuş,
platform ve başlıklarına uygun sinyaller gönderilerek yazdırma işlemi
başlatılmaktadır. Yazdırılan her katman için bu döngü tekrar
etmektedir (Sun ve ark., 2015a).
Bu teknoloji, katmanlı yığın modelleme (Fused deposition modellingFDM) (Ekstrüzyon tabanlı yazdırma), seçici sinterleme teknolojisi
(Selective sintering printing), bağlayıcı püskürtmeli baskı (Binder
jetting printing) ve mürekkep püskürtmeli baskı (Inkjet printing) gibi
farklı teknolojiler aracılığıyla uygulanabilmektedir (Sun ve ark.,
2015c; Donn ve ark., 2022) (Şekil 1).

Şekil 1. Gıda Prosesinde En Fazla Uygulanan 3D Yazıcı Teknikleri. (a) Ekstrüzyon
Tabanlı Baskı (b) Bağlayıcı Püskürtmeli Baskı (c) Seçici Sinterleme Teknolojisi
(Tejada-Ortigoza ve Cuan-Urquizo, 2022).

3.1. Ekstrüzyon tabanlı yazdırma (Katmanlı yığın modellemeFDM)
Ekstrüzyon tabanlı baskı, aynı zamanda katmanlı yığın modelleme
(FDM) olarak da bilinmektedir. 1988'de Scott Crump tarafından icat
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edilmiş ve nesnelerin hızlı üretimi için toksik olmayan malzemeler
kullanan otomatik, lazer tabanlı olmayan bir teknoloji olarak
tanımlanmıştır. Plastik nesneler üretmek için tanıtılmış, ancak temel
3D gıda baskı teknolojilerinden biri haline gelmiştir (Wales ve ark.,
1991; Zhang ve ark., 2022). Bu teknoloji ile erimiş yarı katı
termoplastik malzemeler hareketli bir başlıktan ekstrüde edilir ve daha
sonra katmanlar halinde ultra ince katmanlar şeklinde biriktirilir.
Malzeme, hem ekstrüzyondan sonra hızla katılaşmak hem de her
katmanın alttaki katmanla füzyonuna izin vermek için erime
noktasının biraz üzerindeki sıcaklıklarda ısıtılır (Sun ve ark., 2015a).
Gıda sektöründe çikolata, hamur, patates püresi, peynir, et ezmesi gibi
yumuşak malzemelere ekstrüzyon bazlı baskı uygulanmaktadır. Bu
teknolojinin avantajları, basılabilen geniş malzeme seçimi ve baskı
sisteminin basitliğini içermektedir. Ana dezavantaj ise, karmaşık
yapıları imal etmek için uygun olmamasıyla ilgilidir (Yang ve ark.,
2017). Baskı hassasiyeti; basılacak malzemeler, işleme parametreleri
ve işlem sonrası eylemlerle ilgili faktörlerden etkilenmektedir. Daha
spesifik olarak, malzemelerin reolojik, mekanik, termal özellikleri ve
nem içeriği; işleme faktörleri (baskı yüksekliği, nozul çapı, baskı ve
nozul hareket hızı); proses sonrası işlemlerden (kurutma, pişirme vb.)
etkilenmektedir. Ekstrüzyon bazlı baskı, vida bazlı, hava basıncı bazlı
ve şırınga bazlı ekstrüzyon olmak üzere üç ekstrüzyon mekanizması
ile gerçekleştirilebilmektedir (Liu ve ark., 2017). Vidalı ekstrüzyonda,
nozul (meme) beslemesi, gıda malzemesini hareket ettiren bir vida ile
sürekli olarak garanti edilir. Sonuç olarak, bu mekanizma, yüksek
viskoziteye ve mekanik mukavemete sahip gıda malzemeleri için
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uygun değildir. Hava basıncına dayalı ekstrüzyonda malzeme hava
basıncı ile memeye itilir, bu nedenle sadece sıvılara veya düşük
viskoziteli

malzemelere

uygulanabilmektedir.

Şırınga

bazlı

ekstrüzyonda, bir yer değiştirme pistonu malzemeye kuvvet
uygulamaktadır. Bu mekanizma ise, yüksek viskoziteye ve mekanik
mukavemete sahip gıda malzemelerinin basılması için uygundur (Sun
ve ark., 2018).
3.2. Seçici sinterleme teknolojisi
Seçici sinterleme teknolojisinde, bir lazer veya sıcak hava ile temsil
edilen bir sinterleme kaynağı tarafından üretilen enerji, kesitleri
tarayarak

partikül

yatağının

belirli

alanlarının

kaynaşmasını

sağlamaktadır. İşlem, nesne üretimi bitene kadar katmanlar şeklinde
tekrarlanmaktadır (Deckard ve Beaman, 1988). Gıda matrisinin her
katmanı farklı gıda malzemesi bileşenleri içerebilmekte, dolayısıyla
bu teknoloji çoklu malzemelere uygun şekilde uygulanabilmektedir
(Lille ve ark., 2018). Yöntemde, başlangıç malzemeleri olarak
şekerler, yağlar ve nişasta granülleri gibi toz gıdalar yer almaktadır.
Aslında seçici bağlama teknolojisi, bileşimde bulunan yağın ve/veya
şekerin eritilmesiyle elde edilen toz bağlama sistemine dayanmaktadır
(Diaz ve ark., 2004). Baskı hassasiyetini etkileyen ana faktörler;
parçacık boyutu, erime sıcaklığı, akışkanlık, cam geçiş sıcaklığı gibi
malzeme özellikleri; işleme faktörleri (lazer türleri, güç, enerji, nokta
çapı ve kalınlık); proses sonrası işlemler (fazla parçaların çıkarılması)
dir.

Bu

teknik,

kullanıldığında,

özellikle

besin

tabakaları

kaynaştırmak

konsantrasyonunda

önemli

için
bir

ısı

düşüş
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belirleyebileceğinden, sağlıklı gıdalar üretmek için uygun değildir
(Liu ve ark., 2017).
3.3. Bağlayıcı püskürtmeli baskı (Binder jetting printing)
Bağlayıcı püskürtmeli baskıda, toz halindeki malzemeler katman
katman biriktirilir, küçük bağlayıcı damlacıkları (çapları < 100 μm)
çıkarılır ve katmanları bağlamak için güç yatağı yüzeyinde biriktirilir.
Bağlayıcının çökeltilmesinden sonra, mekanik mukavemeti arttırmak
ve ardışık tabakanın birikmesini sağlamak için yüzey genellikle
ışınlama ile ısıtılır. Bu adımlar her katman için tekrarlanır (Miyanaji
ve ark., 2018). Üretim sırasında, kaynaşmamış toz, kaynaşmış
parçaları desteklerken, işlemin sonunda çıkarılmakta ve geri
dönüştürülmektedir (Sun ve ark., 2015c). Baskı hassasiyeti; malzeme
özellikleri (parçacık boyutu, ıslanabilirlik, bağlayıcı viskozitesi);
işleme faktörleri (baskı hızı, meme çapı, katman kalınlığı); proses
sonrası işlemler (pişirme, yüzey kaplama vb.) gibi faktörlerden
etkilenebilmektedir (Liu ve ark., 2017). Bağlayıcı püskürtmeli
baskının avantajlarından bazıları; çok sayıda basılabilir malzeme,
yüksek baskı hızı ve karmaşık yapılar oluşturma yeteneğidir.
Dezavantajları arasında, kaba görünüme sahip gıdaların elde edilmesi
ve nihai ürünlerin kurutulması veya mukavemetini arttırmak için
yapının daha fazla işlenmesi gerekliliği yer almaktadır. Bağlayıcı
püskürtme baskısı çikolata, nişasta, şeker, protein ve sahte gıdalar gibi
toz malzemelere uygulanabilmektedir (Pitayachaval ve ark., 2018).
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3.4. Mürekkep püskürtmeli baskı
Mürekkep püskürtmeli baskıda, kurabiyeler, kekler ve pizza gibi
ürünlerin yüzey dolgularını veya dekorasyonlarını gerçekleştirmek
için termal veya piezoelektrik başlıktan bir damlacık akışı dağıtılır
(Kruth ve ark., 2007). Sürekli ve isteğe bağlı damla baskı olmak üzere
iki tür mürekkep püskürtmeli baskı yöntemi uygulanmaktadır. İlk
yöntemde mürekkep, sabit bir frekansta titreşen bir piezoelektrik
kristal aracılığıyla sürekli olarak püskürtülmektedir. Mürekkebin
akışkanlığı, iletken maddelerin eklenmesiyle sağlanmaktadır. İsteğe
bağlı damla baskıda ise, bir valf tarafından uygulanan basınç
nedeniyle mürekkep bir başlıktan püskürtülmektedir. İsteğe bağlı
baskı, sürekli baskıdan daha yavaş olup, daha yüksek çözünürlük ve
hassasiyet göstermektedir (Liu ve ark., 2017). Baskı hassasiyeti,
mürekkebin reolojik özelliklerinden, yüzey özelliklerinden ve işleme
faktörlerinden (sıcaklık, baskı yüksekliği, hızı ve nozul çapı gibi)
etkilenmektedir. Bu teknoloji çikolata, sıvı hamur, krema, et ezmesi,
reçel, jel gibi düşük viskoziteli malzemelere uygulanabilmektedir.
Yüksek çözünürlük ve doğruluk ile birden fazla malzemeyi basabilme
özelliği bu teknolojinin başlıca avantajları arasında sayılmaktadır. Bir
dezavantaj olarak; mürekkep püskürtmeli baskı sadece yüzey
doldurma/dekorasyon için uygun olup, karmaşık gıda yapısını imal
etmek için uygun değildir (Godoi ve ark., 2016).
3D baskının ilginç bir uygulaması, ilk olarak doku iskelesi oluşturmak
için uygulanan ve şu anda et analogunu basmak için kullanılan
'biyobaskı' olarak adlandırılan uygulamadır. Bu uygulama, mürekkep
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püskürtmeli, mikro ekstrüzyon ve lazer destekli baskı gibi teknolojiler
yoluyla

biyolojik

materyallerin

ve

canlı

hücre

kültürlerinin

oluşturulmasıyla ilgilidir (Murphy ve Atala, 2014).
4. 3D Yazıcılarda Gıda Üretiminde Kullanılan Materyaller,
Fonksiyonel Bileşenler ve Gıda Uygulamaları
Ekstrüzyon tabanlı 3D baskı için kullanılan gıda malzemeleri genel
olarak üç kategoride sınıflandırılabilmektedir. Birincisi, mükemmel
baskı özelliklerine sahip olan ve baskı sırasında düzgün bir şekilde
ekstrüde edilen çikolata, peynir ve pasta kreması gibi doğal olarak
basılabilir malzemelerdir. İkincisi, doğası gereği yazdırılamayan ve
baskı sırasında düzgün ekstrüzyon için basılabilirliklerini geliştirmek
için ön işlem gerektiren sebzeler, et, yumurta, balık ve meyveler gibi
yazdırılamayan geleneksel gıda malzemeleridir. Bu malzemeler ana
yemek öğünleridir ve günlük olarak tüketilmektedir. Son olarak, diyet
temellerinin sürdürülebilir ikameleri olan deniz yosunu, alg, böcek ve
mantar gibi yeni protein ve lif kaynaklarını içeren alternatif bileşenler
yer almaktadır (Dankar ve ark., 2018b; Bhat ve ark., 2021) (Şekil 2).

Şekil 2. 3D Yazıcı Teknolojisi Kullanılarak Üretilen Gıda Örnekleri (Mantihal ve
ark., 2020; Deepa ve Preetha, 2022).
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Doğal olarak yazdırılabilir malzemelerin veya hidrokolloidlerin
eklenmesi, et, yumurta ve balık gibi yazdırılamayan geleneksel gıda
malzemelerinin yazdırılabilirliğini artırabilmektedir (Wilson ve ark.,
2020). Bununla birlikte, bu bileşenlerin eklenmesi, tuzlu tadın
seyrelmesine neden olmaktadır. Tat ve dokunun, et ve et ürünleri
tüketicileri için iki önemli faktör olması bakımından bu durum et ve
balık bazlı baskılı ürünler tasarlanmadan önce dikkate alınmalıdır
(Bhat ve ark., 2020).
Bir baskı malzemesinin reolojik davranışı, ekstrüzyon tabanlı 3D
baskı için en önemli faktördür. Çoğu protein bazlı mürekkebin
viskozitesi, kesme hızı arttıkça azalmaktadır (Mu ve ark., 2021).
Kesme incelmesi olarak adlandırılan bu Newtonien olmayan davranış,
mürekkebi sıkmak için gereken basıncı düşürdüğü ve ekstrüzyon
sırasında macun benzeri malzeme akışını desteklediği için arzu edilen
bir özellik olmaktadır (Tejada-Ortigoza ve Cuan-Urquizo, 2022).
Protein moleküllerinin kesme altında uzaması veya gerilmesi,
moleküller arasında kaymayı kolaylaştırır ve moleküler karışıklıkları
azaltır, böylece viskoziteyi düşürür ve genellikle bu durum kesme
incelmesi ile sonuçlanır (Mu ve ark., 2021). Kayma ile incelme
davranışı, düzgün ekstrüzyon sağlamak ve basılı yapıların istenen
şeklini korumak için temel bir gerekliliktir (Dick ve ark., 2019).
3D gıda baskısında fonksiyonel olarak kullanılan alt bileşenler;
karbonhidratlar, protein yapıları, lipitler, vitaminler, mineraller,
probiyotikler, algler ve canlı bitkisel hücrelerdir (Zhao ve ark., 2021).
Çikolata, içeriğindeki kakao yağının benzersiz erime ve katılaşma
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özellikleri sayesinde, 3D gıda baskısında kullanılacak en uygun ve en
popüler malzemedir. Çikolatada şeker ikamesi olarak maltitol veya
ksilitol kompleks polisakkaritleri kullanılarak 3D baskılı çikolata
üretimi yapılabilmektedir (Li ve ark. 2014). Ksantan zamkı; jelleştirici
veya koyulaştırıcı bir ajan olarak işlev gören ve işlendikten sonra gıda
malzemelerinin mekanik stabilitesini iyileştiren bir bileşen olarak 3D
gıda baskısında en yaygın kullanılan hidrokolloidlerden birisidir (Saha
ve Bhattacharya, 2010). Feng ve ark. (2018), bezelye proteininin
patates nişastası bazlı 3D baskı mürekkebinin basılabilirliği üzerindeki
etkisini araştırmıştır. Nişasta bazlı mürekkebin dokusal, termal ve
yapısal özelliklerinin (granül, kristal ve kimyasal yapı) bezelye
proteini içeriği arttığında önemli ölçüde geliştiği görülmüştür.
Mürekkebe %1 bezelye proteini eklenmesiyle, yüksek kaliteli 3D
baskılı bir ürün üretilmiştir. Liu ve ark. (2019), yumurta akı proteini,
sakaroz, mısır nişastası ve jelatin içeren bir 3D baskı formülasyonu
geliştirmiş ve elde edilen sonuçlara göre yumurta akı proteini içeriği
%5,0 olduğunda, karışık jel sisteminin en iyi baskı etkisine sahip
olduğu gösterilmiştir. Araştırmacılar, yenilebilir böcek tozlarının 3D
baskılı yiyeceklerin bir bileşeni olarak uygunluğunu araştırmaktadır.
Bunun nedeni, böcek tozlarının türlere ve yaşam döngülerine bağlı
olarak %40-70 arasında değişen protein açısından zengin olmasıdır
(Verkerk ve ark., 2007). 3D baskı için bileşen olarak böcek
proteininin kullanılması, bu sürdürülebilir gıda kaynağını tanıtmanın
yeni bir yolu ve insanların böcek tüketme konusundaki isteksizliğini
yumuşatmanın yenilikçi bir yoludur (Severini ve ark., 2018).
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Lesitin birçok gıda emülsiyonu, şekerleme ve çikolata ürünlerinde
emülgatör olarak kullanılmaktadır (Loncarevic ve ark., 2013). 3D
mürekkeplerde kullanıldığında, yağlayıcı olarak nozulun aşınmasını
ve yıpranmasını azaltabilmektedir (Dankar ve ark., 2018a).
Zengin vitamin ve mineral kaynakları oldukları için günlük olarak
yeterli miktarda meyve ve sebze alımı birçok hastalığın önlenmesinde
gereklidir (Derossi ve ark., 2018). Azam ve ark. (2018), D Vitamini ile
zenginleştirilmiş 3D baskılı yiyecekler üretmek için portakal
konsantresi, buğday nişastası ve sakız karışımına sıvı D Vitamini
eklemiş ve buğday nişastası, k-karagenan ve D Vitamini ile
zenginleştirilmiş portakal konsantresinin 3D baskı için en iyi eşleşme
olduğu bulunmuştur. Derossi ve ark. (2018), ana bileşen olarak muz
ve diğer bileşenler olarak yağsız süt, mantar, beyaz fasulye, askorbik
asit kullanarak 3D baskılı atıştırmalıklar geliştirmiş ve çocukların
mikro besin gereksinimlerine bakıldığında, bu atıştırmalık formülün
çocuklara yeterli kalsiyum, demir ve D Vitamini sağlayabileceği
önerilmiştir. Probiyotik bakteriler, bağırsak mikroorganizmalarının
sağlık dengesini sağlamakta ve uygun dozda alındığında konağa sağlık
açısından fayda sağlamaktadırlar (Hill ve ark., 2014). Probiyotikler
ayrıca

bazı

antimikrobiyal

maddeler

üretebilmekte

ve

immünomodülatör bir rol oynayabilmektedir. Bununla beraber,
iltihaplı bağırsak hastalıkları, metabolik hastalıklar ve periodontal
hastalıklar gibi bazı hastalıklardan muzdarip kişilere de faydalı
olmaktadır (de Almada ve ark., 2015). Zhang ve ark., (2018)
tarafından probiyotik (Lactobacillus plantarum WCFS1) ve tahıl

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 648

(buğday) bazlı 3D baskılı gıdaların fizibilitesi ve pişirme sürecinde
ilgili suşların hayatta kalmaları incelenmiştir. 145 °C ile 205 °C
aralığında pişirildiğinde bu ürünlerde bulunan probiyotiklerin hayatta
kalma süresinde önemli bir fark bulunmamışken, ürün 145 °C 'de 6
dakika pişirildiğinde 3D baskılı “petek” yapıda probiyotiklerin hayatta
kalma oranı >106 kob/g şeklinde bulunmuştur. Elde edilen ürün
bazında probiyotik ürün ihtiyacının karşılandığı görülmüştür. Nostoc
sphaeroides, besin değeri yüksek, diyet takviyeleri ve terapötik
ürünlerde yaygın olarak kullanılan yenilebilir bir mavi-yeşil algdir
(Park ve ark., 2008). Reolojik özelliklere sahip doğal bir jelleştirici
malzeme olan Nostoc sphaeroides biyokütlesi de 3D baskı için
kullanılmıştır (An ve ark., 2019).
5. Gelecek Öngörüleri
3D gıda yazıcıları hala pişirme ve fırınlama yeteneğinden yoksundur.
Bu

görevlerin

gelecekte

robotlar

tarafından

yapılabileceği

öngörülmektedir. 3D baskı işlemi, gıdaları minimum sürede
geliştirmekte

ve

gıdaların

belirli

sıcaklıklarda

pişirilmesini

sınırlayabilmektedir. Bu durum da ürünü mikrobiyal kontaminasyona
açık hale getirebilmektedir. Bu nedenle, bozulmayı ve gıda
güvenliğiyle ilgili sorunları önlemek için, üreticilerin gıdaları işlerken
ve ekipmanı temizlerken/saklarken belirli yönergeleri izlemesi gerekir
(Lipton ve ark., 2015). Mevcut 3D yazdırılabilir bileşenlerin çeşitliliği
ve yazıcı hacmine bağlı olarak ürün fiyat dengelerinin de sağlanması
gereklidir. 3D gıda baskısında hız, ev kullanımı için yeterli olmakla
birlikte, endüstride seri üretim için zaman alıcıdır. Dolayısıyla
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endüstriyel üretime geçişte adaptasyonun sağlanması gerekmektedir
(Baiano, 2022).
3D gıda baskı teknolojisinin birçok avantajı olmakla birlikte,
teknolojinin yeterince hızlı gelişip gelişmeyeceği ve pazarın bu kadar
büyük

bir

değişim

için

fırsatlarla

donatılıp

donatılmayacağı

cevaplanması gereken çeşitli sorulardır (Topuz ve ark., 2018). Bu
teknolojinin gelecekte geleneksel yemeklere de alternatif sunabileceği
ve de sadece kullanıcıların hayal gücü ile sınırlı yenilebilir bir
dekorasyon da sağlayabilecekleri öngörülmektedir (Zhang ve ark.,
2022). Birçok uzman, 3D gıda baskısının nihayetinde küresel gıda
kıtlığı sorunlarını çözebileceğine inanmaktadır. Hatta bazı kuruluşlar,
nem, pH, sıcaklık gibi parametreler değiştirilerek yazdırılan
materyallerin şekli, duyusal özellikleri (renk, tat ve lezzet) ve
işlevselliği istenildiği gibi üretilerek heyecan verici bir ekstra boyut
sunan 4 boyutlu (4D) gıda baskısının potansiyellerine öncülük etmeye
bile başlamıştır. 4D konseptinin geliştirilmesi ile 3D teknolojisi
uygulamalarının daha da artması ve 3D basılı gıdalarla yenilik
yapmak için daha fazla seçeneğe yol açması beklenmektedir (Teng ve
ark., 2021; Zhao ve ark., 2021; Taneja ve ark., 2022; Tejada-Ortigoza
ve Cuan-Urquizo, 2022).
6. Sonuç
Yapılan çalışmalar ışığında, 3D yazıcı teknolojisinin mevcut
avantajları da düşünüldüğünde özelikle gıda sektöründe gelecek
vadeden bir teknoloji olduğu görülmektedir. 3D gıda baskı teknolojisi,
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kişiye özel (çocuk, yaşlı, hamile bireyler, sporcular vb.) gıdaların
üretimi, farklı içeriğe sahip fonksiyonel ürünlerin üretimi, gıdalarda
raf ömrü iyileştirme, çevre dostu teknoloji gibi avantajlarından ötürü
gıda sektöründe inovatif bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu teknolojinin
4D teknolojisi gelişimi ile daha da ivmeleneceği ve bu yöndeki
eksikliklerin de giderilerek bir optimizasyon sağlanması ile gelecekte
çok daha fazla kullanım potansiyeline sahip olacağı öngörülmektedir.
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1. Giriş
Ekstraksiyon; Latince’ de çekip çıkarma anlamına gelen “Extrabe”
kelimesinden gelmektedir ve temelde istenilen bileşiğin, maddenin
içinden başka faza geçirilmesiyle gerçekleştirilen bir işlemdir.
Mısırlılar, Araplar, Çinliler, Mayalar ve Aztekler gibi eski uygarlıklar
gıda,

ilaç,

parfüm

yapımı

için

ekstraksiyon

işleminden

faydalanmışlardır. Bu amaçla su, sirke, yağ gibi sıvıları çözücü olarak
kullanmışlardır (Asil ve Göktürk, 2020).
Katı ya da sıvı fazdaki bir maddenin ya da birden fazla bileşiğin
çözünürlük özelliklerindeki farklılıklardan yararlanılarak bir fazdan
başka faza çekilmesi işlemi olarak tanımlanabilen ekstraksiyon
işleminde, alınacak maddenin özelliğinin bilinmesi oldukça önemlidir
(Nakilcioğlu ve Ötleş, 2014; Asil ve Göktürk, 2020). Ekstraksiyon
işlemi için çözücü seçiminin yanı sıra kullanılacak sıcaklık, süre gibi
faktörlerin seçimi de oldukça önemlidir (Asil ve Göktürk, 2020).
Katı-sıvı ve sıvı-sıvı ekstraksiyonu olmak üzere iki şekilde
ekstraksiyon işlemi uygulanabilmektedir. Katı-sıvı ekstraksiyonu için
çözücü sıvı, katı matrisin üzerinden geçirilir ve çözünen maddenin
çözücü sıvıya transferi sağlanır; sıvı-sıvı ekstraksiyonunda ise
sıvıların yoğunluk farkından yararlanılır (Aguleira, 2003).
Ekstraksiyon işleminden sonra maddenin eldesi için kromotografik
olarak ayrılması ve saflaştırılması gerekmektedir (Kürkçüoğlu, 2010).
Doğada var olan faydalı ürünlerin geri kazanılması amacıyla da
uygulanabilen ekstraksiyon bazen bir ön işlem, bazen bir analiz
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yöntemi

bazen

de

ürün

eldesinde

temel

işlem

olarak

kullanılabilmektedir. Örneğin; tıbbi bitkilerin araştırılmasında ilk
adım olan ekstraksiyon, sonuçlar üzerinde önemli etkiye sahip olması
nedeniyle numune hazırlama tekniği olarak anılmaktadır (Hennion ve
ark., 1998). Gıda, ilaç, kozmetik, biyoenerji endüstrisi gibi birçok
sektör, ekstraksiyon işlemini üretimlerinde kullanmaktadır.
Gıdalarda bulunan birçok bileşiğin, besleyici özelliğinin yanında
özellikle sağlık üzerine yararlı etkileri bulunmaktadır. Bazı gıda
bileşenleri sağlığı geliştirici katkıları nedeniyle geleneksel ve önleyici
tedavide yüzyıllardır kullanılırken farmasötik, biyoteknoloji, kimya
gibi

diğer

endüstrilerde

de

tercih

edilmektedir.

