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ÖZ 
 

Sofralık kırmızı üzüm fenolik bileşiklerinin gıdalarda doğal antioksidan olarak kullanılabilirliğini araştırmak 
üzere, üzüm çekirdek ve kabukları  aseton, etil asetat ve etil alkol ile ekstre edilmiş  ve ekstrelerin antioksidan etki-
leri zeytin yağının peroksit sayısının ölçümüne dayalı lipit peroksidasyonunu inhibisyon metodu ile belirlenmiştir.  
Çekirdeklerden elde edilen tüm ekstreler ve kabuktan elde edilen aseton ekstresi antioksidan aktivite göstermiştir. 
Üzüm kabuğunun aseton ekstresinin ve çekirdek alkol ekstresinin antioksidan aktivitelerinin BHT nin antioksidan 
aktivitesinden çok yüksek olduğu gözlenmiş ve bu ekstrelerin gıdalarda koruyucu olarak kullanılabilecekleri belir-
lenmiştir.  
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PROTECTIVE EFFECT OF RED GRAPE EXTRACTS ON LIPID PEROXIDATION 
 

ABSTRACT 
 

Table red grape skin and seeds were extracted with acetone, ethyl acetate and ethyl alcohol in order to obtain 
phenolic compounds with a view to their use as food lipid antioxidants, and the antioxidant activities of extracts 
were evaluated by lipid peroxidation method measuring peroxide values of olive oil. All extracts from grape seed 
and acetone extract from grape skin showed antioxidant activity. Antioxidant activity of acetone extract  from 
grape skin and ethyl alcohol extract from grape seed was higher than that of BHT, and they might be used for the 
preservation of food products. 
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1. GİRİŞ 
 
Gıdalar, üretim, proses, depolama ve tüketiciye 

ulaştırılması sırasında kimyasal veya biyolojik olarak 
bozunmaya uğrarlar. Özellikle bileşiminde bulunan 
yağların oksidasyonu nedeniyle fiziksel özellikleri, 
besin değerleri, görünüşleri değişir, istenmeyen koku 
ve tat oluşur (Yagi, 1987; Halliwell, 1997; Jacob, 
1994). Bozunmayı önlemek  için üretim ve kullanım 
aşamasında oksijenle temasının kesilmesi bir yol ol-
masına rağmen pratike bu pek mümkün değildir ve 
antioksidan denilen koruyucu katkı maddeleri ilave 
edilir. Ucuz ve stabil olmaları bakımından Bütillenmiş 
Hidroksi Toluen  (BHT) ve Bütillenmiş Hidroksi 
Anisol (BHA) ve Propil Gallat (PG) en sık kullanılan 
sentetik antioksidanlardır. Ancak son yıllarda yapılan 
araştırmalarda sentetik antioksidanların yan etkilerinin 
ortaya çıkması ve özellikle kanser hastalığına yol aça-
bileceğine dair şüpheler üzerine gelişmiş ülkelerde, 
özellikle Japonya`da, bu maddelerin kullanılmasına 
kısıtlamalar getirilmiştir (Branen, 1975; Takajashi ve 
Hiraga, 1978). Yine son yıllarda tüketici bilincinin de 
artmasıyla sentetik bileşikler yerine doğal bileşiklerin 
kullanımına yönelik büyük bir talep doğmuştur. Bu 
nedenlerle sentetik antioksidanların yerine gıdalarda 
kullanılabilecek aynı etkiye sahip doğal bileşikler üze-
rine araştırmalar hız kazanmıştır (Prat, 1992, Pokorny, 
1991).  

 
Doğal antioksidan maddelerin önemli bir kayna-

ğını meyve ve sebzeler, baharatlar, bitkisel çaylar ve 
yağlı tohumlar oluşturmaktadır. Vitamin E (tokoferol), 
Vitamin C (askorbik asit) gibi bileşiklerin yanı sıra 
bitkilerde büyük bir kimyasal grubu oluşturan fenolik 
bileşikler genellikle antioksidan etkiden sorumlu bile-
şikler olarak bilinmektedir (Shahidi ve Naczk, 2004).  
 