Çağımızın

hastalıklarından kanser, kardiyovasküler hastalıklar, tansiyon gibi
kronik rahatsızlıkların önlenmesinde; meyveler, bitkiler gibi doğal
kaynaklar kullanılmaktadır (Zhou ve ark., 2016). Bitkilerde bulunan
biyoaktif bileşenler, özellikle fenolik bileşenler, antioksidan ve
antimikrobiyal

etki

göstermeleri

nedeniyle

günümüzde

ilgi

çekmektedir (Vermerris ve Nicholson, 2006). Fenolik maddelerin
doğal kaynaklardan ekstrakte edilerek gıda sanayinde ve ilaç
sanayinde kullanımı son zamanlarda oldukça yaygındır (Ballard ve
ark., 2010; Çelik ve Ayran, 2020). Klasik yöntemlerle fenolik
bileşenlerin ekstraksiyonu sırasında uygulanan ısı nedeniyle verim ve
aktivitelerinin azalması, hassas bileşenlerin daha zor elde edilmesi
gibi sorunlar yaşanmaktadır (Routray ve Orsad, 2013). Bu bileşenlerin
üretiminde kilit faktör fizikokimyasal ekstraksiyon teknikleridir.
Değişkenlik gösteren ekstraksiyon yöntemi, klasik ve modern
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yöntemler olarak iki başlık altında değerlendirilebilir. Gıda sanayinde
özellikle ısı uygulanarak yapılan ekstraksiyon işlemleri yaygındır.
Klasik

metotlar

destilasyon,

olarak

infüzyon,

adlandırılan
maserasyon,

bu

yöntemler

sokshalet

içerisinde

ekstraksiyonu,

perkolasyon sayılabilmektedir (Nakilcioğlu ve Ötleş; 2014; Dinçer ve
ark., 2020; Asil ve Göktürk, 2020). Klasik yöntemlerde maliyetin
yüksek olması, ısıl işlem nedeniyle hassas bileşenlerin zarar görmesi,
safsızlığın fazla olması, yüksek miktarda çözgen kullanılma ihtiyacı,
çevreci olmaması ve süre uzunluğu gibi faktörler yeni yöntemlerin
geliştirilmesine duyulan ihtiyacı arttırmış ve bu yönde yapılan
çalışmaları hızlandırmıştır (Ergün ve ark., 2013; Asil ve Göktürk,
2020). Ayrıca ekstraksiyon sırasındaki işlemler ve bileşenin doğası
ekstrakte edilecek molekülü ve molekülün verimini etkilemektedir
(Routray ve Orsat, 2013). Ekstraksiyon işleminde görülen bu
olumsuzlukların giderilmesi için özellikle son on yılda yeni teknikler
geliştirilmiştir. Mikrodalga destekli ekstraksiyon, süper kritik akışkan
ekstraksiyonu,

basınçlı

sıvı

ekstraksiyonu,

ultrasonik

destekli

ekstraksiyon, fermantasyon destekli ekstraksiyon ve enzim destekli
ekstraksiyon gibi çevreci ve modern ekstraksiyon metotları ortaya
çıkmıştır (Carciochi ve ark., 2017; Dülger ve ark. 2018; Turan ve ark.,
2021; Domínguez-Rodríguez ve ark., 2021). Bu yöntemlerde klasik
yöntemlere göre ekstraksiyon işlemi daha kısa sürede ve daha az
çözücü kullanılarak, ısıl bozulma nedeniyle bileşen kaybı yaşamadan
ve yüksek verimle gerçekleştirilmektedir (Routray ve Orsat, 2013;
Izadiyan ve Hemmateenejad, 2016; Asil ve Göktürk, 2020).
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Gıda sanayinde şeker kamışı ya da pancarından sakaroz, yağlı
tohumlardan lipitler, bitkilerdeki proteinler, mineraller ya da renk
maddeleri gibi birçok önemli gıda bileşeninin kazanımında kullanılan
ekstraksiyon işlemi, gıdalarda ya da yemlerdeki istenmeyen kirletici
bileşenleri ya da toksinleri gidermek için de kullanılabilmektedir
(Aguilera-Carbó, 2007). Bu bölümde özellikle son zamanlarda sağlık
üzerine

etkisi

bilinen

biyoktif

fenolik

bileşenlerin

modern

ekstraksiyon yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.
2. Fenolik Bileşenler ve Özellikleri
Fenolik bileşenler bitkilerin savunma sisteminde önemli rol oynayan
ve ikincil metabolitler olarak da bilinen fitokimyasallardır. En az bir
hidroksil ikamesi bulunan aromatik halka şekli yapısal karakteristik
özelliğidir. Fenolik bileşenlerin çoğu yapısal olarak oluşmasına
rağmen bitkide doku hasarı olduğunda, enfeksiyon ya da yüksek
sıcaklık gibi stres faktörleri meydana geldiğinde sentezinde artış
görülmektedir (Li ve ark., 2010).
Meyve ve sebzelerde 8000’den fazla fenolik bileşik türü olduğu
bildirilmiştir. Fenolik bileşenlerin antioksidan ve antimikrobiyal etkisi
bulunmaktadır (Arceusz ve ark., 2013; Kim ve ark., 2016). Oksidatif
stres, vücutta serbest radikalleri indüklediği için hücre hasarına neden
olmaktadır. Fenolik maddeler ise farklı mekanizmalar ile oksidasyon
reaksiyonunu önlemekte ve sağlık üzerine olumlu yönde katkı
sunmaktadır.

Diğer

mikroorganizmaların

yandan
gelişimini

fenolik

bileşenler

engellemektedir.

patojen
Mikrobiyal

bozulmaya bağlı olarak meydana gelen gıda zehirlenmelerin
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önlenmesinde ve gıdaların raf ömrünün uzatılmasında fenolik
bileşenlerin rolü oldukça fazladır (Wong-Paz ve ark., 2017).
Gıdalarda sentetik özellikteki BHA, BHT gibi antioksidan kullanımı
gıdaları ransiditeye karşı korurken insan sağlığı üzerine oldukça
olumsuz etki etmektedir. Özellikle kanser gibi hastalıkların oluşumuna
öncülük eden bu maddelerin yerine ucuz ve doğal özellikteki
antioksidanların kullanımı gıdaların fonksiyonel özellik kazanmasına
yardımcı olmaktadır (Kim ve ark., 2016).
3. Ekstraksiyon
Fenolik bileşenlerin bitkiden ekstraksiyonu, biyolojik aktivitenin
izolasyonu ve tanımlanması için oldukça önemlidir. Çözücü, sıcaklık,
basınç, bitki matrisi ve zaman ekstraksiyonu etkileyen en önemli
faktörlerdir (Azmir ve ark., 2013). Uygun olmayan ekstraksiyon
metodunun kullanılması fenolik maddelerin ya da biyolojik aktivitenin
kaybına neden olabilir. Ekstraksiyon için klasik ve modern olarak
adlandırılan

yöntemler

kullanılmaktadır.

Klasik

yöntemlerde

çalkalama, kaynatma, ısıtma gibi işlemler uygulanmaktadır. Bu
işlemler ekstraksiyon üresinin uzamasına, biyolojik aktivitenin
azalmasına ve safsızlığın artmasına neden olmaktadır (Wong-Paz ve
ark., 2017). Modern yöntemler ise ekstraksiyon işleminin daha basit,
güvenli, hızlı, yüksek verimli olmasını sağlamaktadır (Tiwari, 2015).
3.1. Klasik yöntemler
Kaynatma, maserasyon, perkolasyon gibi klasik ekstraksiyon metotları
uzun yıllardır fenolik maddelerin ekstraksiyonu için kullanılmaktadır
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(Manish ve ark., 2012). Maserasyon gibi 2-7 gün süren bu işlemler
zaman alıcıdır. Ayrıca yüksek çözücü kullanımına sebep olur. Isıl
işlem uygulanması ise bileşiklerin yapısının bozulmasına ve
antioksidan aktivite kaybına neden olur. Çözücü kullanımı ise
maliyetin ve çevre sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Ancak
günümüzde de yaygın bulunan laboratuvar malzemeleri nedeniyle
kullanımına devam edilmektedir (Manish ve ark., 2012; Tarke ve
Rajan, 2014; Wong-Paz ve ark., 2017).
3.2. Modern yöntemler
Klasik ekstraksiyon metotlarında görülen dezavantajlar nedeniyle
mikrodalga destekli ekstraksiyon, süper kritik akışkan ekstraksiyonu,
ultrasonik destekli ekstraksiyon, düşük frekansta elektriksel işlem
destekli ekstraksiyon, fermantasyon destekli ekstraksiyon ve enzim
destekli ekstraksiyon gibi alternatif metotlar geliştirilmiştir. Özellikle
mikrodalga destekli ekstraksiyon ve ultrasonik destekli ekstraksiyon
daha az çözücü kullanımı nedeniyle çevre kirliliğinin önlenmesine
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca ekstraksiyon süresini azaltarak verimin
artmasına yardımcı olmaktadır (Tarke ve Rajan, 2014). Fermantasyon
destekli ekstraksiyon ve enzim destekli ekstraksiyon ise mantarlar gibi
mikroorganizmaları

ve

enzimleri

kullandıkları

için

ekolojik

teknolojilerdir. Bu yöntemler daha az cihaza ihtiyaç duyması ve ucuz
olması nedeniyle klasik yöntemlere göre avantajlıdır (Muñiz-Márquez
ve ark., 2013). Klasik metotlara alternatif olarak geliştirilen bu
yöntemlere “Yeşil Ekstraksiyon” denilmektedir. 2012 yılında Chemat
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ve ark. tarafından yeşil ekstraksiyon prosesinin sahip olması gereken
kurallar tanımlanmıştır. Bu kurallar;
-Çeşit seçiminde inovasyon ve yenilenebilir bitki kaynaklarının
kullanımı
-Alternatif çözücüler ve su veya tarımsal çözücülerin kullanımı
-Enerjinin geri kazanımı ve inovatif teknolojilerin kullanımıyla
enerji tüketiminin azaltılması
-Biyo- ve tarımsal arıtma endüstrisini içerecek şekilde atık
yerine yan ürünlerin üretimi
-Temel işlemlerin azaltılması ve güvenli, sağlam ve kontrollü
süreçleri tercih edilmesi
-Kirletici içermeyen, denatüre olmayan ve biyolojik olarak
parçalanabilen bir ekstrakt hedeflenmeli şeklinde sıralanmıştır.
3.2.1. Mikrodalga destekli ekstraksiyon
Elektromanyetik

dalgalar

olan

mikrodalgalar,

elektromanyetik

spektrumda 300 MHz-300 GHz ve 1mm-1 m arasında yer almaktadır.
Mikrodalga yöntemiyle ısıtmada iyonların iletimi ve dipol rotasyon
(dönme) yolu kullanılır. Manyetik bir alanda elektronlar elektroforetik
olarak yer değiştirir ve çözeltinin bu iyon akışına direnç göstermesiyle
çözelti ısınır. Dipol rotasyonda ise manyetik alanda dipoller tekrar
düzenlenir ve moleküllerin zorlanmasıyla ısı meydana gelir.
Mikrodalga destekli ekstraksiyonda çözücü kullanılarak ya da çözücü
kullanılmadan ekstraksiyon işleminin gerçekleştirilmesi mümkündür.
Burada amaç; örneği ya da çözücüyü ısıtarak ekstraksiyon işlemini
gerçekleştirmektir. Mikrodalga radyasyonu ısıyla örnekte hasar
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oluşturmak ya da çözücü ve çözünen maddelerin taşıma özelliklerinin
değiştirilmesini sağlamaktadır (Büyüktuncel, 2012; Tunç ve ark.,
2014; Seoane ve ark., 2017; Dülger ve ark. 2018).
Gıda maddelerinde dağınık halde bulunan polar su molekülleri,
elektrik alan uygulandığında alan yönüne hizalanarak elektrik alanın
salınımı yönünde dönerek hareket ederler. Bu hareketlenme sırasında
ortamdaki moleküller ya da birbirleriyle sürtünen su molekülleri ısı
oluşmasına neden olur. Mikrodalga destekli ekstraksiyon metodu
kullanılacak maddelerde su bulunması oldukça önemlidir (Chaturvedi,
2018; Özer ve ark., 2018). Percey Spencer’ın 2. Dünya Savaşı
sırasında askeri ekipman üretimi sırasında keşfettiği mikrodalga
teknolojisi,

1986

yılında

Ganzler

ve

arkadaşları

tarafından

kromotografi için örnek hazırlamak amacıyla ekstraksiyon amaçlı
kullanılmıştır. Yapılan günvel çalışmalarla ekstraksiyon veriminin
arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra günümüzde çeşitli
teknolojiler ile kombine edilerek yöntemin olumsuz özelliklerinin
dengelenmesi amaçlanmaktadır (Tunç ve ark., 2014).
Mikrodalga destekli ekstraksiyonda frekans, mikrodalga gücü,
sıcaklık, ekstrakte edilecek madde miktarı ve nem oranı ekstraksiyon
işlemi üzerine etkilidir. Artan frekans, gıdaya penetrasyonun
azalmasına neden olur ve işlem süresi uzar (Chaturvedi, 2018).
Mikrodalga gücünün artması, oluşan ısının yükselmesine neden olur
ve bu durum ekstraksiyon veriminin artmasına yardımcı olur
(Thirugnanasambandham ve ark., 2015). Ancak maliyetin artmasının
yanı sıra yüksek sıcaklık bileşenlerin bozulmasına yol açabilmektedir
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(Simić ve ark., 2016). Yine kontrollü kullanılan yüksek sıcaklık yüzey
gerilimi ve viskoziteyi azaltarak ekstraksiyon verimini arttırabilir.
Kütlesi yüksek olan materyaller daha fazla mikrodalga gücü absorbe
edebildiklerinden absorbans verimleri yüksektir, kütlesi düşük olan
materyaller için ise kesikli işlem tercih edilmelidir (Routray ve Orsat,
2012). Mikrodalga enerjisi su moleküllerini harekete geçirerek
ekstraksiyon işlemi gerçekleştirdiğinden, maddede bulunan su miktarı
mikrodalga absorbansını arttırır. Gıdada bulunan serbest su miktarı
yüksekse ekstraksiyon verimi artar (Chandrasekaran ve ark., 2013).
Mikrodalga destekli ekstraksiyonda bir diğer önemli konu çözücü
seçimidir. Su ile karıştırılabilen çözücüler ekstraksiyon verimini
arttırmaktadır. Ancak çözücüler mikrodalga enerjisini absorbe etmeli
ve maddeyi çözebilmelidir. Polar özellik gösteren etanol, metanol gibi
çözücüler daha yayın olarak kullanılmaktadır (Kumar ve ark., 2017;
Dülger ve ark., 2018; Özer ve ark., 2018). Polar olmayan tolüen,
hegzan gibi çözücülerin tercih edildiği durumlarda dipol momenti
yüksek olan aseton, metanol, su gibi çözücüler ile karıştırılması
tavsiye edilmektedir (Özer ve ark., 2018).
Klasik ekstraksiyon yöntemine ile karşılaştırıldığında mikrodalga
destekli ekstraksiyon metodu yüksek verimli (Krishnan ve ark., 2014),
kısa sürede ve hızlı (Simić ve ark., 2016; Bekdeşer, 2019)
ekstraksiyon işlemi sağlamaktadır. Az miktarda çözücü kullanıldığı
için toksik çözücü kullanımını sınırlar, çevrenin korunmasına
yardımcı olur (Ranic ve ark., 2014; Tunç ve ark., 2014). Isının
homojen dağılması nedeniyle aşırı ısı kullanılmaz ve hassas
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moleküllerin yapısını bozulması gibi sorunlarla karşılaşılmaz (Álvarez
ve ark., 2017), elektromanyetik enerji ısıya dönüşür bu durum enerji
tasarrufu sağlar (Ince ve ark., 2014).
Mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemiyle gıdalardan karbonhidrat,
protein, yağ gibi makro moleküllerin ve uçucu yağlar ya da fenolik
maddeler gibi minör bileşenlerin ekstraksiyonu yapılabilmektedir.
Fenolik

bileşenler

oldukça

faktörlerinden
ekstraksiyon

hızlı

işleminde

bozulabilen
hızlı

maddelerdir

etkilenmektedirler.

parametrelerin kontrol

ve

çevre

Bu

nedenle

altına

alınması

önemlidir (Özer ve ark., 2018). Mikrodalga destekli ekstraksiyon
metoduyla ekstrakte edilen resveratrol, izoflavin gibi fenolik maddeler
100 °C sıcaklıkta 20 dakika süreyle stabil kalabilmektedir (Azwanida,
2015). Mikrodalga destekli fenolik ekstraksiyonu yapılan ürünlerle
ilgili literatür çalışmaları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Mikrodalga Destekli Fenolik Madde Ekstraksiyon Örnekleri
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Pitaya
meyvesi

Betalain

100 W, 8 dk,
35°C

Melocan
(Smilax
excelsa
L.)

Fenolik
bileşen

%40
etanol
konsantasyonu,
15 dk, frekans
50 Hz.

Şeftali
Posası

Fenolik
bileşen

90 sn, 900 W

9 ppm betalain
ekstraksiyonu,
örnek miktarı ve
sıcaklık
artışı
verimi
arttırmıştır
Yaprakta 70.55
mg
GAE/g,
meyvede 76.67
mg
GAE/g,
filizde 51.28 mg
GAE/g
Süre ve güç
arttıkça verim
artmıştır
2802.46
mg

Thirugnanasambandham
ve Sivakumar, 2017.

Şahin, 2019

Baltacıoğlu
2019

ve

ark.,
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Acı
biber
salçası

βkaroten
Kapsisin
Fenolik
madde

60 °C, 10dk

Alıç
meyvesi

Fenolik
bileşen

%5 katı oranı,
270 W ve 20
dk

40 °C 15 dk
50 °C 20dk
80W

GAE/ kg
184.6±2.1 mg
β-karoten/100 g
875.78µg/g
166.22
mg
GAE/ 100g
Isı artışı karoten
ve
kapsisin
miktarını
olumsuz
etkilemiştir
Geleneksel
yöntemle elde
edilen fenolik
bileşen
miktarından 3.1
kat daha fazla
fenolik madde
elde edilmiştir.

Civan ve ark., 2019

Yılmaz ve ark., 2021

Tablo 1’de verilen örneklerin dışında birçok üründe mikrodalga
destekli

ekstraksiyon

metodu

kullanılmıştır.

Fenolik

madde

ekstraksiyonunda yüksek verim elde edilmesine rağmen mikrodalga
destekli ekstraksiyona nazaran ultrasonik destekli ekstraksiyon
metodu tercih edilmektedir. Bunun sebebi mikrodalga destekli
ekstraksiyon aparatının daha pahalı olmasıdır. Bu durum endüstride
maliyetin artmasına neden olur. Ekipman ihtiyacının azaltılması için
bazı iyileştirmelerin yapılması yöntem kullanımını yaygınlaştırabilir
(Wong-Paz ve ark., 2017).
3.2.2. Ultrasonik destekli ekstraksiyon
Ultrasonik ses dalgaları iyonize olmayan ve çevre kirliliğine yol
açmayan mekanik enerji şeklidir (Chemat ve ark., 2011). İnsan kulağı
16-18 kHz aralığındaki sesleri duyabilirken ultrason uygulaması 20
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kHz üzerindeki frekanslarda gerçekleştirilir (Büyüktuncel, 2012;
Türksönmez ve Diler, 2021).
Ultrasonik ses dalgaları, insan kulağının (16-18 kHz) duyulabildiği
maksimum frekanstan daha yüksek bir frekansta katı veya akışkan
içinde bir mekanik titreşim enerjisidir. En düşük ultrasonik frekans 20
kHz olup üst sınır gazlar için 5MHz, sıvılar ve katılar için 500MHz
olarak kabul edilmektedir (Mason ve Lorimer, 2002). Ekstraksiyon
işleminde ses dalgaları sıvı ortamda iletildiğinde partiküllerin dikey
olarak yer değişmesine neden olur. Böylece meydana gelen mekanik
titreşimler ise temasta bulunduğu maddeye taşınarak kavitasyon
(boşluk) oluşturur (Büyüktuncel, 2012; Turan ve ark., 2021). Oluşan
bu boşluklar nedeniyle partiküller parçalanır ve analitin geri
kazanılmasını sağlar. Bu yöntem hem katı örneklerde hem de sıvı
örneklerde kullanılabilir. Örneğin özelliğine göre ekstraksiyon işlemi
sırasında sonikasyon probları ya da ultrasonik banyolar tercih
edilebilir. Katı-sıvı ekstraksiyonlarında homojen enerji dağılımı
nedeniyle daha kısa sürede etkili bir ekstraksiyon gerçekleştirilebilir.
Ancak problar, az örnek işlenebilmesi, uçların pahalı olması ve
kullanım

ömrünün

az

olması

gibi

olumsuzluklara

sahiptir

(Büyüktuncel, 2012). Gıda endüstrisinde ses yoğunluğu (W/m2), ses
gücü (W), ses enerji yoğunluğu (W.s/m3) gibi faktörler ile hesaplanan
enerji miktarı, ultrasonik ses uygulama yönteminin belirlenmesinde
etkilidir. Bu yöntemler ses yoğunluğu 1 W/cm 2 den düşük ve 100
kHz’den yüksek frekanslar için “düşük enerjili”; ses yoğunluğu 1
W/cm2 den yüksek ve 18-100 kHz aralığında ise “yüksek enerjili”
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olarak gıda sanayinde kullanılabilmektedir. Düşük enerjili sistemlerde
gıdaların fizikokimyasal özellikleri belirlenirken, yüksek enerjili
sistemlerde homojenizasyon, ekstraksiyon, kristalizasyon gibi işlemler
gerçekleştirilmektedir (Cavuldak ve ark., 2016).
Etkili bir ekstraksiyon için süre, frekans, sıcaklık, çözücü ve
ultrasonik güç gibi faktörler doğru seçilmelidir (Turan ve ark., 2021).
Ultrasonik

destekli

ekstraksiyon

organik

çözücü

kullanımını

azaltması, ekstraksiyon verimini arttırması, enerji tasarrufu sağlaması
gibi avantajları nedeniyle son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır
(Kumcuoğlu ve ark., 2011). Ultrasonik destekli ekstraksiyon
ekipmanlarının mevcut teknolojik sistemlere kolayca entegre edilebilir
ve düşük maliyetli olması sistemin diğer önemli avantajlarındandır
(Wong-Paz ve ark., 2017). Yapılan çalışmalar ultrasonik destekli
ekstraksiyonun klasik yöntemler ya da diğer bazı modern sistemlerden
daha kısa sürede (2-30 dk) tamamlandığını ve daha az çözücü ihtiyacı
gösterdiğini bildirmiştir (10-15ml) (Cavuldak ve ark., 2016; ArslanTontul ve ark., 2018; Turan ve ark., 2021). Ultrason destekli
ekstraksiyonda organik çözücülere olan ihtiyaç azdır ve etanol:su
karışımı ya da sadece su kullanılabilmektedir. Metanol, hegzan gibi
çözücüler yerine organik alternatifleri de kullanılabilmektedir. Bu
durum çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır ve ısıyla bozulan
bileşenlerin korunarak verimini arttırmaktadır (Kumcuoğlu ve ark.,
2011). Hatta yapılan bazı çalışmalarda çözücü olarak kullanılan %50
etanol-su karışımı, 40.1°C, 45 dakika ve 0.142 W/g ultrasonik güç
şartları altında fenolik madde ekstraksiyon verimini %25 (Virot ve
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ark., 2010), sadece su kullanılan başka bir çalışmada (Pingret ve ark.,
2012) ise (40°C, 40 dakika ve 0,764 W/cm2 ultrasonik güç) klasik
çözücü ve ekstraksiyon yöntemine oranla %32 arttırdığı bildirilmiştir.
Bitki

dokusundaki

yapısal

farklılıklar, reoloji, temas yüzeyi

ekstraksiyon verimini etkilemektedir. Ayrıca bitki dokusu turgoru ve
nişasta

granülleri

gibi

partiküllerin

hücre

sitoplazmasındaki

hareketliliği gibi faktörler, ultrason enerji dağılımını ve ekstraksiyon
etkinliğini etkileyebilir (Vilkhu ve ark., 2008).
Ultrason uygulaması şeker kristalizasyonu, köpük kırma, gaz giderme,
alkollü içecekleri ve etleri olgunlaştırma, atık işleme, enzim
inhibisyonu,

sterilizasyon,

dondurma,

filtrasyon,

mikrobiyal

inhibisyon gibi çeşitli amaçlarla da kullanılabilmektedir (Tavman ve
ark., 2009). Tablo 2’de ultrasonik destekli ekstraksiyon yöntemiyle
fenolik ekstraksiyonu yapılan literatür çalışmaları yer almaktadır.
Tablo 2: Ultrasonik Destekli Fenolik Madde Ekstraksiyonu Yapılan Bazı Literatür
Çalışmaları
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Turunçgil
(Citrus
reticulata)
kabuğu

Hesperi
din

Çözücü:
Metanol,
40 °C'de 60
dk, 60 kHz

Çözücü, frekans ve sıcaklık
ekstraksiyon verimi üzerine etki
etmiştir.

Ma ve
ark.,
2008

Folium
eucommi
ae

Flavono
id

Çözücü:etan
ol, 70dk, 59
kHz, 55°C’

1:60
katı-çözücü
oranında
flavonoid verimi %17.2 olarak
belirlenmiştir.
Sürenin
20
dakikadan Etanol konsantrasyonu
ve sürenin uzatılması ekstraksiyon
verimini
arttırmıştır
ancak
%42’den yüksek konsantrasyonda
70
dakikadan
uzun
işlem
uygulanması
ekstraksiyon

Huang
ve ark.,
2009
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verimini olumsuz etkilemiştir
Mandalin
a yaprağı

Toplam
fenolik
madde

Su, pH:2,
solvent
meyve oranı
1:20, 54 dk,
53°C

Sıcaklık, süre ve özellikle çözücü
ekstraksiyon koşullarını önemli
derecede etkilemiştir. Ayrıca
asidik
ortamın
ekstraksiyon
koşullarını etkilediği belirlenmiştir

Ciğeroğlu
ve ark.,
2017

Gilaburu
meyvesi

Toplam
fenolik
madde

Çözücü:Su,
50°C’, 40
W güç ve
35 kHz, 60
dk

%5 katı-çözücü oranının en
yüksek fenolik madde miktarı
(50.93 mg GAE/g) eldesini
sağladığı
belirlenmiştir.
Maserasyon işlemine göre sürenin
%90
oranında
azaldığı
ekstraksiyon
veriminin
ise
belirtilen sıcaklıklarda %70.34
olduğu bildirilmiştir.

Şakıyan
ve ark.,
2018

Kuşburn
u

Toplam
fenolik
madde

Çözücü:Met
anol
Süre 3-15dk
arası, genlik
%25-100,
Sıcaklık 2030-40°C,
katı çözücü
oranı %5-15
arası

Süre ve sıcaklığın arttırılması
toplam fenolik madde miktarının
artmasını sağlamıştır. Ultrason
genliğinin %100’ çıkarılması
ekstrakte edilen toplam fenolik
madde miktarının azalmasına
neden olmuştur. çözücü meyve
oranının artmasıyla ekstrakte
edilen fenolik madde miktarı
artmıştır.

Turan ve
ark.
2021

3.2.3. Süper kritik akışkan ekstraksiyonu
Süper kritik akışkan ekstraksiyonu belirli maddelerin belirli bir basınç
ve sıcaklık kombinasyonu altında belirli çözünenler için mükemmel
çözücüler haline gelme yeteneğini kullanan teknolojidir. Süper kritik
akışkan ise kritik basıncından daha yüksek bir basınca ve kritik
sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa sahip madde olarak
tanımlanır. Kritik nokta, bir sıvı ve gazın ayırt edilemez olduğu basınç
ve sıcaklık noktasıdır. Kritik noktanın üzerinde madde tek fazlı bir
sıvıdır, gazların ve sıvıların bazı tipik fizikokimyasal özelliklerini
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gösterir (Şekil 1). Bu noktada yoğunluğu bir sıvının seviyelerine
yaklaşırken viskozitesi ve difüzyonu gazlarınkine benzerdir (Carciochi
ve ark., 2017).

Şekil 1: Faz Diyagramı (Öner, 2021).

Süper kritik akışkan ekstraksiyonu; basınçlandırma, sıcaklık ayarlama,
ekstraksiyon ve ayırma olmak üzere dört aşamadan meydana gelir. İlk
aşamada kompresör ya da pompa yardımıyla çözücü kritik basıncın
üzerindeki gerekli basınç seviyesine ulaştırılır. İkinci aşamada
sıkıştırılan sıvı kritik sıcaklığın üzerindeki gerekli sıcaklığa çıkartılır.
Bunun içi gerekli olan termal enerji ısı eşanjörü veya elektrik
rezistansı kullanılarak sağlanır. Ekstraksiyon işlemi için ise sabit halde
yerleştirilen katı fazın içinden geçirilen çözücü ile gerçekleştirilir. Son
aşamada ise ayırıcıda kritik noktanın altındaki basıncın bir şekilde
azaltılmasıyla çözünen çöktürülür (Carciochi ve ark., 2017).
Alternatif

ekstraksiyon

arayışları

sonucunda

1980’li

yıllarda

keşfedilen süper kritik akışkan ekstraksiyonu için karbondioksit (CO2)
yaygın kullanılmaktadır. Bunun nedeni kimyasal olarak tepkimeye
girmemesi, toksik olmaması, çevreye zararlı olmaması, ekstraksiyon
süresini kısaltması ve ucuz oluşudur (Türk ve Giray, 2020;
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Değirmenci, 2022). CO2 72.9 atm basınç ve 31.2°C sıcaklıkta
süperkritik özellik kazanmaktadır. Bu nedenle ekstraksiyon sırasında
kritik noktanın altında olan 40-60°C sıcaklık aralığı kullanılmaktadır.
Düşük sıcaklık kullanımı ekstraksiyon sırasında ısıl reaksiyonları,
madde

kaybını

ve

toksik

molekül

oluşumunu

önlemektedir

(Değirmenci, 2022). Süper kritik akışkan ekstraksiyonu için kullanılan
akışkanların viskozitesinin düşük, difüzyon özelliğinin yüksek olması
önemlidir. Yoğunluk maddenin taşınması ve etkili bir ekstraksiyon
için en önemli faktörlerden birisidir (Türk ve Giray, 2020). Yöntemde
kullanılan

süper

kritik

akışkan

çözünen

maddeden

kolayca

ayrılabilmektedir. Bu durum hem kalıntı çözücü sorununu ortadan
kaldırmakta hem de ısı artışına ihtiyaç duyulmadığından ekstraksiyon
maliyetini azaltmaktadır. Uygulanması oldukça basit olan bu yöntem
biyoaktif bileşenlerin ekstraksiyonu için de yaygın olarak tercih
edilmektedir (Carciochi ve ark., 2017). Kontrol edilebilen basınç ve
sıcaklık şartlarında ekstraksiyonun gerçekleştirilmesi seçici ve kolay
saflaştırılabilen ekstraksiyonun gerçekleştirilmesini sağlar (Kasapoğlu
ve ark., 2020).
Süperkritik akışkan ekstraksiyonu için sıcaklığın artması, çözme
gücünün azalmasına neden olur (Yang ve ark., 2013). Basıncın
artması ise ürün özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
Genel

olarak

basınç

artışı

gaz

yoğunluğunu

arttırdığından

çözünürlüğün artmasına neden olur. Ndayishimiye ve Chun (2017), ve
Bimakr ve ark. (2019) yaptıkları çalışmalarda 30 MPa’a kadar olan
basınç artışının olumlu etki gösterdiğini belirtirken bu değerin üstünde
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verim azalması olduğunu bildirmişlerdir. Ancak keten tohumundan
yağ elde etmeyi amaçlayan Özkal ve Yener (2016) 60 MPa’ a kadar
olan basınç artışının ekstraksiyon verimini arttırdığını bildirmiştir. Bu
durum basınç artışının ürünler ya da ekstrakte edilen maddelere göre
değişebildiğini göstermektedir. Ekstraksiyon süresi ve çözücü akış
hızı arttıkça ekstraksiyon veriminin arttığı (Yang ve ark., 2013),
partikül büyüklüğü arttıkça ise verimin azaldığı belirlenmiştir (Putra
ve ark., 2018).
Süperkritik akışkan ekstraksiyonunda yaygın kullanılan karbondioksit
farklı çözücüler ile karıştırılabilme özelliğine sahiptir. Süperkritik
akışkan ekstraksiyonunda polar bileşikler ve yüksek molekül
ağırlığına sahip maddelerin ekstraksiyonu için karbondioksit kullanımı
uygun değildir. Etkin bir ekstraksiyon işlemi için basıncın arttırılması
gereklidir ancak bu durum ekonomik bir yöntem değildir (Öner,
2021). Bu yüzden çözünürlüğün arttırılması amacıyla apolar ve polar
çözücü ilavesi yapılmalıdır. Etanol gibi yardımcı çözücü olarak
kullanılan maddeler karbondioksidin polaritesini ve çözme gücünü
arttırmaktadır (Kasapoğlu ve ark., 2020). Şekil 2’de süper kritik
akışkan ekstraksiyonu akış diyagramı verilmiştir.
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Şekil 2: Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyonu Akış Diyagramı (Kasapoğlu ve ark.,
2020)

Günümüzde büyük ölçekli işletmelerde kullanılabilen yöntem dünya
genelinde 150 civarı ticari tesiste uygulanmaktadır. Şerbetçi otu
ekstraksiyonu ya da kahveden kafein ekstraksiyonu gibi alanlarda
yaygın olarak kullanılmaktadır (Öner, 2021). Sağlık üzerine olumlu
etkisi bulunan fenolik bileşenlerin ekstraksiyonu ile ilgili yapılan
çalışmalar Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3: Süperkritik Akışkan CO2 İle Yapılan Fenolik Madde Ekstraksiyonu İçin
Bazı Literatür Çalışmaları
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Kakao
kabuğu

Fenolik
madde

150 bar,
50 °C,
metanol
çözündür
ülmüş

Metanol çözdürülen süperkritik
CO2 ile yapılan ekstraksiyonda,
aseton çözdürülene oranla daha
yüksek ekstraksiyon verim elde
edilmiştir. Antioksidan aktivitesi,
%71.71
oranında
DPPH
inhibisyonu sağlamıştır. Ancak
basınç
200
bar
olarak
uygulandığında
verim
ve
aktivitede
azalma
meydana
gelmiştir.

Arlorio
ve ark.,
2005
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Biberrosmarin

Fenolik
madde

60 °C,
400 bar
ortalama
akış hızı
1.5 L/dk,
6 saat

Elma
Kabuğu

Fenolik
madde

Portakal
posası

Fenolik
madde

25 MPa,
50
°C,
180 dk,
etanol
çözdürül
müş
Farklı
basınç,
sıcaklık
ve çözücü
konsantra
syonu
uygulanm
ış

Karakava
k tohumu

Fenolik
madde

60
dk,
2kg/sa
akış hızı,
sıcaklık
ve basınç
değişken

Çözücü olarak etanol gibi farklı
maddelerin ilavesi fenolik madde
miktarını arttırmıştır. Süperkritik
akışkan olarak karbondioksit
kullanıldığında toplam fenolik
madde miktarı 132 mg GAE/g
iken
etanol
ilave
edilen
ekstraksiyonda bu değer 221 mg
GAE/g olarak belirlenmiştir.
15 gr örnek ile ekstraksiyon
yapıldığında
toplam
fenolik
madde verimi 800 mg/g olarak
belirlenirken, örnek miktarının
arttırılması fenolik veriminin
azalmasına neden olmuştur.
Yüksek basınç uygulaması toplam
fenolik madde miktarını %2.012.62 oranında arttırmıştır. Benzer
şekilde sıcaklığın artması da
ekstraksiyon verimini arttırmıştır.
%90 oranında etanol kullanımı
antioksidan
bileşenlerin
ekstraksiyon veriminin artmasını
sağlamıştır.
En yüksek ekstraksiyon verimi
(%10.28) ve toplam fenolik
madde
miktarı
(31.09
μg
GAE/mg) 30 MPa basınç ve 60°C
sıcaklık
değerinde
belirlenmmiştir.

Garmus
ve ark.,
2015

Massias
ve ark.,
(2015)

Espinosa
-Pardo
ve ark.,
2017

Kuś ve
ark.,
2018

3.2.4. Sub-Kritik su ekstraksiyonu
Suyun normal kaynama noktasından faz değişimi olmadan daha
yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği yüksek basınç altındaki suya subkritik
su, aşırı ısıtılmış su veyabasınçlı sıcak su adı verilir. Bu su ile yapılan
ekstraksiyon işlemine ise subkritik su ekstraksiyonu adı verilir
(Zakaria ve Kamal, 2016; Adetunji ve ark., 2017; Atalay ve ark.
2018). Yani suyun kritik noktasının (374 °C, 220 bar) altında
uygulanan işlemdir. İşlem sıcaklık aralığı 100–250 °C ve basınç
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aralığı 1–8 MPa olarak uygulanmaktadır. Suyun yüksek sıcaklıklara
ulaştırılabilmesi maliyetli bir işlemdir (Zakaria ve Kamal, 2016).
25°C’de dielektrik sabiti 79 olan su ısındıkça daha düşük dielektrik
sabitine sahip olur ve bu durum bileşen ekstraksiyonunun daha kolay
olmasını mümkün kılar. Ekstrakte edilecek maddeye bağlı olarak
basınç, sıcaklık, solvent oranı, partikül büyüklüğü, ekstraksiyon
süresi, karıştırma hızı ve akış hızı gibi faktörler optimize edilebilir
(Essien ve ark., 2020). Ekstraksiyon için su, çözücü olarak
kullanıldığından toksik bir madde kalıntısı olmaz ve güvenli bir
yöntem olarak çeşitli endüstrilerde kullanılır (Atalay ve ark., 2018).
Ekstraksiyonun etkinliğinin arttırılması için basıncın arttırılmasının
ekstraksiyonu arttırdığı ancak fenolik madde ekstraksiyonu için 30-45
bar basıncın yeterli olduğu bildirilmiştir (Ko ve ark., 2014). Benzer
şekilde sıcaklık arttıkça ekstraksiyon veriminin arttığı, süre ve akış
hızı arttıkça ise verimin azaldığı bildirilmiştir. Partikül büyüklüğünün
küçük olması ekstraksiyon verimini arttıran bir diğer etmenken,
sıcaklık dağılımını olumsuz etkileyen karıştırma hızı ekstraksiyon
verimini düşürür (Essien ve ark., 2020). Tablo 4’te Sub-Kritik su
ekstraksiyonu ile fenolik madde ekstraksiyonu yapılan literatür
örnekleri verilmiştir.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 682
Tablo 4: Sub-Kritik Su İle Yapılan Fenolik Madde Ekstraksiyonu İçin Bazı
Literatür Çalışmaları
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Patates
kabuğu

Fenolik
madde

30-120 dk,
6 MPa, 100240°C, akış
hızı 2ml/dk

Nar
çekirdeği

Fenolik
madde

6 MPa, 80280°C, 15120 dk, katı
çözücü
oranı 1:101:50

Soğan
kabuğu

Flavono
id

30 dk, 3
MPa, 170230°C

Kivi
posası

Polifen
oller

170-225 °C,
m MPa, 10180dk,

180 °C 60 dk ekstraksiyonda
81.83 mg/g fenolik madde
ekstakte edildi. Bu sıcaklığın
üzerinde fenolik maddeler azaldı.
3 saatlik etanol ve metanole oranla
verim daha yüksekti.
220 °C’de fenolik madde miktarı
4854.7 mg/100 g olarak belirlendi.
Bu sıcaklık üzerinde fenolik
maddelerde bozulma meydana
gelmiştir.30
dk
ekstraksiyon
süresinin
optimum
olduğu
belirlendi.
100–200 μm
boyutundaki
örneklerin pH 2’de toplam fenolik
madde miktarı 99.72 mg GAE/g
olarak belirlenmiştir. Partikül
büyüklüğü, sıcaklık ve pH arttıkça
fenolik madde miktarı azalmıştır.
200°C ve 90°dk'nın altında
ekstraksiyonun,
olumsuz
bileşiklerin daha düşük oluşumu
açısından en iyi fenolik bileşik
(60.53°mg GAE/g) ekstraksiyon
koşulları olduğu belirlenmiştir.

Singh ve
Saldaña
(2011)

He
ve
ark.
(2012)

Munir
ve ark.
(2018)

Kheirkhah
, ve ark.

(2019)

Bu yöntem sub-kritik çözgen ekstraksiyonu ya da basınçlı sıvı
ekstraksiyonu olarak da bilinmektedir. Yöntem yeşil ekstraksiyon
çeşidi olarak kullanılabilmesi, daha az çözücüyle ekstraksiyon
gerçekleştirmesi gibi avantajlara sahipken, ekstraksiyon sonrası
konsantrasyon işlemlerine gereksinim duyması ve temizleme işlemleri
gibi dezavantajlara sahiptir (Nakilcioğlu ve Ötleş, 2014).
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3.2.5. Elektriksel işlem destekli ekstraksiyon
Sözü geçen yöntemler enerji tasarrufu sağlamak amacıyla geliştirilen
elektriksel ekstraksiyon metotlarıdır. Bu yöntemler vurgulu elektrik
alan ekstraksiyonu, ohmik ısıtma ve yüksek voltaj ark deşarjı olarak
sayılabilir.
Vurgulu elektrik alan ekstraksiyonu; 15-80 kV/cm aralığında yüksek
şiddette ve 1-10 µs gibi kısa süreli elektrik alan uygulamasıdır. Geniş
frekans aralığında hücre zarlarına uygulanabilen elektrik alan doku
parçalanmasını ve doku geçirgenliğini arttırarak kütle transferini
hızlandırır (Çabas ve İçier, 2021). Ohmik ısıtma; yönteminde elektrik
enerjisi termal enerjiye dönüştürülür ve alternatif akım geçirilen
sistemde tamamlayıcı olan gıdanın ısınması tekniğidir. Elektriksel
alan kuvveti, elektriksel direnç, partikül büyüklüğü ve konsantrasyon,
frekans ve dalga boyu işlem etkinliği üzerine etkilidir (İncedayı ve
ark., 2019). Ayrıca katı matrisin hücre yapısı, ekstrakte edilecek
maddenin yapısı, seçilen çözücü tipi ve konsantrasyonu, pH gibi
değerler kontrol edilmelidir (Carciochi ve ark., 2017). Yüksek voltaj
ark deşarjı; noktadan düzleme elektrik sistemi kullanarak suda
elektriksel bozulmalara neden olur. Bu sistemde enerji doğrudan sulu
sisteme gönderilir ve yüksek yoğunluklu UV ışığı yayan, partikül
hücre yapısında hasara neden olan yüksek basınçlı şok dalgaları üreten
ve su foton ayrışması sırasında hidroksil radikalleri üreten sıcak,
lokalize plazmaların üretilmesine yol açar. Oluşan şok dalgaları
boşluklar (kavitasyon) meydana getirir ve bu boşluklar 60 sn gibi kısa
bir zamanda güçlü ikincil şoklar oluşturur. Bu durum hücrelerin
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zayıflamasına ve parçalanmasına yol açar. Böylece hücre içeriğinin
dışarı salınımını hızlandıran bir türbülans oluşur ve ekstraksiyon
işlemi gerçekleştirilir (Barba ve ark., 2015; Roselló-Soto ve ark.,
2015; Carciochi ve ark., 2017).
Kullanılan tüm elektriksel işlemler zaman ve çözücü tasarrufu
sağlayan yeşil ekstraksiyon metotlarına örnek verilebilir. Kullanılan
bu yöntemler gıdalarda düşük sıcaklıklarda hücre bozulmasına sebep
olarak

ekstraksiyon

verimini

arttırmaktadır.

Düşük

sıcaklık

kullanılması ısıyla bozulabilen bileşenlerin ekstraksiyon sırasında
bozulmasını önlemektedir. Ekstraksiyon süresinin yanı sıra kullanılan
çözücü miktarını, enerji maliyetinin de azalmasını sağlamaktadır.
Tablo 5’te elektriksel işlem destekli ekstraksiyon metodu kullanılarak
yapılan fenolik ekstraksiyonu ve özellikleri ile ilgili çalışmalara yer
verilmiştir.
Tablo 5: Elektriksel İşlem Destekli Ekstraksiyon Metoduyla Fenolik Ekstraksiyonu
Yapılan Bazı Literatür Çalışmaları
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Üzüm
(Ohmik
Isıtma)

Fenolik
madde

100–800 V/cm
elektrik
alan
kuvveti,
etanol:su %0-50

Malt
atıkları
(Vurgulu
elektrik
alan)

Fenolik
madde

Elektrik
alan
şiddeti 0.5, 1.5,
2.5kV/cm,
frekans 50, 100,
150Hz
ve
uygulama süresi
5, 10, 15s

38 kJ/kg enerji tüketimiyle
60 dk’da fenolik madde
miktarı 440 mg GAE/100
g’dan 620 mg GAE/100g’a
yükselmiştir. İşlem 50 °C’de
%30 etanol ile etkinliğinin
arttığı bildirilmiştir.
Ekstraksiyon için en uygun
parametrelerin
2.5kV/cm,
50Hz ve 14.5s olduğu
belirlenmiştir. Bu şartlarda
serbest
fenolik
madde
miktarı 2.7, bağlı fenolik
madde miktarı ise 1.7 kat
artmıştır.

El Darra
ve ark.,
2013.

MartínGarcía
ve ark.,
2020
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Yabani
kekik
(Yüksek
Voltaj
Ark
Deşarjı)

Fenolik
madde

Azot ve Argon
çözücü olarak
kullanılmıştır.
İletkenlik
89608µs/cm,
Güç:8-22kW

Klasik yöntemlere oranla
toplam
fenolik
madde
miktarı 2.03 kat artmıştır.
Tespit edilen baskın fenolik
bileşen rosmarinik asittir.
Elde
edilen
fenolik
bileşenler klasik yöntemlere
göre pestisit ve metal
bulaşıları bakımından daha
güvenlidir. Azot gazı ile
yapılan
ekstraksiyonda
toplam
fenolik
madde
miktarının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.