Fenolik bileşikler, basit molekül yapısına sahip 
olan fenolik asitlerden, flavonoitlere ve daha büyük 
moleküllü polifenollere (tanen) kadar geniş bir kimya-
sal yapıya sahip, bitkiler aleminde yaygın olarak bulu-
nan sekonder metabolitlerdir (Rice-Evans, 2001). Gıda 
bitkileri içinde özellikle meyve ve sebzelerde yüksek 
miktarda bulunurlar (Kaur ve Kapoor, 2001). Bu bile-
şikleri içeren gıdaların tüketildiklerinde  canlı orga-
nizmada özellikle reaktif oksijen radikallerini süpürücü 
ve lipid oksidasyonunu engelleyici etkilerinden dolayı 
yaşlanma, kalp hastalıkları ve kanser gibi dejeneratif 
hastalıklar üzerine olumlu etkilerinin görülmesi üzeri-
ne fenolik bileşiklere olan ilgi oldukça artmış ve bu 
maddeler son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde bit-
kilerden izole edilerek fonksiyonel gıda ve 
nutrosötiklerin bileşimlerine girerek ticari ürünler ha-
linde tüketiciye sunulmuştur (Andry vd., 1998; 
Dell'Agli, 2004; Philpott ve Lynnette, 2004). 

 
Üzüm meyvesi, fenolik asitlerden, polimerik ya-

pıda proantosiyaninlere kadar çok farklı yapılarda 
fenolik bileşenlere sahip kompleks  bir yapıya sahiptir 
(Yılmaz ve Toledo, 2004). Üzüm çekirdeği flavan-3-ol 
(kateşin)’lerin polimerleri olarak bilinen prosiya-
nidinlerce zengindir. Üzüm kabuğu ve suyu ise ren-
ginden sorumlu antosiyanin ve fenolik asitleri içer-

mektedir. Bu bileşenlerin bulunma oranları üzüm çeşi-
dine, yetiştirilme şartlarına ve toplanma zamanına bağ-
lıdır. Bu parametrelere ilave olarak üzümden elde edi-
len ürünlerde (şarap, üzüm suyu, üzüm kabuğu ve çe-
kirdeği ekstresi, vb.) proses edilme şartları, saklanma 
koşulları, gıdalara katılması sırasındaki  işlem basa-
makları, polifenolik bileşenlere ve dolayısı ile antiok-
sidan aktivitesine etki eden diğer parametrelerdir. Bu 
prosesler sırasında polifenoller  sıcaklık, pH, 
oksidasyon (enzimatik veya kimyasal) gibi  kimyasal 
ve fiziksel etkilerle yapılarını değiştirebilir ve aktivite-
lerini yitirebilirler (Bonilla vd., 1999; Pinelo vd., 2005;  
Nicoli vd., 2000). Yapılan araştırmalarda üzümdeki ve 
kırmızı şaraptaki fenolik bileşiklerin lipid 
oksidasyonunu (LDL) inhibe ettiği ve kalp ve damar 
hastalıklarını koruyucu etkilerinin görüldüğü bildiril-
miştir (Xia, vd. 1998; van de Wiel, vd. 2001). 
Polifenollerin göstermiş oldukları sağlık üzerine yarar-
ları üzümden elde edilen bu bileşiklerin diet destekle-
yici olarak değerlendirilmesine yol açmıştır. Bu neden-
le de son yıllarda yüksek antioksidan etkiye sahip 
polifenollerin elde edilmesine yönelik araştırmalarda 
hızlı bir artış gözlenmiştir.  

 
Bu çalışmada sofralık kırmızı üzüm çekirdeği ve 

kabuğundan elde edilen ekstrelerin önemli bir gıda bi-
leşeni olan zeytinyağının bozunması üzerine etkileri 
incelenmiş ve ekstraksiyonda kullanılan  çözücülerin 
toplam fenol ve lipid peroksidasyonunu önleyici etki-
leri araştırılmıştır. 

 
2. MATERYAL VE METOD 

 
Mevsiminde alınıp dondurulan sofralık kırmızı 

üzümler, kabuk, etli kısımlar ve çekirdekleri olmak 
üzere elle ayrılmıştır. Daha sonra vakumlu etüvde 
50oC de kurutulmuş, havanda dövülerek toz edilmiş ve 
ekstraksiyon işlemi için hazır hale getirilmiştir. Üzüm 
çekirdek ve kabuklarının içermiş oldukları nem 110oC 
de gravimetrik olarak tayin edilmiştir. Üzüm çekirdeği 
ve kabuğu Soxhlet cihazında petrol eteri ile  6 saat 
ekstre edilerek yağlarından uzaklaştırılmış, yağı alın-
mış materyaller polifenollerin ekstraksiyonunda kulla-
nılmıştır. 