Nutrizio

ve ark.,
2020.

3.2.6. Fermantasyon destekli ekstraksiyon
Alternatif ekstraksiyon metotlarından biri olan fermantasyon destekli
ekstraksiyon hakkında günümüzde birkaç kaynak elde edilmiştir ve
konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
(Wong-Paz ve ark., 2017; Yepes-Betancur ve ark., 2021).
Katı hal fermantasyonu ile üretilen enzimler, fenolik ekstraksiyonu
için doğal ve çevre dostudur. Enzim üretimi için tarımsal, endüstriyel
atıklar gibi ucuz substratlar kullanıldığından maliyeti düşüktür. İşlem
daha az atık su üretir ve daha düşük enerjiye gereksinim duyar.
Yöntem

mantarların

doğal

yaşam

alanını

taklit

ederek

mikroorganizmaların büyümesi ve katma değerli ürünler üretmesi için
tercih edilir (Leite ve ark., 2019).
Fermantasyon için Aspergillus niger, GH1, Aspergillus niger PSH,
Aspergillus niger SLH 6, Leuconostoc, Lactobacillus, Oenococcus,
Candida utilis, gibi farklı mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bu
mikroorganizmalar tarafından üretilen farklı karbohidrazlar bağlı
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fenoliklerin çözünür forma geçmesini sağlayabilir. β-glukosidaz,
çözünür fenoliklerin mobilizasyonu üzerinde önemli etkiye sahip
karbonhidrat hidrolize edici enzimlerdir. Ek olarak, selülazlar ve
ksilanazlar

bitkisel

biyokütlenin

hücre

duvarını

kırabilir

ve

çözünmeyen fenolikleri serbest bırakabilir (Bei ve ark., 2018; Leite ve
ark., 2019).
Leuconostoc, Lactobacillus, Oenococcus ve Pediococcus suşları
kullanılarak üzümden antosiyanin, galotanenler ve ellagitaninler elde
edilmiştir (Vaquero ve ark. 2004). Zeytin posası, şarap imalathanesi
ve malt atıkları Aspergillus ibericus Rhizopus oryzae ve Aspergillus
niger kullanılarak katı hal fermantasyonu ile ekstrakte edilmiştir. En
yüksek fenolik madde içeriği fermente edilmemiş zeytin posası
atıklarında belirlenmiştir (Leite ve ark., 2019).
Aspergillus

niger

GH1

kullanılarak

fermentasyon

destekli

ekstraksiyon yöntemiyle farklı nem ve süre uygulamasıyla avokado
çekirdeğinden fenolik madde ekstraksiyonu yapılmıştır. En yüksek
fenolik madde miktarının %60 nemli ortamda 120 saat süreyle 2.5
mm’den küçük parçalar kullanılarak fermente edilen avokado
çekirdeklerinde belirlendiği bildirilmiştir (Yepes-Betancur ve ark.,
2021). Rambutan kabuğundan elaidik asit ve polifenol ekstraksiyonu
için ise Aspergillus niger GH1, A. niger PSH and A. niger HT4
kullanılmıştır. 25 °C, %60 nemli ortamda, 12 saat süreyle 2x107 cob/g
Aspergillus niger GH1 kullanıldığında polifenol miktarının 185.396
mg/g olduğu bildirilmiştir (Cerda-Cejundo ve ark., 2022).
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3.2.7.Enzim destekli ekstraksiyon
Çözücü kullanımını azaltması nedeniyle gün geçtikçe popüler hale
gelen enzim destekli ekstraksiyon yöntemi özellikle çiğ ürünlerin
ekstraksiyonu süresini azaltır ve daha düşük sıcaklıkta ekstraksiyon
yapılmasına

olanak

sağlar

(Carciochi

ve

ark.,

2017).

Bazı

fitokimyasallar bitki matrislerinde emilir ve hücre sitoplazmasında
dağılır ya da ester, hidrojen veya hidrofobik bağlanma yoluyla
polisakkarit-lignin ağı ile etkileşime girer. Oluşan bu matrislere bazen
ekstraksiyon işlemi sırasında çözücüler ulaşamaz. Polifenollerin
salınımını arttırmak için ekstraksiyon işleminden önce enzimatik
işlem uygulanması çözücünün bu maddelere ulaşmasına imkan sağlar.
Selülazlar, pektinazlar, hemiselülazlar ve α-amilazlar gibi enzimler
bitki hücre duvarının bozulmasını ve çözücülerin hücre içine
girebilmesini sağlar. Böylece elde edilen polifenol verimi artar (Puri
ve ark., 2012).
Üzüm posası (Gómez-García ve ark., 2012) ve nar suyundan (Rinaldi
ve ark., 2013) fenolik madde ekstraksiyonu için pektolitik enzimler
kullanılmıştır.

Kullanılan

enzimler

fenolik

madde

miktarının

arttırırken nar suyunda bulanıklığın artmasına neden olmuştur. Yine
üzüm kabuğu ve çekirdeğinden proantosiyanidinlerin pektinaz, selülaz
ve

tannaz

kullanılarak

yapılan

enzimatik

ekstraksiyonunda

çekirdeklerden daha yüksek fenol elde edilmiştir. Kullanılan enzimler
fenol salınımı üzerinde olumlu bir katkı sağlamıştır (Fernández ve
ark., 2015).
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Yeşil ekstraksiyon yöntemlerinden biri olmasına rağmen kullanılan
enzimlerin pahalı olması ekstraksiyon maliyetinin artmasına neden
olmaktadır.

Ayrıca

enzimler

hücre

duvarını

tamamen

parçalayamadığından çözücü ekstraksiyonunu sınırlar. Çevresel
faktörlere bağlı olarak enzim etkinliğinin değişmesi endüstriyel
ölçekte optimizasyonu ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden olur. Bu
durum yöntemin endüstriyel ölçekte kullanımını zorlaştırır (Puri ve
ark., 2012; Wong-Paz ve ark., 2017). Tablo 6’da enzim destekli
ekstraksiyon metoduyla yapılan bazı literatür çalışmalarına yer
verilmiştir.
Tablo 6: Enzim Destekli Ekstraksiyon Metoduyla Fenolik Ekstraksiyonu Yapılan
Bazı Literatür Çalışmaları
Örnek
Hedef
Parametre
Bulgular
Kaynak
Madde
Zeytin
posası

Fenolik
madde

Üzüm
posası

Fenolik
madde

Kiraz
posası

Fenolik
madde

Selülaz,
pektinaz ve
tannaz,
50
°C'de
(kullanılan
tüm enzimler
için optimum
sıcaklık) ve
120 rpm'de 2
saat
pH
5,
katı:sıvı
oranı 1:8, 32
°C
Pektinaz, 18
dk, 2µL/g, 70
°C, pH 10.0

Pektinaz ve selülaz enzimleri
beraber kullanıldığında en
yüksek toplam fenolik madde
miktarı (373 ± 9mg GAE/ g
elde edilmiştir. Sadece tannaz
kullanıldığında ise toplam
fenolik madde miktarı 346 mg
GAE/g olarak bildirilmiştir.

Macedo ve

Süre arttıkça toplam fenolik
madde
miktarının
arttığı
bildirilmiştir.

Teles ve
ark., 2021

Klasik
ekstraksiyon
yöntemlerine göre daha kısa
sürede yüksek verimde fenolik
madde
ekstraksiyonu
yapılmıştır.

Domíngue
zRodríguez
ve
ark.,
2021

ark., 2021
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3.2.8. Yaygınlaşması beklenen uygulamalar
Fenolik bileşenlerin ekstraksiyonunda hücrelerin parçalanmasındaki
zorluklar, yeşil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması, enerji
maaliyetlerinin artması gibi sebeplerle klasik ekstraksiyon metotları
yerine alternatif metotlar araştırılmaktadır. Fenolik bileşenlerin
ekstraksiyonunda sıcaklık ve süre gibi faktörler oldukça önemli olup
sıcaklığın artması yapılarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle

düşük

sıcaklıklarda

uygulanan

mikrodalga

destekli

ekstraksiyon, ultrasonik destekli ekstraksiyon ya da fermantasyon
destekli ekstraksiyon gibi işlemlerin kullanımı artmaktadır. Bazı yeşil
ekstraksiyon metotlarının endüstriyel boyutta uygulanmasıyla ilgili
günümüzde sorunlar yaşansa da mikrodalga destekli ekstraksiyon ve
ultrasonik destekli ekstraksiyon metotlarını birleştiren ekipmanlar
halihazırda geliştirilmiştir (Wong-Paz ve ark., 2017).
Günümüzde bilimsel alanda daha etkili ve güvenli ekstraksiyon işlemi
gerçekleştirebilmek için kombine yöntemler ve negatif basınçlı
kavitasyon

ekstraksiyonu

ile

ilgili

çalışmalar

yapılmaktadır.

Günümüzde uygulanan yöntemlerin olumsuzluklarına karşı negatif
basınçlı kavitasyon ekstraksiyonu alternatif olarak görülmektedir
(Roohinejad ve ark., 2016).
Bezelye yaprağından flavonoid ekstraksiyonu yapan Liu ve ark.
(2009) yöntemin güvenilir ve hücre bozulması olmadan oda
sıcaklığında gerçekleştirildiğini ve farklı ürünlerde kullanılabilir
olduğunu bildirmiştir. Yaban mersini yaprağı ekstraksiyonu yapan
Wang ve ark. (2018) ise, yöntemi ultrasonik ses dalgalarıyla
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birleştirmiştir. Araştırıcılar ultrasonik destekli ekstraksiyon ve negatif
basınçlı kavitasyon ekstraksiyonu ile karşılaştırıldığında iki yöntemin
kombine edildiğinde toplam fenolik, toplam flavonoid ve antioksidan
aktivitesinin daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Ayrıca yöntemin daha
yüksek verim sağladığı ve 3.33 ila 3.67 kat kısa sürdüğünü
bildirmiştir.
4. Sonuç
Fenolik bileşenler gibi biyoaktif bileşenlerin sağlık üzerine etkisinin
belirlenmesiyle

bu bileşenlere

olan ilgi

artmış ve

bunların

kullanımının genişletilmesi için farklı ekstraksiyon yöntemlerinin
araştırılması

teşvik

edilmiştir.

ekstraksiyon

yöntemlerinin

Günümüzde

endüstriyel

uygulanan

olarak

klasik

uygulanmasında

çözücülerin geri kazanımı, artan enerji maliyetleri ve çevrenin
korunması konusunda endişe duyulmaktadır. Bu nedenle kullanılan
yöntemlerin dezavantajlarını ortadan kaldıracak alternatif yöntemlerin
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte
geliştirilen her yöntemin başarısı çözücülerin biyoaktif maddelerle
etkileşimi, materyalin bileşimi, uygulanan sıcaklık, süre gibi faktörlere
bağlıdır. Bu anlamda bitki bileşiklerinin bilgisine ve anlaşılmasına
yönelik süregelen süreç ve uygun ekstraksiyon yöntemini ve bitkiyi
seçmek için bu tür bileşiklerin ekstraksiyonuna yönelik yöntemlerinin
etkinliği nedeniyle deneysel verilerin üretilmesi hala önemlidir. Son
olarak, biyoaktif bileşiklerin ekonomik önemi, çeşitli bileşiklerin
verimini ve kalitesini iyileştirmek için yeni ve etkili ekstraksiyon
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1.Giriş
Küreselleşen dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte gıda, tarım,
hayvancılık, sağlık gibi çeşitli alanlarda yapay zekâ çalışmalarının
artış gösterdiği görülmektedir. Özellikle evrensel anlamda herkes için
en temel ihtiyaçların başında gelen gıda ve gıda alanına yönelik
geliştirilen yapay zekâ uygulamaları, sorunlara çözüm üretmek,
kullanımda pratiklik sağlamak, iş gücü ve maliyet açısından tasarruf
yapmak, hastalıkları ve kusurlu ürünleri tespit etmek gibi farklı
amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yapay zekâ çalışmaları kapsamında değerlendirilen bir çalışma alanı
da bilgisayarlı görü ya da bilgisayarla görme alanıdır. Bilgisayarla
görme, dijital görüntülerden veya videolardan bilgisayara üst düzey
bir anlayış kazandırmaya çalışan disiplinler arası bir bilimsel alandır.
Bilgisayar bilimleri

çerçevesinde, insanın görme

duyusu ile

yapabileceği görevleri anlamaya ve bu görevleri otomatikleştirmeye
çalışır (Ballard ve Brown, 1982; Huang, 1996). Görüntülerden bilgi
elde etmek birçok açıdan zorlu ve önem arz eden bir işlemdir.
Bilgisayarla görme sayesinde görüntü üzerinde çeşitli işlemler
yapılarak görüntüdeki bilgi anlamlı ve kullanılabilir bir hale
getirilebilir.
Bilgisayarla görme alanında çeşitli uygulamalar geliştirilmiştir. Bu
uygulamaların kullanım alanlarından biri de nesne algılama ya da
nesne tespitidir. Nesne algılama, bilgisayarla görme alanında oldukça
yaygın olarak kullanılan ve otomatik sistemler için tercih edilen
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önemli bir tekniktir (Zou, 2019). Dijital görüntüler kullanılarak nesne
algılama, yarım asrı aşkın bir gelişme sürecinden geçerek günümüze
ulaşmış ve oldukça başarıların elde edildiği bir teknolojidir (Zhao ve
ark., 2019). Derin öğrenme teknikleri, görüntüler üzerinden nesne
algılama alanında kullanılan teknikler arasındadır (Zou, 2019).
Bilgisayar

ve

donanım

sistemlerinde

Grafik

İşlem

Birimi

teknolojisinin gelişmesi ve maliyetin de azalması ile birlikte nesne
algılama görevleri için yapılan derin öğrenme temelli çalışmalar
oldukça artış göstermiştir. Bu çalışmalar sonucu 2016 yılında
geliştirilen ve Derin Öğrenme yaklaşımlarından biri olan Evrişimsel
Sinir Ağlarına (CNNs: Convolutional Neural Networks) dayanan
YOLO (You Only Look Once: Sadece Bir Kez Bak) algoritması
(Redmon ve ark., 2016; Ullah, 2020) ile nesne tanıma başarısı
%40’larda olan önceki Derin Öğrenme yaklaşımlarına nazaran
%90’lara varan daha iyi başarı oranları elde edilmiştir (Dikbayır ve
Bülbül, 2020; Kim ve ark, 2020).
YOLO’nun diğer Derin Öğrenme yaklaşımlarına göre başarısının
haricinde kendi versiyonları arasında da karşılaştırmalar yapılmıştır.
Örneğin, YOLOv4 ve YOLOv3’ün kıyaslandığı bir nesne algılama
çalışmasında YOLOv4’ün daha iyi sonuçlar sergilediği belirtilmiştir
(Bochkovskiy ve ark., 2020). YOLO’nun diğer versiyonları olan
YOLOv5, YOLOv4 ve YOLOv3’ün karşılaştırıldığı bir diğer
çalışmada ise YOLOv5’in diğer versiyonlara göre daha başarılı
olduğu belirtilmiştir (Ge ve ark., 2021).
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Bu çalışmada, dijital görüntüleri içeren açık bir veri seti kullanılarak,
gıda alanına yönelik Derin Öğrenme tabanlı örnek bir nesne algılama
çalışması anlatılmıştır. Nesne algılama için YOLO algoritmasının
beşinci versiyonu olan YOLOv5 algoritması kullanılmıştır.
Literatürde bu çalışmada olduğu gibi YOLOv5’in kullanıldığı farklı
çalışmalar göze çarpmaktadır. Gıda alanı dışında farklı disiplinler
(Nepal ve Eslamiat, 2022; Hai ve ark., 2022; Mao ve ark., 2022;
Hemanth, 2022; Youssry ve Khattab, 2022), sağlık alanı (Menaouer
ve ark., 2022; Jayaswal ve Dixit, 2022; Shelatkar ve ark., 2022;
Darapaneni ve ark., 2022), jeoloji ve maden mühendisliği (Yan ve
ark., 2022; Guo ve ark., 2022; Jing ve ark., 2022) gibi alanlar için
YOLOv5’in

kullanıldığı

ve

başarılı

sonuçlar

elde

edildiği

bilinmektedir. Buna karşın gıda alanı üzerine YOLOv5 ile yapılan
çalışmalar da bulunmaktadır (Jubayer ve ark., 2021; Yao ve ark.,
2021; Cengil ve Çınar, 2021; Kundu ve ark., 2021; Han ve ark., 2022).
Literatürde bahsi geçen çalışmalar nesne algılamaya yönelik başarılı
sonuçlar ortaya koyan çalışmalar olup; YOLOv5’in nesne tespitinde
kullanımını desteklemektedir.
2. Derin Öğrenmeye Dayalı Nesne Tespit Uygulaması Örneği
Bu bölümde, açık bir veri seti kullanılarak derin öğrenmeye dayalı
basit bir nesne tespit uygulaması gösterilmiştir. Yapılan uygulama
yapay zekaya dayalı son dönem popüler algoritmalarından biri olan
YOLOv5’in kullanımını içeren nesne tespit sisteminin aşamalarından
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oluşmaktadır. Bu bölüm şu şekilde organize edilmiştir: kullanılan veri
seti, önerilen model, performans değerlendirme, bulgular ve sonuç.
2.1. Veri seti
Bir nesne algılama sisteminin temel adımlarından biri uygun verinin
elde edilmesi ve bu verinin etiketlendirilmesi aşamalarıdır. Nesne
algılama görevi esasında bir sınıflandırma görevi olduğundan dolayı
makine öğrenme türlerinden “Denetimli Makine Öğrenimi” sınıfına
girmektedir. Denetimli öğrenme görevleri için veri seti çok önemlidir.
Özellikle Derin Öğrenme modelleri için çok sayıda, kaliteli ve amaca
uygun veri setine ihtiyaç duyulmaktadır. Denetimli öğrenmenin
sağlıklı çalışabilmesi için, modele doğru kararlar verdirebilecek
“etiketlenmiş” bir veri setine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada tasarlanan nesne algılama sistemi için internet üzerinde
herkese açık bir şekilde paylaşılan “Tomato Detection” veri seti
(“Tomato Detection Image Dataset”, 2020) kullanılmıştır. Veri seti,
farklı domates görüntüleri içeren toplamda 895 adet görüntüden
oluşmaktadır. Veri setine ilişkin örnek görseller Şekil 1 üzerinde
sunulmuştur.
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Şekil 1. Veri Setinden Örnek Görseller

Mevcut veri seti Roboflow uygulaması ile etiketlendirilmiştir (Train
Custom Data, 2022). Roboflow kullanılarak resimlerdeki her bir
domates nesnesinin sınırları belirtilmiş ve etiketlendirilmiştir.
Etiketleme işleminden sonra her bir görsel 416x416 olacak şekilde
boyutlandırılmıştır. Yakalanması istenen domates nesnelerinin etiket
indeksleri, x ve y koordinatları ile genişlik (w) ve yükseklik (h)
değerleri .txt formatında kaydedilmiştir. Bu bilgiler her bir görüntü
içerisinde bulunan tespit edilecek nesneye (domatese) ait bilgileri
içermektedir.
Veri setinde bulunan görüntü sayısı, modelin gerçek hayatta
karşılaşabileceği olumsuz etkilere karşı yetersiz kalabilmektedir. Bu
problemin çözümü için veri seti literatürde de kullanılan bazı veri
artırım işlemleri ile artırılmıştır (Hayit ve ark., 2021). Veri artırım
aşaması döndürme (rotate), çevirme (flip), doygunluk (saturation),
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parlaklık (brightness) ve bulanıklık (blur) teknikleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Veri artırım işleminden sonra elde edilen nihai
veri seti, modelin eğitimi (%70), doğrulanması (%20) ve test edilmesi
(%10) için üçe bölünmüştür. Nihai veri setine ilişkin veri istatistikleri
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Veri Seti İstatistikleri

Yüzde
%87
%8
%4

Veri Grubu
Eğitim
Doğrulama
Test
TOPLAM

Toplam Görüntü Sayısı
1878
179
90
2147

2.2. Önerilen model
YOLO, gerçek zamanlı bir nesne algılama sistemi olup; nesne tespit
algoritmalarına

kıyasla

hız

ve

doğruluk

oranının

ihtiyaçları

karşılamasından dolayı daha çok tercih edilmektedir. YOLO’nun diğer
algoritmalardan ayrılan özelliği hızıdır. YOLO algoritmasının hızlı
olmasının nedeni görüntüyü tek seferde sinir ağından geçirerek
görüntüdeki

tüm

nesnelerin

sınıf

ve

koordinatlarını

tespit

edebilmesidir. Bunun yaparken görüntüyü NxN’lik ızgaralara
ayırmaktadır. Her ızgaranın kendi içerisinde işlem yapılmaktadır
(Redmon ve ark., 2016).
YOLO algoritmasının 5. versiyonu olan YOLOv5 algoritmasının alt
modellerinin, COCO val2017 veri kümesiyle yapılan denemelerinde
elde edilen performanslara ilişkin ortalama hassasiyet (AP) değerinin,
grafik işlem birimi (GPU) performansına göre karşılaştırma grafiği
Şekil 2’de verilmiştir. GPU performansı veri kümesinde görüntü
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başına ortalama çıkarım süresini ölçmektedir (YOLOv5, 2022). Bu
veriler ışığında bu çalışmada YOLOv5 modellerinden YOLOv5m6
modeli kullanılmıştır.

Şekil 2. COCO val2017 Veri Kümesinin Yolov5 Modelleri Üzerinde
Karşılaştırılması

Çalışmada tasarlanan derin öğrenme sisteminin iş akışının ana
adımlarını özetleyen bir grafik Şekil 3 üzerinde gösterilmektedir.

Şekil 3. Kurgulanan Sistemin İş Akış Diyagramı
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2.3. Performans Değerlendirme
Literatürde verilen kriterler, çalışmada kullanılan modelin nesne
tanıma

düzeyini

belirleme

yeteneğinin

belirlenmesi

için

gerekmektedir. Bu nedenle, çalışmanın bir parçası olarak sağlam
temelli

bir

kullanılmıştır.

değerlendirmenin
Kullanılan

yapılabilmesi

değerlendirme

için

bu

kriterler

kriterleri

aşağıda

listelenmiştir.
Jaccard Benzerliği: İki kümenin kesişiminin, eleman sayısının
toplamından iki kümenin kesişiminin çıkarılmasına bölünmesi
şeklinde hesaplanmaktadır (Jaccard Benzerliği, 2017).
Kesin Referans (Ground Truth): Test veri setinde yer alan hedeflenen
değerlerdir (Intersection over Union (IoU) ve Mean Average Precision
(MAP) Nedir?, 2018).
Kesiştirilmiş bölgeler ölçütleri (IoU): Kesin referans ile modelin
tahmini arasındaki benzerlik oranıdır (Ground Truth, 2018).
Kesinlik (Precision): Tahminlerin doğruluk yüzdesidir. Hassasiyet
(Recall): Modelin pozitif örnekleri tespit etme yetisini ölçer. F-1 Skor
(F-1 Score): Kesinlik ve Hassasiyet ölçütleri beraber değerlendirmek
için F-1 Skor tanımlanmıştır.
Ortalama Kesinlik (Average Precision: AP): Kesinlik-hassasiyet
eğrisini tüm kesinliklerin ortalamasını temsil eden tek bir değerde
özetlemenin bir yoludur. AP, ağırlığın hassasiyetteki artış olduğu her
bir eşikteki kesinliklerin ağırlıklı toplamıdır.
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Ortalama Kesinliklerin Ortalaması (Mean average precions: mAP):
Her sınıfın AP'lerine göre hesaplanan ortalama değerdir. mAP,
kesinlik ve geri çağırma arasındaki dengeyi içerir ve hem yanlış
pozitifleri (FP) hem de yanlış negatifleri (FN) dikkate alır. Bu özellik,
mAP'yi çoğu algılama uygulaması için uygun bir ölçüm yapmaktadır
(mAP, 2022).
2.4. Bulgular
Bu çalışmada herkese açık domates (“Tomato Detection”, 2020) veri
seti kullanılarak YOLOv5m6 modeli eğitilmiştir. Model eğitiminde
hiper parametrelerden batch değeri 16 ve epoch değeri 150 olarak
belirlenmiştir. İlk 10 epoch ve son 10 epoch verileri Şekil 4 üzerinde
gösterilmiştir. İlk epoch ve son epoch arasındaki kesinlik (precision),
hassasiyet (recall) ve mAP değerlerindeki artışa dikkat çekmek
önemlidir.

Şekil 4. İlk 10 ve Son 10 Epoch Verileri
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Şekil 5 üzerinde ise sırasıyla her bir dönemdeki kesinlik (precision),
hassasiyet (recall) ve mAP değerlerinin grafiksel gösterimi yer almaktadır.

Şekil 5. Soldan Sağa ve Yukarıdan Aşağıya Sırasıyla Kesinlik (Precision),
Hassasiyet (Recall) ve mAP grafikleri

Veri

setinden

rastgele

seçilen

görüntüler

ile

test

işlemi

gerçekleştirilmiş ve ortalama IoU değeri 0,87 olarak hesaplanmıştır
(Şekil 6). Ek olarak belirtilen modelin performansının belirlenebilmesi
için karışıklık matrisi (hata matrisi) kullanılmıştır. Bu matrise göre
kesinlik, hassasiyet ve F1-Skor ölçütleri hesaplanmıştır. Bu değerler
Tablo 2 üzerinde sunulmuştur.
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Şekil 6. Rastgele Görüntüler Üzerinden Test İşlemi
Tablo 2: Kesinlik, Hassasiyet, F1-Skor ve mAP Değeri

Ölçüt
Kesinlik
Hassasiyet
F1-Skor
mAP

Değer
0,89
0,89
0,88
0,89

Kesinlik ve Hassasiyet eğrisi, farklı eşikler için kesinlik ve hassasiyet
arasındaki dengeyi göstermektedir. Eğrinin altında kalan alan hem
yüksek hassasiyeti hem de yüksek kesinliği temsil eder; burada
yüksek kesinlik, düşük FP oranıyla ve yüksek hassasiyet, düşük FN
oranıyla ilgilidir. Her ikisi için de yüksek puanlar, sınıflandırıcının
doğru sonuçlar verdiğini (yüksek kesinlik) ve tüm olumlu sonuçların
çoğunluğunu (yüksek hassasiyet) verdiğini göstermektedir. KesinlikHassasiyet eğrisi Şekil 7 üzerinde sunulmuştur.
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Şekil 7. Kesinlik-Hassasiyet Eğrisi

2.5. Sonuç
Sonuç olarak, bu çalışmada gıda alanına yönelik bir nesne olarak
domates bitkisi, görseller üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır.
Ortalama %88 bir doğruluk payıyla görsellerden domates bitkisi
başarıyla tespit edilebilmiştir. Önerilen model olan YOLOv5’in daha
büyük ağ modelleri kullanılarak başarı oranı yükseltilebilir. Burada
temel amaç gıdaya yönelik bir nesnenin tespit edilebileceğinin
kanıtlanmasıdır. Burada kullanılan veri bir görseldir ve görsel
üzerinden tespit edilebilecek nesne buradaki örnekte olduğu gibi
belirgin bir nesne olabileceği gibi bir bitkinin kusurlu ya da hastalıklı
bir bölgesi de olabilir. Bu ve benzeri çalışmaların gıda alanında
çoğaltılarak daha da teşvik edilmesi sonraki yapılacak çalışmalara
zemin hazırlanması bakımından önem arz etmektedir.
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1.Giriş
Evrensel olarak herkes için en temel ihtiyaçların başında gelen gıda
ihtiyacı dikkate alındığında, günümüzün gelişen teknolojileri ile
donatılmış farklı uygulamalarla, bu alanda her türlü ihtiyaca çözüm
üretebilmek

mümkündür.

Teknoloji

dünyasında

kaydedilen

gelişmeler, gıda alanında araştırmacıları yenilikçi buluşlar ve
çözümler elde etmeleri noktasında teşvik etmektedir. Geleneksel
olarak, hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında da üretimde
kusurlu ürün tespiti, ürün dışı nesne tespiti, ürün sınıflandırılması gibi
problemler

genellikle

insan

iş

gücü

kullanılarak

çözüme

ulaştırılmaktadır. Tam bu noktada, iş gücü ve maliyeti en aza
indirgemek amacıyla; üretimde verim ve kalitenin artırılması, kusurlu
ürünlerin veya yabancı maddelerin tespit edilerek otomatik olarak
ayrıştırılması, ürüne yönelik hastalıkların tanımlanması, zamanında
ilaçlama için geliştirilen erken uyarı sistemleri, üretimin herhangi bir
aşamasına katkı sağlamak için geliştirilen robotik sistemler gibi yapay
zekâya dayalı çeşitli uygulamalar aktif olarak kullanılmaktadır.
İnsanın görme duyusunu kullanarak çözebileceği problemlerin
bilgisayar yoluyla çözülebilmesini sağlamak ve bu amaca yönelik
geliştirilen yapay zekâ uygulamaları bilgisayarla görme alanı
kapsamında değerlendirilmektedir. Bilgisayarla görme, ürünlerin
kalitesinin denetlenmesi ve sınıflandırılması dahil olmak üzere hem
gıda endüstrisinde hem de hassas tarımda uygulanabilir olduğu
kanıtlanan tahribatsız bir yöntemdir (Wan ve ark., 2018). İnsanın, bir
problem çerçevesinde görme duyusu ile algılayıp çıkarım elde etmesi
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sürecini bilgisayarlara ya da makinelere aktarabilmek için girdilerin
yani görüntülerin, başlangıç aşamasında bazı görüntü işleme
tekniklerine maruz bırakılması gerekebilmektedir. Bu teknikler
makinelerin “görebilmesi” için geliştirilen sistemlerin amacına
ulaşabilmesi için süreci hızlandıran bazı avantajlar sunmaktadır. Bu
bölümde bilgisayarla görme ve görüntü işleme çerçevesinde
literatürde yer alan ve dikkat çeken güncel yaklaşımlara yer
verilmiştir.
2. Dijital Görüntü İşleme
Makine öğreniminin bir alt kümesi olan bilgisayarla görme
sistemlerinde, verinin kullanılmadan önce belirli aşamalardan
geçirilmesi yani işlenmesi önem arz etmektedir (Chicco, 2017). Model
oluşturulmadan

önce

harcanılabilmektedir.

Veri

bu

aşamada

setinde

bulunan

oldukça

zaman

eksik

verilerin

tamamlanması, aykırı verilerin tespiti, gürültü giderimi, veri
tutarsızlıklarının giderilmesi gibi işlemler veri işleme çalışmalarını
oluşturmaktadır.
Dijital (sayısal) bir görsel (görüntü), dijital bir aygıt ile dijital ortama
aktarılan; her biri belirli bir değere sahip, sonlu sayıda piksel adı
verilen öğelerden oluşmaktadır. Dijital görüntü işleme ise görüntülerin
belirli algoritmalar kullanılarak bilgisayar ortamında işlenmesi
anlamına gelmektedir. İşlenen veriler kullanılarak görüntüden anlamlı
bilgiler elde edilir. Görüntü işleme, literatürde görüntü sınıflandırma,
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öznitelik çıkarımı, görüntü tanıma gibi farklı görevler için
kullanılmaktadır.
Görüntü işleme, Photoshop, Gimp vb. özel yazılımlar kullanılarak
manuel olarak gerçekleştirileceği gibi; bazı özel teknikler kullanılarak
otomatik yollarla da gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çok sayıda
görselin kullanıldığı çalışmalarda manuel görüntü işleme işlemleri
oldukça zaman gerektireceğinden dolayı bu işlemin otomatik yollarla
yapılması araştırmacıların işini kolaylaştırmaktadır.
Görüntü

işleme

çalışmalarının

ilk

aşaması

görüntünün

elde

edilmesidir. Sonraki aşamaların sağlıklı ilerleyebilmesi bakımından
ilk aşamanın titizlikle tamamlanması gerekmektedir. Sonraki süreçte
kullanılacak modele uygun olacak şekilde veri setinin oluşturulması
gerekmektedir. Görüntünün elde edilmesinden sonraki aşama görüntü
işleme aşamasıdır. Dijital görüntü işleme süreci iki ana aşamadan
meydana gelmektedir. İlk aşama olan görüntü ön işleme aşamasında,
kullanılacak verinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu aşamada
eşikleme, genişletme, aşındırma, açma, kapama gibi tekniklerle
görüntü

üzerinde

iyileştirmeler

yapılır.

Görüntü

ön

işleme

aşamasından sonra görsel, bir sonraki aşama olan öznitelik çıkarımı
için hazır hale getirilmiş olur. Öznitelik çıkarma aşamasında ise ön
işlenmiş

verilerden

karakteristik

özelliklerin

elde

edilmesine

odaklanılır. Burada görüntünün içeriği hakkında tanımlayıcı bilgiler
veren çıktılar üretilmektedir. Parlaklık dönüşümleri ya da parlaklık
düzeltmeleri, gama

düzetmesi, histogram

eşitleme, geometrik
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dönüşümler,

görüntü

filtreleme,

görüntü

bölütleme,

görüntü

restorasyonu başlıca görüntü işleme tekniklerini oluşturmaktadır.
3. İlgili Çalışmalar
Literatürde görüntü işleme yöntemlerinin gıdalarda kullanımına
yönelik olarak son dönem güncel çalışmalar yer almaktadır.
Bu çalışmalara örnek olarak Jahanbakhshi ve Kheiralipour (2020)
tarafından yapılan çalışmada havuçları şekline göre sınıflandırmak
amacıyla görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın veri seti
135 havuç görselinden oluşmaktadır. Görüntü elde etme ve görüntü
işleme sonrasında görsellerden uzunluk, genişlik, çevre, uzama
miktarı, alan vb. öznitelikler çıkarılmıştır. Çalışmada performans testi
için iki farklı sınıflandırıcı kullanılmış ve sırasıyla %92 ve %96’lık bir
doğruluk elde edilmiştir. Ürünlerin derecelendirilmesi kapsamında
Zandi vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada, görüntü işleme ve
bilgisayarla görü tabanlı algoritmaya dayalı otomatik bir sistem
önerilmiştir. Alıç meyvesinin kullanıldığı çalışmada, meyvelerin
fizikokimyasal ve geometrik öznitelikleri dikkate alınarak meyveler
üç kategoride sınıflandırılmıştır. İlk olarak yakalanan görüntüler
üzerinden gürültü kaldırma ve görüntüyü ikili (binary) görüntüye
dönüştürme işlemi uygulanmıştır. Bu sayede ürün görüntüleri
üzerinden renk özellikleri çıkarılmıştır. Çalışmada elde edilen
bulgular, alıç meyvesinin kalitesinin değerlendirilmesinde tahribatsız,
güvenilir ve nesnel bir yöntem olarak görüntü işleme ve bilgisayarla
görme tekniklerinin potansiyel olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
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Benzer bir çalışmada görüntü işleme ve yapay zekâ teknikleri
kullanılarak dut meyvesi olgunluklarına göre sınıflandırılmıştır
(Azarmdel

ve

ark.,

2020).

Olgunlaşmamış, olgun ve

vakti

geçmiş/fazla olgunlaşmış olarak üç sınıflı bir model geliştirilmiştir.
Bir uzman tarafından etiketlendirilen 577 adet dut meyvesi sonrasında
özel bir görüntüleme sisteminin kullanılarak fotoğraflanmıştır. Her bir
görüntü üzerinde görüntü işleme teknikleri uygulanarak meyvenin
geometrik öznitelikleri, renk ve doku öznitelikleri çıkarılmıştır. Son
olarak çıkarılan sınıflama için yapay sinir ağları ve destek vektör
makineleri işe koşulmuştur. Performans sonuçlarına göre meyvelerin
başarıyla sınıflandırıldığı bildirilmiştir. Minz vd. (2020) tarafından
gıda kolorimetri uygulamaları için yüksek çözünürlüklü görüntülerin
işlenmesi amacıyla bir algoritma geliştirilmiştir. Çalışmada iki aşamalı
görüntü işleme sürecinin, yüksek çözünürlüklü görüntülerin analizinin
hızlı yapılabilmesi için düşük hesaplama gücü avantajı sunduğu
bildirilmiştir. Başka bir çalışmada, tarla koşullarında biber bitkisinin
boyunu ve genişliğini ölçmek amacıyla görüntü işleme yaklaşımları
kullanılmış ve çalışmaya katkısı belirtilmiştir (Gupta ve ark., 2022).
Sabouri ve Sajadi (2022) tarafından yapılan çalışmada, çiya, kinoa ve
acı kavun bitkilerinde görüntü işlemeye dayalı hesaplanan yaprak
alanları

bazı

yapay

zekâ

algoritmalarıyla

tahmin

edilmeye

çalışılmıştır. Karşılaştırma sonuçlarına göre yapay zekaya dayalı
yöntemlerinin, yaprak alanlarını kabul edilebilir bir şekilde tahmin
edebileceği kanıtlanmıştır.
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Fu vd. (2019) tarafından, hasat öncesi bitki üzerinde kivileri tespit
edebilen bir bilgisayarla görme sistemi geliştirilmiştir. Karmaşık arka
plan görüntüleri üzerinden meyveyi bölütleyebilen sistemde her bir
görüntü üzerinden meyve kenarları tespit edilerek meyveler otomatik
olarak sayılmıştır. Gece koşullarında bile %90’ın üzerinde bir
başarıyla meyvelerin tespit edilebildiği belirtilmiştir. Ürün tespitine
yönelik başka bir çalışmada, kaliteli meyvelerin tespit edilebilmesi
amacıyla görüntülerden doku, renk ve şekil algılamaya dayalı bir
bölütleme yöntemi kullanılmıştır (Nayak ve ark., 2019). Çalışmada
sınıflandırma aşamasında destek vektör makineleri sınıflandırıcısı
kullanılmıştır.
Kusurlu ürünlerin tespit edilmesine yönelik geliştirilen sistemlerde
görüntü işlemenin faydası göze çarpmaktadır. Düzensiz şekilli, simetri
olmayan mangoların ayırt edilmesine yönelik yapılan çalışmada
meyve boyutlarının hesaplanması ve meyve kütlelerinin tahmin
edilmesi için görüntü işleme tekniklerine dayanan yedi farklı
yaklaşımının olumlu performansı bildirilmiştir (Utai ve ark., 2019).
Bir diğer çalışmada Li vd. (2022), portakalda erken çürüme ve
bozulmaların tespit edilebilmesi amacıyla hiperspektral görüntü
işlemeye

dayalı

sınıflandırma

bir

sistem

performansı

önermişlerdir.

tüm

örneklerle

Önerilen

sistemin

değerlendirilmiştir.

Deneysel sonuçlara göre sınıf bazında çürümüş ve sağlam portakallar
için sırasıyla %100 ve %91,3’lük bir başarı elde edildiği belirtilmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre geliştirilen algoritmanın, portakallarda
özellikle erken çürüme tespiti için hızlı ve düşük maliyetli bir
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multispektral

görüntüleme

sisteminin oluşturulmasında

katkıda

bulunabileceği vurgulanmıştır.
Ürün hastalıklarının sınıflandırılmasına yönelik bazı çalışmalarda
görüntü işlemenin önemi belirtilmiştir. Bu çalışmalardan Ansari vd.
(2022), üzüm yaprak hastalığının tespiti ve sınıflandırılması görevinde
görüntü işleme yaklaşımını kullanmışlardır. Çalışmada görüntü işleme
aşamasında gürültü giderme, görüntü iyileştirme ve bölütleme
teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular görüntü işlemenin
önemini ortaya koymaktadır. Bir diğer çalışmada görüntü işleme
tekniklerine dayalı olarak pirinç patlağı hastalığının zamanında hızlı
teşhisinin yapılabilmesi amaçlanmıştır (Larijani ve ark., 2019).
Çalışmanın genel doğruluğu %94 olarak hesaplanmış ve pirinç
patlağının zamanında teşhis edilebilmesi için kullanılan yöntemin
büyük bir potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir. Yang vd. (2019), çay
üretiminde verim kaybına neden olan çay hastalığını tespit edebilmek
için görüntü işleme ve bilgisayarla görme tekniklerine dayanan etkili
ve basit bir sistem önermişlerdir. Çalışmada önerilen sistem, kızılötesi
termal görüntü sınıflandırması, görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renk
uzaylarına

dönüştürülmesi,

eşikleme, filtreleme,

ikili

görüntü

dönüşümü ve bir takım morfolojik operatörleri içeren bir dizi
teknikten oluşmaktadır. Çalışmada %97’lik bir başarı elde edildiği
bildirilmiştir.

Benzer

bir

çalışmada

nar

meyve

hastalığının

tanımlanması, meyve hastalığının tespit edilebilmesi amacıyla görüntü
işleme ve yapay zekâ teknikleri kullanılmıştır (Noola, 2018). Nar
görüntüleri

kullanılarak,

hastalıktan

etkilenen

kısımların
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belirlenebilmesi

için

bölütleme

ve

kümeleme

yöntemleri

kullanılmıştır. Son olarak çıkarılan özniteliklerle Olasılıksal Sinir ağı,
K-En Yakın Komşu ve Destek Vektör Makineleri algoritmalarıyla
sınıflandırma yapılmıştır. Performans testleri, çalışma sonuçlarının
doğru ve kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. Meyve hastalıklarına
yönelik yapılan bir diğer çalışmada (Dharmasiri ve Jayalal, 2019),
çarkıfelek

meyvesi

hastalıklarını

hızlı

ve

otomatik

olarak

tanımlayabilecek için bir görüntü işleme yaklaşımı önerilmiştir.
Çalışmada, görüntü ön işleme aşamasında renk dönüşüm teknikleri;
sonrasında

bölütleme

için

K-Ortalamalar

kümeleme

yöntemi

kullanılmıştır. Yerel İkili Desen yöntemi ile öznitelik çıkarımı sonrası
Destek Vektör Makineleri algoritması kullanılarak sınıflama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada %79’luk bir doğrulukla hastalık tespiti
gerçekleştirilmiştir. Görüntüler üzerinden ürün hastalığının tespit
edilebilmesi amacıyla bölütleme için K-Ortalamalar kümeleme
algoritmasının kullanımı sıklıkla görülmektedir (Noola, 2018;
Dharmasiri ve Jayalal, 2019; Devi, 2020). Su ürünleri yetiştiriciliğinde
balık hastalıklarının takibine yönelik bir çalışmada, enfekte balıkların
zamanında tespiti için görüntü işlemeye dayalı bir makine öğrenimi
sistemi geliştirilmiştir (Ahmed ve ark., 2022). İki aşamadan oluşan
sistemin ilk aşamasında görüntüyü büyütmek ve gürültüyü gidermek
için görüntü işleme adımları uygulanmıştır. İkinci aşamada ise
öznitelik çıkarımı ve hastalıkların sınıflandırılması sağlanmıştır.
Çalışmada %90 üzerinde bir başarı elde edilmiştir.
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Evrişimsel Sinir Ağları (CNN: Convolutional Neural Networks),
öznitelik çıkarımı ve sınıflandırma işlevlerini bir araya getiren,
görüntü tanıma ve sınıflandırma için yaygın olarak kullanılan, modern
bir Derin Öğrenme yaklaşımıdır (Krizhevsky ve ark., 2017; Nisha ve
Meeral, 2021). Bir CNN mimarisi, evrişim, havuzlama ve tam
bağlantılı katmanlar gibi farklı katmanları bünyesinde barındıran ileri
beslemeli bir yapıya sahiptir (Şekil 1).

Şekil 1. Genel CNN Mimarisi (Nisha ve Meeral, 2021)

Daha önce de bahsedildiği üzere geleneksel yöntemlerin kullanıldığı
sistemlerde,

görüntü işleme

çalışması,

öznitelik

çıkarımı

ve

sınıflandırma üç farklı aşamada gerçekleşirken; CNN bunları kendi
içerisinde çözümleyip otomatik olarak çıktıya dönüştürmektedir. Bu
açıdan ele alındığında geleneksel makine öğrenimi yaklaşımlarından
farklı bir konumda yer almaktadır. Bazı görevler için görüntü işleme
ve CNN yaklaşımlarının bir arada kullanılması başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur. Bu çalışmalara örnek olarak, Filipinler’de en fazla ihraç
edilen meyvelerden muz, mango ve Filipin limonu meyvelerinin
olgunluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla görüntü işleme ve CNN
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yaklaşımlarına başvurulmuştur. Her bir meyve için olgunlaşmamış,
olgun ve vakti geçmiş/fazla olgunlaşmış olacak şekilde üç sınıflı bir
sistem önerilmiştir (Ayllon ve ark., 2019). Bir başka çalışmada,
buğdayda verimi en çok etkileyen yaprak hastalıklarından biri olan
sarı pas hastalığının sınıflandırılması amacıyla görüntü işleme ve
CNN yöntemleri işe koşulmuştur (Hayit ve ark., 2021). Çalışmada
yaprak görüntüleri eşikleme, morfolojik operatörler ve maskeleme
gibi görüntü işleme aşamalarından geçirilmiş ve farklı CNN
yaklaşımları ile sınıflandırılmıştır. Çalışma bulgularına göre %91’lik
bir başarı elde edilmiştir. CNN ve görüntü işlemenin kullanıldığı farklı
bir çalışmada, restoranlara yönelik olarak, yiyecek görüntüleri
üzerinden otomatik fiyat tahmini yapabilen bir sistem önerilmiştir
(Ramdani ve ark., 2020). Çalışmada CNN kullanılarak 6 farklı
yiyecek %100’lük bir başarıyla sınıflandırılabilmiştir. Benzer bir
çalışmada yemek sınıflaması için yine CNN kullanılmış ve başarısı
bildirilmiştir (Li ve ark., 2020). Gıdalarda görüntü bölütleme görevi
için CNN’in kullanıldığı çalışmalar da yer almaktadır (Ciocca ve ark.,
2019). Jagtap vd. (2019) tarafından, patates işleme endüstrisi için
modern görüntü işleme tekniklerini kullanarak, toplam atık miktarını
ve atık üretiminin nedenlerini gerçek zamanlı olarak ölçmek için
otomatik bir sistem tasarlanmıştır. Çalışmada görüntüler özel olarak
konumlandırılmış bir kamera ile alınmıştır. Alınan görüntüler, kusurlu
ve

tüketilemez

durumda

olan

patatesleri

tespit

etmek

için

değerlendirilmiştir. Sınıflama görevi CNN ile gerçekleştirilmiş.
Çalışmanın performans sonuçlarına göre eğitim, doğrulama ve test
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veri kümesi için sırasıyla %99,79, %94,06 ve %83,3’lük bir doğruluk
elde edilmiştir.
Nesne tanıma uygulamaları, konu uzmanlarının etiketlediği görüntü ya
da verilerle eğitilmiş ve başarı elde edilmiş modellerin nispeten daha
tecrübesiz ya da konu uzmanı olmayan kişiler tarafından problemlere
çözüm sağlama noktasında sıkça kullanılmaktadır. Bunun dışında
nesne tanıma uygulamaları bedensel engelli kişiler tarafından da
kullanılmaktadır (Fakhrou ve ark., 2021). Örneğin görme engelli
kişiler, nesneleri ya da metinleri tanıyabilmek gibi farklı amaçlar için
nesne tanıma uygulamalarından faydalanmaktadırlar. Özellikle bu
uygulamaların, hepimizin evlerine kolaylıkla giren mobil cihazlara
uyarlanması,

bedensel

engelli

kullanıcılar

için

kolaylıklar

sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu uygulamaların faydasını en üst
düzeye çıkarabilmek için nesne tespitinin genel değil; daha spesifik
nesnelerin tespitine indirgemek gerekmektedir. Örneğin, görme
engelli bir kullanıcının bir restoranda meyve sipariş ettiğini
düşünürsek, kullanıcı gelen yemeğin zaten bir meyve olduğunu
bilmektedir. Önemli olan uygulamanın meyveler hakkında kullanıcıya
geri bildirim sunabilmesidir. Bu alanda yapılan çalışmalara örnek
olarak Fakhrou vd. (2021), görme engelli çocuklara yönelik akıllı
telefon tabanlı bir yemek tanıma sistemi önermişlerdir. Geliştirilen
akıllı

telefon uygulaması, gerçek zamanlı

görütülerden gıda

ürünlerinin tanınabilmesi için CNN kullanmaktadır. Çalışmada iki
CNN mimarisi birleştirilmiş ve yeni bir CNN modeli olarak
kullanılmıştır. Yemek tanıma veri seti 29 çeşit yemek ve meyve
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görsellerinden oluşmaktadır. Performans çıktılarına göre, geliştirilen
yeni CNN yaklaşımının son teknoloji CNN modellerinden daha iyi
performans sergilediği vurgulanmıştır (doğruluk: %95,55). Gıda
tanıma görevi için CNN’nin kullanıldığı bir başka çalışmada da
toplamda 475 kategoride 247.636 görüntü içeren bir veri seti
sunulmuştur (Ciocca ve ark., 2018). 50 katmanlı CNN mimarisinin
geliştirildiği çalışmada, geliştirilen mimarinin diğer mimarilere göre
daha iyi performans ortaya koyduğu bildirilmiş olup; özellikle
gıdalarda nesne tanıma görevi için büyük veri setlerinin kullanımına
ihtiyaç bulunduğunun önemi vurgulanmıştır.
4. Sonuç
Bu çalışma, “gıdalarda görüntü işleme çalışmalarına yönelik güncel
yaklaşımlar” bağlamında yapılan çalışmalara yönelik hazırlanmıştır.
Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak çıkarılacak genel sonuç, genel
olarak ortaya sunulan model, sistem ya da prototipin sahaya
aktarılabilecek

bir

potansiyel

taşımasıdır.

Yapılan

bilimsel

çalışmaların gerçek ortam aktarılması noktasında bu tip çalışmaların
artırılması ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Çalışmaların çıkış
noktası incelendiğinde, araştırmacıları sonuçta insan beyninin
yapısından ilham alan çeşitli yöntemleri geliştirmeye ve uygulamaya
yönlendirdiğinden söz edilebilir. Bazı çalışmaların sonuçlarına göre
çalışma konusu kapsamında insandan daha iyi performans ortaya
koyduğu açıktır. Özellikle nesne tespit ve sınıflandırma görevleri için
geleneksel metotlar çerçevesinde sınıflandırıcı olarak Destek Vektör
Makineleri yaklaşımının kullanıldığı görülmekte olup; Derin Öğrenme
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yaklaşımlarından

son

dönem

popüler

bir

yaklaşım

olarak

değerlendirilen CNN yaklaşımlarının kullanıldığı çalışma sonuçlarının
insan beyni formuna yakınlığına dikkat çekmek önem arz etmektedir.
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1.Giriş
Besin grupları, yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için
gerekli olan besin öğelerini içermektedir. Yağlar, A,D,E ve K
vitaminlerinin emiliminde, esansiyel yağ asitlerinin vücuda alımı ve
kullanımında,

bağışıklık

sisteminin

güçlenmesinde,

kemik

gelişiminde, çocuklarda zeka gelişiminde, oldukça önemli bir yere
sahiptir. Özellikle oymamış yağlar kardiyovasküler hastalıklara karşı
koruyucu etkisi vardır (Khetarpaul ve ark., 2014).
İnsan vücudunun en önemli kalsiyum kaynağı süttür. Süt, içermiş
olduğu yüksek kalite protein, yüksek kalsiyum ve fosfor, tekli ve
doymamış yağlar, vitaminler bakımından elzem bir besin maddesidir
(Rudd, 2013; Baysal, 2015; Shori, 2021).
Ancak kültürel etmenler, vegan-vejeteryan beslenme gibi özel
beslenme yöntemleri, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, laktoz
intoleransı gibi hastalıklar bireylerin bu besinlerin tüketimlerinin
önüne geçmektedir. Bu yüzden gıdaların alerjenik etkilerini azaltmak,
yağ oranını düşürerek enerji değerini azaltmak ve

obezite,

kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etki sağlamak amacıyla
ikame gıdalara duyulan ihtiyaç artmaktadır (WHO, 2009; Nicholls ve
ark., 2011; Hooper ve ark., 2015). Bu bölümde yağ ve süt yerine
kullanılan ikame gıdalar ve sağlık üzerine etkileri anlatılacaktır.
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2. Yağ İkame Maddeleri
Gıdaların görünüş, tat ve yapısına sağladığı yararların yanında yağlar,
vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli bir yere sahiptir
(Baysal, 2015). 1 gram yağ insan organizmasına 9 kilokalori enerji
vermekte; yağda eriyen A,D,E,K vitaminlerinin vücutta taşınmasında
ve emiliminde görev alırken, esansiyel yağ asitleri ise büyüme ve
gelişmenin sağlanmasında ve yaşamın sağlıklı bir şekilde devam
etmesinde önem arz etmektedir (Baysal ve ark., 2014).
Günlük alınması gereken enerjinin %25-30’luk kısmının yağlardan
sağlanması gerekmektedir. Yağlardan gelen toplam enerjinin %10’u
doymuş yağlardan, %12-15’i tekli doymamış yağlardan, %7-10’u ise
çoklu doymamış yağlardan sağlanmalıdır (TUBER, 2015).
Fizyolojik faydalarına rağmen diyetle alınan yağ asitleri ile beraber
diyetle alınan yağ asitlerinin kalitesi kan kolesterol seviyesinde
belirleyici rol oynamaktadır ve kardiyovasküler hastalıklar olmak
üzere birçok metabolik hastalığın görülme riskini arttırmaktadır
(Duyff, 2012). Gıdaların yağ içeriklerinin doğrudan azaltılması ve
diğer gıda bileşenleri ile yer değiştirmesi bu hastalıkların görülme
sıklığının

kontrol

altına

alınmasını

sağlasa

da

gıdaların

viskozitelerinde, tekstürlerinde, görünüşlerinde, aroma ve son üründe
olumsuz etkisi bulunmaktadır (Peng ve Yao, 2017). Bu yüzden yağ
ikameleri gıda endüstrisinde yaygın bir şekilde geliştirilmekte ve
kullanılmaktadır (Chen ve ark, 2019).
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Yağ

temelli

yağ

ikameleri

yağ

benzeri

maddeler

olarak

isimlendirilirken karbonhidrat ve protein temelli yağ ikameleri ise yağ
taklidi maddeler olarak isimlendirilmektedir (Peng ve Yao, 2017).
Yağ benzeri maddeler, yağlardan kimyasal olarak sentezlenir veya
enzimatik yollardan türetilmektedir ve pişirme ve kızartma için
uygundur. Yağ taklidi maddeler ise yağları taklit eder ancak yağların
yerini alamazlar. Yağ taklidi maddeler, 1-4 kilokalori içerir, damıtma
ve fırınlama için uygundur (Glueck ve ark, 1994).
2.1. Yağ benzeri maddeler
2.1.1. Olestra
Olestra, sükrozun hekza, hepta ve okta esterlerinden meydana gelen,
yenilebilir yağlardan elde edilen bir poliesterdir (Yankah ve Akoh,
2001). Çoklu doymamış yağ asitlerinden elde edilen olestra oda
sıcaklığından berrak bir sıvı iken doymuş yağ asitlerinden yapılan
ürün opak bir katıdır (Allgood ve ark., 1997).
Vücutta sindirim ve emilime uğramadığı için herhangi bir kalori
değeri yoktur (Duffy, 2012). Tadı ve pişirme şekli olarak yağ ile
benzeridir (Bernhardt, 1988). Özellikle kızartma ve atıştırmalıklarda
kullanıldığında

yapısal

özellikleri

bozulmamaktadır.

Sindirime

uğramadığı için olestra içeren gıdalarda yağda eriyen vitaminlerin
takviye edilmesi gereklidir (Duffy, 2012).
Yapılan çalışmalar neticesinde olestranın; kanserojenik, teratojenik,
mutajenik ve toksik etkiye neden olmadığı belirtilse de vücuda aşırı
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alınması durumunda mide krampı, ishal gibi gastrointestinal sistem
hastalıklarına neden olabilmektedir (Çakmak ve Çalıkçıoğlu, 2021).
Olestranın metabolik hastalıklar üzerine etkileri incelendiğinde ise;
yapılan çalışmalar neticesinde diyetlerinde yağ yerine olestraya yer
veren bireylerde yağ tüketiminde meydana gelen azalmaya bağlı
olarak ağırlık kaybı olduğu gözlemlenmiştir (Eldridge ve ark., 2002;
Roy ve ark., 2002; Bimal ve Guonong, 2006). Ayrıca olestra
tüketimine bağlı olan kan kolesterol düzeyinde azalma olduğu
görülmüştür (Patterson ve ark., 2000).
2.1.2. Salatrim
Salatrim, uzun zincirli yağ asidi (steraik asit) ve kısa zincirli yağ
asidinin (asetik, propiyonik ve bütirik asit) gliserol omurgasında
esterleşmesiyle elde edilen; kakao yağının erime profilini taklit etmek
için geliştirilen bir yağ ikame maddesidir (Smith ve ark., 1994;
Swanson, 2006). Fizikokimyasal, organoleptik ve fonksiyonel
özellikleri ile yağlara benzemekle beraber organizmaya yağların yarısı
kadar

enerji

verir

(Smith

ve

ark.,

1994).

Çikolata-aromalı

kaplamalarda, karamel, dolgularda, sos ve bazı süt ürünlerinde yağ
yerine kullanılmaktadır (Sandrou ve Arvanitoyannis, 2000).
Salatrim, yağa göre açlığı bastırmakta ve tokluk hissini azaltmaktadır
(Sorensen ve ark., 2008). Ancak günlük 30 gramdan fazla alınması
kadınlarda daha yaygın olmak üzere baş ağrısı ve gastrointestinal
sistem hastalıklarını ortaya çıkartabilmekte; bu durum günlük diyetle
salatrimin yanında yağ alımı ile birlikte önlenebilmektedir (Shaheen
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ve ark., 2022). Bunun yanında salatrim tüketen bireylerde kan glikoz,
insülin, triaçilgliserol, ghrelin, peptit YY düzeylerinde tüketmeyenlere
göre anlamlı düzeyde bir değişiklik görülmemiştir (Sorensen ve ark.,
2008).
2.1.3. Caprenin
Gliserolün kaprilik, kaprik ve behenik asit ile esterifikasyonu ve
polidesktroz ile kombinasyonu sonucu elde edilen yağı azaltılmış bir
gıda ikamesidir (Ognea ve ark., 2006). Fiziksel ve kimyasal özellikleri
ile birleştiğinde mevcut olarak kullanılan kakao yağı ve hidrojene
bitkisel yağlar için düşük kalorili uygun bir yağ ikame maddesidir
(Department of Health, 1993).
Vücutta sadece behenik asit kısmen sindirilmektedir (Warshaw ve
ark., 1996). Bu yüzden 1 gramı için 5 kilokalori enerji verir (Peters ve
ark., 1991). Kaprilik ve kaprik asidin vücutta emilmemesinden ötürü
serum lipid düzeylerini yükseltici etkisi yoktur (Powers, 1994).
Yüksek kolesterollü bireylerde palm yağı, palm çekirdeği yağı ve
tereyağına göre kan kolesterol düzeyinde anlamlı seviyede düşüşe
neden olmaktadır (Wardlaw ve ark, 1995).
2.1.4. Esterifiye Edilmiş Proroksillenmiş Gliserol (EPG)
EPG, gliserolün propilen oksit ile reaksiyona girmesi sonucu propilen
glikol

ile

beraber

meydana

gelmektedir

(Swanson,

2006).

Dondurulmuş tatlılarda, salata soslarında ve fırıncılık ürünlerinde katı
ve sıvı yağların yerine kullanılmaktadır (Chavan ve ark., 2016).
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Yapılan hayvan deneylerine göre EPG; akut, subkronik veya kronik
toksiditeye,

genotoksiditeye,

karsizojineteye,

deri

ve

göz

hastalıklarına, üreme fonksiyon bozukluğuna neden olmamaktadır
(Wedig ve Bechtel, 2014; Bechtel, 2014a; Bechtel, 2014b).
60-150 gram EPG tüketimi sonucunda serum transamilaz (ALT ve
AST) değerlerinde artış gözlemlenmektedir (Bechtel, 2015). Ayrıca
EPG tüketen bireylerde margarin tüketenlere göre serum retinol, αtokoferol

ve

25-OH-D2 seviyelerinde

anlamlı

bir değişiklik

görülmemekte iken β-karoten ve polikinon seviyelerinde düşüş
gözlemlenmiştir (Davidson ve Bechtel, 2014). 10 gram/gün EPG
tüketiminin tolere edilebilir düzeydedir (Davidson ve Bechtel, 2014)
2.1.5. Sorbestrin
Sorbitol ve sorbitol anhidritlerin yağ asidi esterlerinden oluşan, düşük
kalorili, ısıl stabilitesi yüksek, sıvı bir yağ ikamesidir. Karbonhidrat
kökenli bir yağ asidi poliesteridir. 1 gramı için 1,5 kilokalori enerji
sağlar. Yağ benzeri tatları vardır. Kızartmalarda, salata soslarında,
mayonez, fırıncılık ürünleri gibi sıvı yağın birçok kullanım alanında
yağ ikamesi olarak kullanılabilir (Swanson, 2006; Bechtel, 2014;
Lannes ve Amaral, 2015).
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2.2. Yağ taklidi maddeler
2.2.1. Protein kaynaklı yağ taklidi maddeler
1990’lı yıllardan beri yağ ikamesi olarak kullanılan maddelerdir.
Karbonhidrat kaynaklı olanlar kadar fazla sayıda olmasalar da yoğurt,
peynir, ekşi krema, dondurma, mayonez ve salata soslarında yaygın
olarak

kullanılmaktadır.

Derin

kızartma

için

uygun

değildir

(Khetarpau ve ark., 2014). Yumurta sarısı veya yağsız sütten elde
edilmektedir. Krema hissi sağlar, görünüş ve tekstürü iyileştirir.
Selüloz gibi sindirilmeyen gıdalar ile karıştırılarak kullanılabilirler. 1
gramı için 1-4 kilokalori enerji sağlarlar (Duff, 2012).
2.2.1.1. Simplesse®
Yumurtanın sarısı, süt, peynir altı suyu proteinleri ve soya proteinleri
ile bunların kombinasyonlarından elde edilen bir yağ ikamesidir.
Dondurma, peynir ve mayonez yapımında kullanılır. 1 gram yağın
yarısı kadar enerji verir (Brady ve ark., 2002). Protein parçacıkları
ağızın algılayamayacağı kadar küçük boyuttadır. İnsan vücudunda
sindirime uğrar ve vücut tarafından protein olarak emilir. Bu ürün
yağların zengin kremsi ağız hissini sağlar. Mikropartikülasyon ile elde
edilir ve sıcaklıkla beraber protein jelleşip kremsi yapı kaybolduğu
için pişirmeye uygun değildir (Swanson, 2006).
Yağ içeren dondurma tüketimine göre Simplesse ® içeren dondurma
tüketiminde bağlı olarak, vücut ağırlığında, yaşam belirtilerinde ve
plazma aminoasit profillerinde anlamlı düzeyde bir değişiklik
bulunmamıştır (Harris ve ark., 1992). Peynir altı suyu proteinlerinden
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elde edildiği için alerjik reaksiyonlara sebep olabilir (Akoh, 1998).
Ancak her 3 gramı için 1 gram protein içermesinden ve yağ alımını
büyük ölçüde azaltıcı etkisinden dolayı; beslenmenin düzenlenmesi ve
doymuş yağ ve trans yağ alımını azaltmak için önerilebilir (Gaull,
1991).
2.2.1.2. Dairy-Lo™
Peynir altı suyu proteinin 80 0C sıcaklıkta ve Ph 6,1’de kısmi
denatürasyonu sonucu elde edilir. Tam denatüre olmadığı için su
bağlama ve emülsifikasyon gibi özellikleri korunmuştur (Miller,
1994). 1 gramı için 4 kilokalori enerji verir (Sandrou ve
Arvanitoyannis, 2000). FDA tarafından 1979 yılından beri GRAS
(Genel Olarak Güvenli Kabul Edilebilir) olarak tescillenmiştir (CCC,
2021). Süt ve süt ürünlerinde, fırıncılık ürünlerinde, salata soslarında,
mayonez tipi ürünlerde kullanılmaktadır (Lannes ve Amaral, 2015).
2.2.1.3. Lita
Mısırın mikropartikülasyonu sonucunda elde edilmektedir. Boyutları
0,1-0,8µ’dur. İçermiş olduğu protein kaynağı ve güçlü hidrofobik
yapısı ile eşsizdir ve bu özellikleri aroma gibi bazı problemleri
beraberinde getirmektedir. Protein-polisakkarit etkileşimi baz alınarak
üretilmiştir (Jones ve Roller, 1996). Dondurulmuş tatlılarda ve
fırıncılık ürünlerinde kullanılmaktadır (CCC, 2021).
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2.2.2. Karbonhidrat kaynaklı yağ taklidi maddeler
En yaygın kullanılan gruptur. Büyük çoğunluğu FDA tarafından
GRAS (Genel Olarak Güvenli Kabul Edilebilir) olarak tescillenmiştir.
1 gramı için 0-4 kilokalori enerji verirler. Süt ve süt ürünlerinde,
soslarda, dondurulmuş tatlılarda, işlenmiş etler ve fırıncılık ürünleri
gibi gıdalarda kullanılmaktadır. Tamamen sindirilmezler (Khetarpaul
ve ark., 2014). Belirli bir sıcaklığa kadar dayanabilirler ancak
kızartma için uygun değillerdir. Yağa benzer doku, görünüş ve ağız
hissi sağlamaları için su ile birleşmeleri gereklidir (Duyf, 2012)
2.2.2.1. Nişastadan elde edilen yağ ikameleri
Doğal nişasta; buğday, mısır, pirinç ve patatesten elde edilirken gıda
ve endüstriyel uygulamalarda koyulaştırıcı, stablizatör, jelleştirici,
hacim arttırıcı ve su tutucu olarak kullanılmaktadır (Chavan ve ark.,
2016). Nişasta bazlı yağ ikameleri, ürüne tam yağ kullanılan
muadilleri ile eşdeğer organoleptik özellikleri sağlayabilir (Yackel ve
ark, 1992). Nişasta ve modifiye nişasta, 1 gramı için 1-4 kilokalori
enerji vermektedir. Bu ürünler özellikle işlenmiş etler, salata sosları,
fırıncılık ürünleri, donmuş tatlı ile süt ve süt ürünlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Lannes ve Amaral, 2015).
2.2.2.2. N-Fat
Tapyoka bitkisinin asit hidrolizi ile elde edilmektedir. Salata sosları,
puding, yapay ekşi krema, dondurulmuş gıdalarda kullanılmaktadır
(Chen ve ark., 2019). Hafif tat, pürüzsüz ağız hissi ve hidrojene yağa
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benzer bir kokusu vardır. 1 gramı için 4 kilokalori enerji verir (Chavan
ve ark, 2016). Yüksek sıcaklık ve asidik koşullara karşı dayanıklıdır
(Schaich, 1997).
2.2.2.3. Maltodekstrinler
Tatlı olmayan, besleyici bir sakkarit polimeridir. Mısır, patates,
buğday, pirinç, arpa, tapyoka, sago palmdan elde edilmektedir. Süt
ürünleri, şekerlemeler, dondurulmuş tatlılar, fırıncılık ürünleri ve et
ürünlerinde kullanılmaktadır (Chavan ve ark, 2016). Yağ globülleriyle
eşit boyutta olması gıdalarda yağ ile benzer dokunun oluşmasını
sağlar (Peng ve Yao, 2017). Saf maltodekstrin 1 gramı için 4 kkal
enerji sağlarken uygulamada 3:1 oranında su ile karıştırıldığı için 1
kkal enerji vermektedir (Iakovchenko ve Arseneva, 2016; Grzelak ve
ark., 2016).
Maltodekstrin, bağırsak hareketlerini arttırarak dışkılama sayısı ve
hacminde artış sağlamaktadır (Watanabe ve ark, 2018). Maltodektrin,
şeker ile eşit glisemik indeks(GI) değerine sahiptir (Warwick, 2019).
Tip 2 Diyabetli bireylerde yapılan çalışmada günlük 10 gram
maltodekstrin serum açlık glikoz, insülin, HOMA-IR seviyelerinde
değişime yol açmadığı bulunmuştur (Gargari ve ark, 2013)
2.2.2.4. Paselli
Soslar, tatlılar, süt ürünleri ve unlu mamullerde katı ve sıvı yağlar
yerine kullanılan patates nişastası kökenli bir yağ ikame maddesidir
(Dziezak, 1989; Schaich, 1997). Uygun sıcaklık altında jel oluşturan,
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yağ benzeri bir dokuya ve nötr tada sahip bir üründür (Swanson,
2006). 1 gramı için 3,8 kkal enerji sağlar. Paselli ile hazırlanan kekler
kendilerine has yüksek hacme, sıkıştırılabilirliğe ve yüksekliğe
sahiptir (Khalil, 1998)
2.2.2.5. İnülin
Beyaz, kokusuz ve nötr bir tada sahip, yüksek saflıkta bir maddedir.
Yağ ile benzer ağız hissine sahiptir. İnülinin fizikokimyasal özellikleri
polimerasyon derecesine bağlıdır; düşük polimerasyon derecesine
sahip kısa zincirli inülin sükroza göre %10-30 daha tatlı iken orta ve
uzum zincirliler daha viskozdur. Orta ve uzun zincirliler jel
oluşturdukları için yağ ikamesi olarak kullanılmaktadır (Davis, 2017).
Yoğurtta, peynirde, donmuş tatlılarda kullanılır (Marlow, 2015; Davis,
2017). Kalın bağırsağa kadar sindirilemez, kalın bağırsakta ise
bakteriler tarafından fermente edilerek 1 gramı için 1 kkal enerji verir
(El-Nager ve ark., 2002)
İnülin, ilave edildiği sütlerde probiyotik bakterilerin gelişimini,
aktivitesini ve canlılığını koruyaraki ürünün probiyotik niteliğinin
artmasında yardımcı olur (Çomak ve ark., 2011). Kalın mikroflorasını
dengeler, bazı minerallerin biyoyararlanımını arttırır, bağışıklık
sistemini

güçlendirir. Lipid metabolizması

ve

kan şekerinin

regülasyonunda görev alarak metabolik sendrom ve kardiyovasküler
hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar (Yabancı, 2010).
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2.2.2.6. Polidekstroz
Polidekstroz, sağladığı güzel tekstür ve ağız hissi ile ön plana çıkan
gıdalarda şeker ve yağın kısmı ya da tamamen yerine kullanılabilen
hacim arttırıcı bir ajandır. Ticari olarak Litesse® ismi ile
kullanılmaktadır. Beyaz krema renginde olan Litesse® açık, parlak
renktedir ve yapışma özelliği göstermez. 1 gramı için 1 kkal enerji
vermekle beraber FDA tarafından donmuş tatlılarda, fırıncılık
ürünlerinde, salata soslarında, pudinglerde, dolgularda, sakızlarda
kullanılmaktadır (Chavan ve ark., 2016).
Diyetle

polidekstroz

alımı

sonucu

bağırsak

mikrobiyotasında

değişmeler meydana gelmektedir. Günlük 21 gram alımı ile
Clostridiaceae, Bacteroides ve Veillonella bakterilerinde artış
görülmüştür (Hooda ve ark., 2012; Holscher ve ark., 2015). Ayrıca
dallı zincirli yapısı sayesinde bağırsakta kısmen parçalanmaktadır.
Dışkılama sayısını arttırmakta; kabızlığa karşı koruyucu etki
göstermektedir (Raninen, 2011).
Glikoza nazaran düşük glisemik indekse sahip olan polidekstroz,
insanda serum kolesterol ve LDL değerlerini düşürücü etkisinin
yanında glikoz içeren yiyecekler ile birlikte tüketildiğinde glikozun
glisemik indeksini düşürmektedir (Jie ve ark, 2000; Foster-Powell ve
ark., 2002; Wilson ve ark., 2010). Tip 2 diyabetli bireylerde de
polidekstroz alımı sonucunda serum LDL, VLDL ve total kolesterol
ve trigliserid düzeylerinde düşüş; HDL düzeyinde ise artış
görülmektedir (Schwab ve ark., 2006). Yemeklerden önce alınan
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polidekstroz ise bir sonraki öğünde besin alımını baskılayarak enerji
alımının kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır (Astbury ve
ark., 2008).
2.2.2.7. Mikrokristalize Selüloz
Mikrokristalize selüloz, gıdalarda duyusal özellikleri geliştirmek
amacıyla düşük yağlı/kalorili gıdalarda kullanılmaktadır. Su içinde
yağ tipi emülsiyonlarda kremamsı ağız hissi sağlar. Fırıncılık
ürünlerinde, süt ürünlerinde, salata soslarında, dondurulmuş tatlılarda
ve içeceklerden kullanılmaktadır (Sandrou, 2000). Donutlarda
kullanımlarında insanda yağ emilimi azalmaktadır. Sindirilemezler.
FDA tarafından gıdalarda kullanımı %1,5 ile sınırlandırılmaktadır
(Chavan, 2016).
2.2.2.8. Gamlar
Keçiboynuzu gamı, gam arabik, ksantan gamı bu alanda en yaygın
kullanılanları olarak kabul edilebilir. Glikozit bağları ince bağırsakta
sindirime dirençli olduğu için çözünür posa olarak görev alır. İlave
edildiği ürünün vizkozitesinin arttırılması, kalınlaştırıcı özelliği
sebebiyle birçok gıda grubunda kullanılmaktadır. İlk başlarda
emülsifiyer olarak kullanılsa da yağ ikamesi olarak da kullanılmaya
başlanmıştır (Manuela ve Mara, 2014).
Guar gamı, Cyamopsis tetragonoloba türünün endospermidir (Chavan,
2016). Fazla su bağlama kapasitesine sahip olması, donmuş ürünlerde
buz kristallerinin oluşumunu engellemesi, nemlendirici, kalınlaştırıcı,
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stabilize edici özelliklerinden dolayı birçok süt ürününde ve et
ürünlerinde kullanılmaktadır (Parija ve ark., 2001).
Posa içeriğine bağlı olarak diyetle guar gamı alımı, yiyecek
tüketiminin azalmasına ve kilo kazanımının önlenmesin neden
olmaktadır. Ayrıca serum LDL, trigliserid ve total kolesterol
konsantrasyonlarının azalmasına neden olmakta; sağlıklı ve Tip 2
diyabetli bireylerde ise kan şekerinde düşüşe neden olmaktadır (Butt
ve ark., 2007).
Ksantan gamı, Xanthomonas campestris bakterisinin fermantasyonu
sonucu elde edilmektedir. Sıcak ve soğuk suda çözünebilmektedir
(Pettit, 1979). Farklı sıcaklık ve Ph değerlerinde dahi ağız hissi ve
aroma salınımı devam eder. Potansiyel antioksidan aktivitesiyle ön
plana çıkmaktadır (Trommer ve Reinhard, 2005). Ksantan gamı
insanlar tarafından sindirilememekte ve emilememektedir. Sadece
ince bağırsaktan geçerken bağırsak florası tarafından kısmen
fermantasyona uğramaktadır (Topping ve Clifton, 2001).
3. Süt İkame Maddeleri
Süt, insan beslenmesi için önemli olan süt birçok karbonhidrat, yağ,
vitamin ve minerali bünyesinde ihtiva etmesine rağmen laktoz
intoleransı, inek sütü alerjisi gibi birçok hastalık ve alerjiye neden
olmaktadır ve bu hastalıkların başlıca tedavilerinden bir tanesi
hayvansal kaynaklı sütleri insan beslenmesinden çıkartmaktır (Pereira
ve ark., 2012). Ayrıca vegan-vejeteryan beslenen bireyler, süt ve süt
ürünlerinin tadını sevmeyenler, endüstriyel süt ürünleri üretimine karşı
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çıkanlar ve süt hayvanlarının sera gazını arttırıcı etkisi olduğuna dair
kanıtlar süt ve süt ürünleri tüketimine dair avantaj ve dezavantajların
tartışılmasına neden olmaktadır ve süt alternatiflerinin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır (Meier, 2015; Melina ve ark., 2016;
Scholz-Ahrens ve ark, 2019).
Süt ikameleri birçok besin öğesi ve biyoaktif bileşen içermektedir.
Badem hindistan cevizi ve fıstık antioksidan içeriği yüksek olan E
vitamini ve C vitamini içerirken baklagiller tekli ve çoklu doymamış
yağ asitleri, demir, çinko ve magnezyum mineralleri ve fitoöstrojenler
içermektedir (Pyo ve ark., 2005; Sethi ve ark., 2016). Süt ikameleri;
tahıl bazlı, baklagil bazlı, kuruyemiş bazlı ve taklit tahıllar olmak
üzere 4 gruba ayrılmaktadır.
3.1. Tahıl bazlı süt ikameleri
3.1.1. Pirinç
Pirinç, düşük miktarda protein içermesine rağmen yüksek oranda
vitamin, mineral ve nişasta içeriği nedeniyle önemli bir besindir.
Laktik asit bakterileri ile gerçekleştirdiği fermantasyon kalsiyum ve
mineral içeriğinde artışa neden olmaktadır. Gastrointestinal sistem
içerisinde yer alan bakterilerin sindirim ve bağışıklık üzerine etkilerini
arttırmaktadır.

Bu

yüzden

izole

edilmiş

üretimden

ziyade

fermantasyon ile sağlanan üretim daha yararlı olmaktadır (Paul ve
ark.,

2020;

Zandona

ve

ark.,

2021).

Hipoalerjenik

özellik

göstermektedir. Laktoz ve fitoöstrojen içermez. Esansiyel yağ asidi
içerse dahi yeterli miktarda değildir (Verduci ve ark., 2019). Glisemik

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 760

indeksi yüksek olduğu için diyabet hastalarının tüketimine uygun
değildir (Jeske ve ark., 2017).
3.1.2. Yulaf
Az miktarda yağ ve protein içermektedir. İçerdiği posa, antioksidan ve
polifenoller sebebiyle oldukça önemlidir (Verduci ve ark., 2019; ElBatawy ve ark., 2019). İçerisinde yer alan, bir posa olan β-glukan,
prebiyotik özelliğinden ötürü gastrointestinal sistem üzerinde yer alan
yararlı mikroorganizmaların faaliyetlerini arttırır (Ravindran ve
Radhaisri, 2020).

Suda çözünebilen bir posa olduğu için mide

boşalmasını geciktirerek gastrointestinal geçiş süresinin artmasını
sağlayarak kan glikoz ve kolesterol değerlerin düşmesini sağlar (Sethi
ve ark, 2016). Günlük 3 gram β-glukan alımı serum kolesterol ve
LDL değerlerini düşürmektedir (Khan ve Pal, 2011). İrritabl bağırsak
sendromu ve inflamatuar bağırsak hastalığında süt yerine tüketimi
önerilmektedir (Olendzki ve ark., 2014).
Diğer taraftan yulafın kalsiyum içeriği oldukça az olduğu için
takviyeye ihtiyaç vardır. Ayrıca yulaf içerisinde bazı besinlerin
emilimini bozan fitik asit bulunmaktadır (Verduci ve ark., 2019).
3.2. Baklagiller
3.2.1. Nohut
İçerisinde önemli ölçüde protein, karbonhidrat, mineral, vitamin, posa,
folat, β- karoten ve sağlığı iyileştirecek düzeyde yağ asidi vardır.
Çözülebilir ve çözünemez posa içeriği sayesinde serum LDL ve total
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kolesterolü düşürücü etkisi vardır (Kishor, ve ark., 2017). 33 glisemik
indeks değeri ile diyabetli bireylerin tüketimi için uygundur (Gupta ve
ark., 2017).
3.2.2. Soya
Yüksek önemli ölçüde preotin, yağ ve vitamin bunların yanında;
magnezyum, fosfor, folat, bakır gibi birçok besin öğesi içermektedir
(Mital ve Steinkraus, 1979; Ramteke ve Murlidharan, 2012). Soya,
içermiş olduğu çeşitli fitokimyasallar sayesinde kanser, osteoporoz ve
birçok kronik hastalığa karşı koruyucudur (Sethi ve ark., 2016).
Soya ürünleri, östrojen benzeri faaliyet gösteren isoflavonlara sahiptir
ve perimenopozal rahatsızlıklara neden olabilir (Messina, 2016).
Erkeklerde ise üretkenliği düşürebilmektedir (Giahi ve ark, 2016). Süt
kadar olmasa da alerjik etkisi vardır (Kattan ve ark., 2011).
3.3. Kuruyemişler
3.3.1. Badem
Bademin, protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve posa içeriği
yüksektir. Esansiyel aminoasit ve doymamış yağ içerir; kalsiyum,
magnezyum, selenyum, potasyum, çinko, fosfor açısından zengindir
(Singhal ve ark., 2017). Alerji yapma potansiyeli düşüktür (Mandalari
ve

Mackie,

2018).

Hafızayı,

konsantrasyonu,

dikkati,

gece

tüketildiğinde ise uyku kalitesini olumlu etkilemektedir (Gorji ve ark.,
2018). Düşük kolesterol, doymuş yağ ve sodyum içeriğinden dolayı
kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur (Miraliakbari ve
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Shahidi, 2008). İçermiş olduğu aminoasitler, alerjik etki gösterebilir
(Chhabra ve ark, 2017).
3.3.2. Fındık
İçermiş olduğu protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral,
fitosteroller ve tokoferolle insan beslenmesi için oldukça önemlidir
(Alasalvar ve ark., 2003). E vitamini içermesinden ötürü antioksidan
özelliği

yüksektir

(Shahidi

ve

Alasalvar,

2007).

FAO’nun

değerlendirmelerine göre uygun bir yağ asidi profiline sahiptir (FAO,
2010). Ayrıca yüksek fosfor, potasyum, kalsiyum içeriklerinden
dolayı çölyaklı gebelikte ve laktoz intoleransında kullanılmaktadır
(Qamar ve ark., 2020).
3.4. Kinoa
Chenopodiaceae familyasına ait bir bitkidir. İçermiş olduğu yüksek
oranda protein, kalite itibariyle kazein ile eşdeğerdir ve özellikle et,
süt, yumurta gibi besinleri az miktarda tüketen bireyler için
destekleyici niteliktedir (Alvarez-Jubete ve ark., 2010; Navruz-Varli
ve Şanlı, 2016). Glüten içermemekle beraber antioksidan, polifenol,
flavanoid, vitamin ve mineral içermektedir (Alvarez-Jubete ve ark.,
2010). Kinoa tohumundan salınan peptidler, serbest radikalleri
temizleme kapasitesine sahiptir. Ayrıca α-amilaz, α-glikozidaz ve
peptidil peptidaz enzimlerini inhibe ettiği için antidiyabetik etkisi de
vardır (Guo ve ark., 2020)
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4. Sonuç
Kültürel etmenler, metabolik hastalıklar, özel beslenme yöntemleri,
gıdaların bileşimlerinde bulunan bazı öğelerin sınırlandırılması veya
tamamen çıkartılması gerekmektedir. Ancak bu öğelerin gıdalara
sağlamış olduğu besleyicilik ve teknolojik faydalardan dolayı benzer
nitelikte ürünler ile ikamesi sağlanmalıdır. Bu ihtiyaçtan ötürü ikame
gıdalar geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar
neticesinde

ikame

gıdalar

kardiyovasküler

hastalıklara

karşı

koruyuculuk sağlasalar dahi bazı ikame gıdaların alerjiye neden
olabilmesi ve yüksek glisemik indeks gibi etkileri nedeniyle kontrollü
bir şekilde tüketilmeleri gerekmektedir. İkame gıdaların sağlık üzerine
etkilerine dair veriler yeterli düzeyde olmamakla beraber daha çok
klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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1.Giriş
Çöven ülkemizde farklı bölgelerde kendiliğinden doğal olarak yetişen
bir bitkidir. Bu bitkinin kök ve rizomları kurutulur ve sonrasında suda
kaynatılarak özünün suya geçmesi sağlanır yani ekstrakte edilir. Elde
edilen bu ekstrakt saponin adlı glikoziti içermektedir. Ekstraktın
koyuluğuna göre saponin oranı değişmektedir. Ülkemizde bu üretimi
endüstriyel yapan firmalar bulunmaktadır. Ayrıca elde edilen çöven
ekstraktının kalitesi ve içeriği üretiminde kullanılan çövenin elde
edildiği bölgeye göre farklılık arzetmektedir.
Çöven ekstraktı ülkemizde helva, paşa lokumu gibi yöresel ürünlerin
üretiminde kullanılmakta olup ürüne renk, hacim, kıvam ve yapı gibi
özelliklerde iyileştirme sağlamaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra farklı
ürünlerin üretiminde de kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili
çalışmalar da yapılmaktadır. Çöven ekstraktında bulunan saponinin
sağlık açısından bir takım olumlu etkileri mevcut olmasına karşın
fazla miktar da alımı toksik etki göstermektedir. Dolayıyla gıdalarda
kullanımında toksik etki gösterdiği düzey hesaplanarak ve bu düzey
dikkate alınarak kullanılmalıdır.
2. Çöven
2.1 Çöven bitkisi (gypsophila) genel bilgileri
Çöven;

karanfilgiller (Caryophyllaceae) familyasının Gypsophila

cinsine ait olup, Yıldırımlı (2002) tarafından bildirildiğine göre 40100 cm kadar boylanabilen, çok dallı yaprakları sapsız, Haziran ve
Temmuz aylarında beyaz renkli çiçek açan, çok yıllık, kazık köklü,
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otsu bir bitkidir (Çam, 2010). Çöven bitkisi ve çöven kökü şekil
1.1’de verilmiştir.

Şekil 1.1 Çöven bitkisi ve çöven kökü (Anonim, 2021)

Çöven bitkisinin birçok yöresel isimleri vardır. Bunlar; tarla çöveni,
dişi çöven, şekerci çöveni, çöğen, çöğür, çevgen, çoğan ve çoğcu gibi
isimlerdir (İpek ve Gürbüz, 2012).
Çöven bitkisi Anadolu'da kendiliğinden doğal olarak yetişen bir bitki
türü olup içlerinden birkaç tanesinin ticari önemi olması kaydıyla
ülkemizde toplam 46 farklı çöven türünün bulunduğu kayıtlarda
bulunmaktadır (Battal ve ark., 2003). Türkiye’de Gypsophila cinsine
ait olan 53 tür, 1 alttür ve 3 varyeteden 33 adedi (%62,2) endemik tür
ve 1 tanesi endemik varyete olma özelliği bulunmaktadır (Yıldırım,
2002). Gypsophila cinsine ait toplam 5 taksonu çöven niteliğine
sahiptir. Bu taksonlar: G. arrostii Guss. var. nebulosa (Boiss. &
Heldr.) Bark., G. bicolor (Freyn & Sint.) Grossh., G. eriocalyx Boiss.,
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G. perfoliata L.ve G. venusta Fenzl’ dır. Bu 5 takson kullanımda ve
ticarette öncelikliğe sahiptirler (İpek ve Gürbüz, 2012).
Sezik ve ark. (1986) tarafından bu türlerin köklerinden elde edilen
saponozitler; farklı farmakolojik etkileri, antifungal ve antibiyotik
etkileri nedeniyle yüzyıllardan beri tedavi amaçlı kullanılan bileşikler
oldukları bildirilmiştir. Acebes ve ark. (1998) tarafından bildirildiğine
göre ise bu türlerden G. paniculata ve G. arrostii türleri balgam
söktürücü olarak ve diğer bir tür olan G. struthium türü ise uzun
zamanlardan beri

Arap ülkelerinde gıdalarda ve yemeklerde

kullanılmaktadır (İnan, 2006).
Gypsophila cinsinin bitkileri esas olarak 700-800 m yükseltileri
arasında, Akdeniz bölgesinde tuzlu topraklarda yetişir (Acebes ve
ark., 1998). Türk piyasasında ticari öneme sahip 4 çeşit çöven
bulunmakta olup bunlar 4 farklı yerden elde edilirler. Bunlardan bir
tanesi Van gölü civarındaki göl kıyısına yakın yerlerden elde
edilenler, bir çeşidi Konya, Isparta, Burdur, Uşak civarından elde
edilenler, bir çeşidi Çorum, Yozgat, Çankıurı, Ankara, Kırşehir, Sivas
illerinden elde edilenler ve diğer çeşidi ise Niğde ilinde elde
edilenlerdir (Sezik, 1982).
Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, tek yıllık Gypsophila
taksonları ve karışık alt türler tekrardan gözden geçirilmiş ve
güncellenmiş teşhis anahtarları hazırlanmıştır. Bu teşhis anahtarına
görede G. venusta Fenzl subsp. staminea Erzurum'dan yeni bir takson
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olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmayla Türkiye'nin Gypsophila takson
listesi de güncellenmiştir (Özçelik ve Özgökçe, 2021).
Çöven elde edilen bitkiler ve bu bitkilerin doğada mevcut
potansiyelleri üzerine Doğu Anadolu’da yapılan bir çalışmada
yıllardır doğal floramızdan sökülerek yurt içinde kullanılan ve ihraç
edilen ekonomik ve tıbbi öneme sahip “çöven kökü” (Radix
Gyspohilae)’nün elde edildiği türler üzerine araştırma yapılmıştır. Bu
amaçla bu bitkiler ve söküldükleri alanlar incelenmiş, ayrıca söküm
sonucu ne gibi tahribatların oluştuğu gözlenmiş, akabinde çöven ile
ilgili üretimde kullanımı, ihracatı, ticareti, karşı karşıya gelinen
problemler ve bunların çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. Bu
çalışma sonucuna göre çöven köklerinin özellikle Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden elde edildiği görülmüştür. Van
gölü çevresinde yetişen Gypsophilabicolor (Freyn et Sint.) Grossh.
Türü Van çöveni birinci kalite çöven ve Van çöveni olarak bilinir.
Türkiye’de ekonomik değeri en yüksek olan çövendir ve Artvin
civarında da tarımı yapılmakta olan bu tür 30 yılı aşkın bir süredir
yetiştirilmektedir (Koyuncu ve ark., 2008).
2.2. Çöven ekstraktı
Çöven bitkisinin topraktan çıkarılarak elde edilen kök ve rizomları
kurutulmak suretiyle satışa çıkarılmaktadır. Bu kök ve rizomların
lokum ve helva üreticileri veya çöven ekstraktı üreticileri tarafından
rastgele parçalanarak uzun süre kaynatılması ile çöven ekstraktı elde
edilir. Elde edilen bu ekstraktın ana bileşeni saponin olup tahin
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helvası, koz helva ve paşa lokumu gibi geleneksel gıdalarımızın
üretiminde

kullanılmaktadır. Çöven ekstraktının bu ürünlerde

kullanım amacı; ürünün rengini ağartmak, emülgatör gibi etki
göstererek susam yağının helvadan ayrılmasını önlemek, istenilen
düzeyde kıvam oluşmasını sağlamak ve hacmin artmasını da
sağlayarak helvanın arzu edilen ürüne has karekteristik özelliklere
sahip olmasını sağlamaktır (Battal ve ark., 2003); (Çam, 2010). Çöven
ekstraktının sıcak su ve şeker ile yüksek hızda karıştırılmasıyla beyaz
renkli kalıcı köpük oluşmaktadır. Gıda sanayinde oluşan köpükten
bazı ürünlerin üretiminde yararlanılmaktadır.
3. Saponinler
Saponin, Latincede sabun anlamına gelmekte olan sapo kelimesinden
türetilmiştir. Saponinler, sulu çözeltileri oluşturulduklarında sabun
benzeri kararlı köpük oluşturarak yüzey gerilimini azaltıcı yönde etki
gösterirler (Çam, 2010)
Saponinlerin çoğu Hostettmann ve Marston (1995) tarafından
bildirildiğine göre suda (özellikle su az miktarda alkali içeriyorsa) ve
alkolde çözünür; bazıları eter, kloroform, benzen, etil asetat veya
buzlu asetik asitte çözünür. Saponinlerin amfifilik doğası, çözeltideki
fiziksel özelliklerinde etkendir. Güçlü bir şekilde yüzey aktiftirler,
kararlı köpükler oluştururlar, emülsifiye edici maddeler olarak hareket
ederler ve deterjanlar gibi miseller oluştururlar. Saponinler, bir veya
daha fazla oligosakkarit parçasına bağlı bir sterodial veya triterpenoid
aglikon içeren, yapısal olarak çeşitli bileşiklerin geniş bir ailesini
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içerir. Saponin molekülünün aglikon veya sakkarit olmayan kısmı,
genin veya sapogenin olarak adlandırılır. Mevcut genin tipine bağlı
olarak saponinler Triterpen glikozitler (triterpenoid saponozitler),
Steroid glikozitler (stereoidal saponozitler) ve Steroid alkoloid
glikozitler (glikoalkoloidler) olmak üzere üç sınıfa ayrılabilir. Bir asit
kısım aglikona esterleştirildiğinde, ilgili glikozitler için sıklıkla ester
saponin terimi kullanılır. Tüm saponinlerin ortak noktası, bir veya
daha fazla şeker zincirinin aglikona bağlanmasıdır (Sezgin ve Artık,
2010).
Chevallier (1996) tarafından ifade edildiğine göre; saponinlerin yüzey
aktivite göstermekte olup birçok saponin deterjan özelliklerine
sahiptir, suda stabil köpükler oluşturular, hemolitik aktivite gösterir,
acı bir tada sahiptir ve balıklar için toksiktir (balık öldürücü etkisi
bulunan). Toksik olmasına rağmen, saponinler vücut tarafından
oldukça zayıf bir şekilde emilir ve bundan dolayı da zarar vermeden
geçme eğilimindedirler, ayrıca iyice pişirme ile yok edilirler (Sezgin
ve Artık, 2010).
Saponin oranı bitkiye göre değişiklik göstermekte olup Battal ve ark.,
(2003); Anadolu kökenli çövenlerdeki ham saponin oranının %10-25
arasında değiştiğini (Baytop, 1984), "Van birinci kalite kalın", "Van
birinci kalite ince" ve "Niğde"

çövenlerinden elde

edilmiş

ekstraktlardaki saponin miktarlarının sırasıyla %0,67, %1,02 ve %0,35
olarak saptandığını (Yurdagel ve ark., 1994), Uşak ve Van
yörelerindeki çöven köklerinin toz haline getirildikten sonra ekstrakte
edildiğini ve bu ekstrakta geçen saponin oranlarının sırasıyla %0,76-
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0,83 ve %1,18-1,24 arasında olduğunu, çövenin yapısında yer alan
ham saponozit miktarının yüksek olmasına rağmen, bunun ekstrakta
suya geçen miktarının çok az olduğu ve bunun sebebinin saponinin
suda kolloidal çözünmesi olduğunu (Yurdagel ve Baysal, 1996) ifade
etmişlerdir.
Battal (2002), çövendeki toplam saponin içeriği Yüksek Performanslı
Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile belirlenmiş ve saponin oranının
%11,58-19,58 olduğunu bildirmiştir. Ayrıca saponin verimi ile ilgili
optimal ekstraksiyon süresi 8 saat olduğunu rapor etmiştir. Sezgin ve
Artık (2010) ise toplam saponinin oranının 32 ila 172 mg / kg arasında
olduğunu bildirmiştir.
Yapılan bir araştırmada yöre belirtilmemiş ise de, çöven köklerindeki
saponin oranının %2,81-4,17 olduğunu, çöven ekstraktlarında ise
saponin

oranının

%0,56-1,62

olduğunu,

helvalardaki

saponin

miktarlarının ise 119 ile 266 ppm arasında değiştiği bildirilmiştir
(Baylan, 1990).
Türkiye genelinde yetişen bir tür olan Gypsophila simonii yaygın
olarak Çankırı çevresinde yetişir. Kromotografi yöntemleri ile yapılan
bir çalışmada Gypsophila simonii köklerindeki ham saponinlerin
fiziksel ve kimyasal özellikleri araştırılmış ve elde edilen bitki
materyalindeki ekstraktların toplam saponin içeriğinin % 12,30 ± 0,50
arasında değiştiği bildirilmiştir (Yücekutlu ve ark., 2012).
Çöven köklerinin toplam saponin içerikleri ile ilgili yapılan bir
çalışmada 5 farklı yöreden toplanan çöven köklerinin toplam saponin
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içerikleri ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre en yüksek değer Van
yöresine ait örnekte en düşük değer ise Denizli yöresi ait örnekte
kaydedilmiştir. Toplam saponin miktarı olarak diğer üç yöre örnekleri
(Kayseri, Konya, Dinar) arasında fazla bir fark olmadığı belirtilmiştir.
Çöven örneklerinde öğütme iriliğinin büyümesi ve ekstraksiyon
süresinin uzamasıyla ekstrakta geçen toplam saponin miktarında bir
artış

yaşandığı

gözlenmiştir.

Bu

sonuçlar

genel

anlamda

değerlendirildiğinde çöven ekstraktı üretimi açısından Van çöveninin
en uygun çeşit olduğu ve öğütme iriliği olarak da bu çeşitte
ekstraksiyon verimi bakımından 710-1180 um ve ekstraksiyon
süresinin ise 8 saat olmasının uygun olduğu belirtilmiş ve
ekstraksiyon sırasında oluşan HMF miktarının da önemli seviyede
olmadığı ifade edilmiştir (Battal ve ark., 2003).
3.1. Saponin kaynakları
Saponinler bitki türlerinde yaygın olarak bulunur (Price ve ark., 1987).
Çok sayıda ve çok çeşitli bitkilerde bulunurlar, ancak bunlardan
sadece 28'i insanlar tarafından gıda olarak kullanılır. Bunlardan en çok
tüketilenler soya fasulyesi, nohut, yer fıstığı ve ıspanaktır. Tek bir
bitki türü içinde bile birçok farklı saponin oluşur (Oakenfull, 1981).
Saponinler Birk ve Peri (1980), Oakenfull (1981), Price ve ark.,
(1987), Kawai ve ark., (1988) tarafından bildirildiğine göre 90'dan
fazla bitki türü ailesinin saponin içermekte, 1730 Orta Asya bitki türü
ailelerin % 76'sının saponin içerdiğine dair sistematik bir araştırma
bulunmakta ve insan gıdası olarak kullanılan nohut, mercimek, soya
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fasulyesi, yer fıstığı, yulaf, ıspanak, sarımsak, patates, yeşilbiber,
soğan, domates, şeker pancarı ve çay gibi bitkilerde saponinler
görülmektedir. Fizyolojik durum ve bitkinin coğrafi konumuna bağlı
olaraka

farklı

yerlerden elde

edilen sebze

materyallerindeki

saponinlerin bileşimi ve miktarında önemli farklılıklar görülebilir
(Sezgin ve Artık, 2010).
Baylan (1990) ve Battal (2002) tarafından yapılan çalışmalarda ise
nohut, mercimek, bakla, bezelye, ıspanak, soya, soya sütü, diğer
fasulye türleri, yer fıstığı, şeker pancarı ve guar bitkisinde saponin
tespit edilmiştir (Çam, 2010).
3.2. Çöven ekstraktı ve saponinlerin kullanım alanları
Çöven ekstraktının başlıca kullanım alanları tahin helvası ve
lokumdur. Trakya bölgesine özgü, beyaz ve köpüksü bir yapıdaki
köpük helvasının yapımında da çöven otundan yararlanılır. Türkiye’de
bazı yörelerde, çöven pişirildikten sonra peynirin bozulmaması için
hellim peyniri salamurasına ilave edilir (Anonim, 2014).
Çövenin aktif maddesi olan saponin, tahin helvasında renk ve kıvam
açısından olumlu etkilerinin yanında emülsifiye edici etkisi ile yağın
helvadan sızmasını önler (Sezgin ve Artık, 2010).
Tahin helvası, kabukları soyulmuş susam tanelerinin kavrulduktan
sonra değirmenlerde ezilmesi sonucu elde edilen ve tahin denilen
koyu kıvamlı yağlı maddenin içme suyu, şeker, invert şeker veya
glikoz, sitrik asit veya tartarik asit ve çöven ekstraktı ile
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yoğrulmasıyla hazırlan katı, homojen, ince lifli, kalori ve besin değeri
yüksek bir gıdadır. Tahin helvası ülkemizde yılda 35.000-40.000 ton
dolaylarında üretilmekte olup Batı ülkelerinde Türk helvası, Türk balı,
Türk tatlısı olarak bilinmektedir. Ülkemizin geleneksel bir gıdası olan
helva çoğunlukla kahvaltılarda tüketilmektedir. Helva kelimesi
Arapçada tatlı anlamına gelen “hulv” kökünden gelmektedir. Türkiye
dışında Balkan illeri, Güneydoğu Avrupa, İngiltere, Amerika, İsrail,
Orta Doğu ve Rusyada da bilinmektedir (Uluöz ve ark., 1972; Var ve
ark., 2004; Batu ve Elyıldırım, 2009)
Çöven ekstraktı, lokum ve helva üretiminde katkı maddesi olarak
kullanılan ve bu ürünlerin yapımında şeker ağdasını beyazlatan, şekeri
sünger gibi ve yumuşak bir hale getiren; rengini, hacmini ve yapısını
geliştiren bir üründür ve çöven köklerinin geleneksel yollarla
kaynayan suda uzun süre ekstrakte edilmesiyle üretilmektedir (Çam,
2010; Anonim, 2014). Türk Gıda Kodeksi Lokum Tebliği (2013/55)
ve Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği’nde (2015/28) yer alan
hükümde saponin oranının ürünlerde kütlece % 0,1’den fazla
olmaması gerektiği bildirilmiştir (Anonim, 2013b; Anonim, 2015).
Susam ve şeker tahin helvasının toplam saponin düzeyini etkileyebilir.
Çünkü ikisi de saponin içerir. Saponin, susam veya şekerden tahin
helvasına geçebilir. Ayrıca helva üreticisi tahin helvası için farklı
konsantrasyonlarda çöven ekstraktı kullanır. Böylece toplam saponin
düzeyi farklı şekilde belirlenebilir (Sezgin ve Artık, 2010).
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Köpük helva üretiminde öncelikle çöven ve şeker su içinde
kaynatılarak ağda haline getirilerek eklenir. Çöven ekstraktı hafif sert
kıvamda ve yarı akışkan özellikteki köpük helva üretilmesinde
kullanılır. Çöven ekstraktı eklenirken kullanılan miktarının belli bir
seviyeyi geçmemesine ve çöven ekstraktı eklenirken kabın kapağının
kapalı tutulmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde hava girişi ile aşırı
miktarda köpüklenme oluşur (Anonim, 2014).
Uslu ve ark. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada; kuru maddece
%8, %12 ve %20 nişasta içerecek şekilde lokumlar üretilmiş ve %12
oranında nişasta içeren lokuma çöven ekstraktı ilave edilerek sultan
lokumu üretilmiştir. Yapılan duyusal test sonuçlarına göre %12
nişasta

içeren

lokumların

diğer

lokumlardan

üstün

olduğu

belirlenmiştir.
Çöven ekstraktı Mersin’de “Kerebiç” adındaki yöresel bir tatlının
yapımında da kullanılmaktadır (İpek ve Gürbüz, 2012).
Ülkemizde yöresel olarak özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde
üretilen çöven ekmeği üzerine yapılan bir araştırmada ekmek
yapımında çöven ekstraktı kullanılması ile ekmeğin su absorbsiyonu
ve hamur stabilitesi değerlerinin arttığı, gelişme süresi ve yumuşama
derecesinin ise azaldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda hamur uzama
kabiliyeti ve kabarma indeksinde artma, hamur mukavemeti ve
maksimum

direnç

(Çağlayanlar, 2006).

değerlerinde

ise

azalma

gözlemlenmiştir
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Pandispanya üretiminde çöven ekstraktının yüksek köpük oluşturma
kapasitesinin avantajından yararlanmak için bir araştırma yapılmış ve
yumurta akı proteinleri, sünger kek formülasyonunda kısmen çöven
özü ile değiştirilmiştir. Çöven ekstraktı ile formüle edilen sünger
kekler kontrol keklerinden önemli ölçüde daha yüksek çiğneme
puanları almıştır. Sonuçta sünger kek formülasyonunda yumurta akı
proteinlerinin kısmen çöğür özü ile değiştirilebileceği bildirilmiştir
(Çelik ve ark., 2007).
Çöven ekstraktı üreticisi bir işletme tarafından çöven ekstraktının
dondurmada kullanımı üzerine yapılan bir araştırma sonuçlarına göre
çöven ekstraktının dondurmada emülgatör olarak kullanılabileceği
ayrıca dondurmada hacim artırıcı, yumuşaklık ve beyazlık verici
etkiler gösterdiği bildirilmiştir (Anonim, 2021). Başka bir çalışmada
yine çöven ekstraktının alternatif bir stabilizör olarak dondurmada
kullanımı araştırılmış ve hacim artışı, şekil muhafazası ve erime oranı
yönünden kullanılabileceği bildirilmiştir (Keçeli ve Konar, 2003).
Kocacık (2021) dondurma örneklerini farklı oranlarda emülgatör ve
çöven tozu kullanarak hazırlamış ve yaptığı çalışmada emülgatör
kombinasyonu içerisinde çöven tozu oranının arttığı dondurma
örneklerinde

sonuç

olarak

daha

az

buz

kristali

oluşumu

gözlemlendiğini, en fazla hacim artışını hiç emülgatör kullanmadan
yani en fazla çöven tozu kullanarak ürettiği dondurma örneğinde tespit
ettiğini, ilk damlama süreleri ve tamamen erime süreleri, duyusal
özellikler yönünden istatistiksel bir farklılık olmadığını belirtmiştir.
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Keçeli ve Konar (2003), dondurmalarda stabilizatör kaynağı olarak
çöven,

salep,

arap

sakızı,

jelatin,

keçiboynuzu

ve

karboksimetilselülozü kullanarak kıyaslama yaptıkları çalışmada,
bütün dondurmaların duyusal yönden birbirine yakın puanlar aldığını
bildirmiştir.
Halk arasında Çöven olarak bilinen ve saponin açısından zengin
Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl cinsleri gıda açısından tahin
helvası, lokum, köpük helvası, otlu peynir ve çöven ekmeği
yapımında, gıda dışı olarak ise kimyasal temizleyici, sabun, yangın
söndürücü üretiminde yararlanılmaktadır. Tıbbi açıdan ise idrar
söktürücü, balgam söktürücü, sivilce giderici etkilerinin olduğu
belirtilmiştir. Aynı zamanda bu bitkiler temizleyici ve parlatıcı olarak
kuyumculuk

sektöründe

kullanılmakta

ve

yurt

dışına

ihraç

edilmektedir (Özçelik ve Yıldırım, 2011)
Bazı çöven taksonları Boron (B) hiperakümülatörleridir, bu nedenle
ekilebilirler ve erozyonu kontrol etmek için yok edilen tarım için
kullanılabilirler. Gypsophila paniculata L. bahçecilikte çok önemlidir
(Korkmaz ve Özçelik, 2011).
Anonim (2006)’de suni gübre kullanımından dolayı oluşan bor
toksiditesinin, buğday ürün rekoltesinde % 30 kayba neden olduğu ve
bu zararın giderilmesinin aynı alanda Gypsophila taksonları (özellikle
G. spherocephala)’nın yetiştirilmesi ile mümkün olduğu bildirilmiştir
(Korkmaz, 2007).
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Çöven

ekstraktı

üretildikten

sonra

depolama

aşamasında

mikrobiyolojik açıdan bozulmaması için kimyasal koruyuculara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bozulmayı önlemek için çöven ekstraktı
kurutulmuş ve toz olarak saklanmıştır. Bu toz helva üretimi yapılacağı
zaman suda çözülerek üretime eklenmesi hedeflenmiştir. Dolayısıyla
hem taşıma işi kolaylaşacak hem de mikrobiyolojik bozulma olmadan
depolama süresi uzayacaktır (Pazır ve ark., 2013).
3.3. Saponinlerin organizmalar üzerine etkileri ve sağlık
etkileri
3.3.1. Saponinlerin kandaki kolesterol düzeyini düşürücü
etkisi
Kawai vd. (1988) tarafından bildirildiğine göre diyette fitokimyasal
saponinler,

kolesterolün

kandaki

düşmesi

ve

kanser

hücresi

büyümesinin inhibisyonu şeklinde geniş bir etkiye sahiptir. Doğu
Afrika'da Masai kabilesi hayvansal ürünler, kolesterol ve doymuş
yağca çok yüksek bir beslenme yapmakta buna karşın düşük serum
kolesterol düzeylerine sahiptirler. Bunun nedeninin safra asitleri ve
kolesterol ile bağlanarak hareket eden ve böylece bu bileşiklerin
vücuttan uzaklaştırılarak kan kolesterol seviyesinde düşüşü sağlayan
saponin bakımından zengin bitkilerin tüketilmesinden kaynaklandığını
öne sürmüştür (Sezgin ve Artık, 2010).
Saponinlerin bazıları kolesterol ile ince bağırsakta kolesterol
emilimini

önleyen

oluşturmaktadır.

aynı

Bazı

zamanda

saponinlerde

çözünmeyen
safra

bir

bileşik

asitlerinin

dışkıya
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salgılanmasında artışa sebep olmakta ve böylece dolaylı olarak
kolesterolü azaltan bir etki göstermektedir (Sidhu ve Oakenfull, 1986).
İzole edilen ve gıdalarda mevcut bulunan saponinler birçok memeli
türlerinin plazmakolesterol konsantrasyonunda düşüş sağlar ve bu
nedenle

de

koroner

kalp

hastalığı

riskini

azaltmak

için

hipokolesterolemik (kandaki kolesterol miktarını azaltıcı) diyetlerde
muhtemelen önemlidir (Oakenfull, 1981).
Sidhu ve Oakenfull (1986) sıçanlarda, 3 farklı tür bitkiden elde
ettikleri saponinlerin in vitro ortamda, ince bağırsak loplarına yayılmış
olan safra tuzu sodyum kolatın absobsiyonu üzerine yaptıkları
çalışmada, bu bitkilerden elde edilen saponinlerin farklı oranlarda
safra tuzu emilimini azalttığını gözlemlemişlerdir.
3.3.2. Saponinlerin soğuk algınlığını giderici etkisi
Çöven bazı ilaçların bileşiminde yer almaktadır (Anonim, 2013a).
Gypsophila

L.

ve

Ankyropetalum

Fenzl

cinslerinin

saponin

bakımından zengin ve ekonomik önemi olan taksonları sağlık
açısından idrar ve balgam söktürücü, sivilce giderici etkileri vardır
(Özçelik ve Yıldırım, 2011)
Kraus ve Franz (1987) tarafından bildirildiğine göre Anadolu’da
“Verbascum

pterocalycinum

var.

Mutense”’den

elde

edilen

saponinlerin balgam sökücü etkisinden dolayı soğuk algınlığı, öksürük
gibi hastalıkların tedavisinde etkisi olduğu bilinmektedir (Tatlı ve
Akdemir, 2004).
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3.3.3. Saponinlerin hemolotik etkisi
Bitki ekstraktlarında saponinlerin varlığı, hemolitik aktiviteleri ve sulu
çözeltide stabil köpükler oluşturma yetenekleri ile kolayca belirtilir
(Oakenful, 1981). Battal (2002) tarafından saponozitlerin çoğunun
hemoliz yeteneğine sahip olduğu ve etkinin sebebinin kolesterol veya
lesitin ile birleşmesi sonucu alyuvarların çeperinin hemoglobin
açısından geçirgen hale geldiğini bildirilmiştir. Böylece kanı hemolize
etmektedirler. Bu etki ağızdan alındığında görülmemektedir. Bunun
sebebi

ise

saponozitlerin

bağırsakta

emiliminin

olmamasıdır

(Çağlayanlar, 2006).
Hostettmann ve Marston (1995) tarafından ifade edildiğine göre;
düşük konsantrasyonlarda saponinler, hemoglobin salınımına neden
olması sonucu eritrosit zarlarını tahrip edebilir. Bu lipitlerin
emülsiyonuna ve böylece zardan ayrılmasına neden olur. Oluşan bu
deliklerden Na+ ve suyun hücreye girerken K+ ayrılır. Oluşan bu akış,
zarın yırtılarak hemoglobinin plazmaya dökülmesine kadar sürer
(Sezgin ve Artık, 2010).
Farklı alanlardan toplanan bitkilerin saponin bileşimleri birbirinden
oldukça

farklıdır.

Monodesmosidik

saponinler,

bisdesmosidik

saponinden daha fazla hemolitiktir. Monodesmositlerin hemolitik
aktivitesinde, glukozidik zincirin uzunluğu ve dallanmasıyla birlikte
bir azalma meydana gelir (Romussi ve ark., 1980; Kawai ve ark.,
1988).
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3.3.4. Saponinlerin kanseri önleyici etkisi
İzgür ve İlhan (2002) hayvanlarda vücut ısısının yükselmesi, dalağın
şişmesi, kanın koyu bir renk alması ve pıhtılaşmaması, deri altı ve
sub-seröz boşluklarda sero-hemorajik infiltrasyonların oluşması ile
bilinen Şarbon (Antraks) hastalığı için, Türkiye’de üretilmekte olan
antraks aşısında saponin oranının %0,1-0,5 olduğunu bildirmiştir
(İnan, 2006).
Morzycki ve Gryszkiewicz (2001) ise Ornithogalum saundersiae
bitkisinin soğanından elde edilen OSW-1 adında bir saponinin diğer
kanser önleyici ajanlara kıyasla kötü huylu tümör hücrelerine karsı
daha etkili olduğunu bildirmiştir (Çağlayanlar, 2006).
3.3.5. Saponinlerin kemik gelişimi üzerine etkisi
Yamaguchi vd (2001), büyük miktarda saponin içeren ve fermente
olmuş soya fasulyesinin bir yan ürünü olan nijurinin insan kemik
yapısı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Bu inceleme sonucunda
nijurinin, kemik yapısı ve mineralizasyonda önemli bir rol üstlenen
osteokalsinin g-karboksilasyonunu uyarabileceğini öne sürmüş ve
dolayısıyla nijuri alımının kemiklerde yaştan kaynaklanan kayıplarının
önüne geçtiğini bildirmiştir (Çağlayanlar, 2006).
3.3.6. Saponinlerin zehirlilik etkisi
Saponinler antibiyotik aktiviteye sahip olsalar ve balıklar ve böcekler
için toksik olsalar da, gastrointestinal sistem içinde kalarak insan için
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pratik olarak toksik değillermiş gibi görünmektedirler (Oakenfull,
1981)
Chevallier (1996) tarafından bildirildiğine göre; saponinlerin acı bir
tadı olup balıklar içinde öldürücü bir özelliğe sahiptir. Saponinler
zehirli olmasına rağmen vücut tarafından çok zayıf bir şekilde absorbe
edilirler ve bundan dolayı zarar vermeden geçme eğilimindedirler.
Diğer taraftan kapsamlı bir pişirme ile de yok edilirler. Saponinlerin
yine de vücuda alınmaları zarar verebileceği için saponin içeren
yiyeceklerin fazla miktarda tüketilmemesi önerilir. Saponinler balıklar
açısından daha çok zehirli etkiye sahip olduğu için bazı avcı kabileler
akarsulara, göllere geleneksel olarak balıkları sersemletmek veya
öldürmek için çok miktarlarda saponin dökerler (Sezgin ve Artık,
2010).
Yıldız (1994) tarafından bildirildiğine göre; damar içine verilen
saponinlerin ağız yoluyla alınan saponinlerden 10-100 kez daha
toksiktir. Akşehirli ve ark. (1971) ise Agrostemma (karamul)
saponinin ağızdan verilmesinde bağırsaklar tarafından absorbe
olduklarından dolayı tehlike gösterdiğini belirtmiştir. Battal (2002)
saponinlerin 50- 100 mg/kg vücut ağırlığı (yetişkin birey) üzerinde
tüketilmesi sonucu insan vücudunda toksik etkilerinin gerçekleştiğini
ve saponinlerin bağırsaktan emilme oranına bağlı zehirlilik düzeyi
olamkatadır (Çağlayanlar, 2006).
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3.3.7. Saponinlerin antimikrobiyal etkisi
Poslu (2010) tarafından ifade edildiğine göre; bitkinin büyüme ve
üreme fonksiyonlarında rol almayan saponinler, sahip oldukları
kuvvetli antimikrobiyal aktiviteleri sayesinde bitkiyi, otçul böceklerin
ve mikroorganizmaların zararından korumakta ve böylece bitkinin
hayatta kalma şansını artırmaktadır (Çam, 2010).
Osbourn (2002) ve Fons ve ark. (2003) in vitro ortamda saponinin
birçoğu mikroorganizmaların gelişimini inhibe ettiğini, bu bileşikler
bitkide ya kendiliğinden bitkinin büyüme ve gelişmesi sırasında ya da
normalde bitkide bulunmayıp patojenlerin saldırısında oluşan stres ile
oluştuğu düşünüldüğünü, bunlardan ilaç yapımında yararlanıldığını,
fitoaleksin bitki savunmasında rol alan bu antimikrobiyal bileşenlerin
temelini oluşturduğu ve nohut ve fasulyeden izole edilen Nectria
haematococca’ya karsıda öldürücü etkileri olduğunu bildirmektedir
(Çağlayanlar, 2006).
Birçok saponin güçlü antifungal özelliklere sahiptirler. Bu yüzden
sağlıklı

bitkilerde

yüksek

konsantrasyonlarda

bulunduğundan,

saponinler mantar saldırısına karşı önceden oluşturulmuş kimyasal
bariyerler gibi davranırlar (Papadopoulou ve ark., 1999).
4. Sonuç
Çöven Anadolu'da kendiliğinden doğal olarak yetişen bir bitki türü
olup içlerinden birkaç tanesinin ticari önemi vardır. Çöven bitkisinden
elde edilen çöven ekstraktı ülkemizde birçok yöresel ürünlerin

GIDA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YENİ YAKLAŞIMLAR | 796

üretiminde kullanılmakta olup, bu ürünlerin yanı sıra farklı ürünlerin
üretiminde de kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili çalışmalar da
yapılmaktadır. Çöven aktif maddesi olan saponinin sağlık açısından
bir takım olumlu etkileri mevcut olmasına karşın fazla miktar da alımı
toksik etki göstermektedir. Dolayıyla gıdalarda kullanımında toksik
etki gösterdiği düzey hesaplanarak ve bu düzey dikkate alınarak
kullanılmalıdır.
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