 
2.1 Polifenollerin Ekstraksiyonu 

 
Yağlarından uzaklaştırılmış 15 er gram üzüm ka-

buğu ve çekirdeği  aseton, etilalkol ve etilasetat ile 
Soxhlet cihazında 6 saat ekstre edilmiş elde edilen 
ekstrelerin çözücüleri 40oC da vakumlu döner buhar-
laştırıcı kullanılarak uzaklaştırılarak ekstre verimleri 
hesaplanmıştır. Ekstraksiyon işlemleri paralel olarak 
yapılmış ve sonuçların ortalaması kullanılmıştır. 

 
2.2 Toplam Fenol Miktarı 
 

Ekstrelerin içerdiği toplam fenol miktarı Folin-
Ciocaltaeu yöntemine göre yapılmıştır (Hoff ve 
Singleton, 1977.). Bütün örnekler ve standart olarak 
kullanılan gallik asid %50 lik metanolde çözülmüştür. 
0.1 ml örnek, 0.5 ml Folin-Ciocaltaeu reaktifi 
(%10’luk, h/h, suda) ve 1.5 ml sodyum karbonat çözel-
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tisi (%20’lik, a/h, suda) deney tüpüne karıştırılarak 2 
saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Süre sonunda çö-
zeltilerin absorbansları 750 nm de spektrofotometrede 
okunmuştur. Toplam fenol miktarı gram ekstrede mg 
gallik asite  eşdeğer olacak şekilde hesaplanmıştır. 
Toplam fenol miktar tayini her bir numune için üçer 
kez tekrarlanmış ve sonuçların ortalaması kullanılmış-
tır. 
 
2.3 Lipid Peroksidasyonu Önleyici Etkinin  
      Belirlenmesi 

 
10 gram ham zeytin (ilave sentetik antioksidan 

içermeyen) 100 mg ekstre  50oC deki etüv içinde 8 gün 
süre ile bekletilmiştir. 0., 2., 4. ve 8. günlerde yağlar-
daki bozunma dereceleri peroksit sayısının tayin edil-
mesi ile belirlenmiştir. Peroksit sayısı için  2g numune  
25 ml kloroform- asetik asit çözeltisi  içinde çözülmüş, 
1 ml doymuş potasyum iyodür çözeltisi eklenen nu-
muneler, karanlıkta 5 dakika bekletilmiştir. Daha sonra 
karışım üzerine 75 ml saf su ve 1 ml nişasta çözeltisi 
ilave edilmiştir. Rengi mora dönüştükten sonra 0.005N 
lik sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilmiştir. Çö-
zeltinin sarıya dönüştüğü andaki harcanan sodyum 
tiyosülfat hacmi kaydedilerek peroksit sayısı tespit e-
dilmiştir. Kontrol grubu olarak ekstre içermeyen yağ 
numunesi kullanılmıştır. Aynı işlemler sentetik BHT 
kullanılarak da tekrarlanmış ve sonuçlar karşılaştırıl-
mıştır. Peroksit sayısının küçük olması yağdaki bo-
zunmanın az olması dolayısı ile ilave edilen ekstrenin 
lipid peroksidasyonunu inhibe edici etkisinin fazla ol-
duğunu göstermektedir.  

 
3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 
3.1 Ekstraksiyonda Kullanılan Çözücülerin 

Ekstraksiyon Verimine Etkisi 
 
Ekstraksiyonda kullanılan kabuk ve çekirdeklerin 

içermiş oldukları nem miktarları sırasıyla %6.4 ve 
%7.4 olarak bulunmuştur. Aseton, etilasetat ve etil al-
kolün kuru baz üzerinden elde edilen ekstre verimleri 
Tablo 1 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre üzüm kabuğu 
için en yüksek verim %75.34 ile çözücü olarak aseto-
nun kullanıldığı ekstraksiyondan elde edilmiştir. Etil 
alkol ve etil asetat ile yapılan ekstraksiyon sonucu 
ekstre verim değerlerinin çok yakın olduğu gözlenmiş-
tir (sırasıyla  %7.35 ve 7.52). 

 
Tablo 1. Üzüm çekirdeği ve kabuğunun ekstraksiyon 
              verimleri 

Materyal Çözücü Ekstre Kodu Verim (%)*
etil alkol ÜKEAL 7.35 
aseton ÜKASE 75.34 Kabuk 
etil asetat ÜKEAT 7.52 
etil alkol ÜÇEAL 8.85 
aseton ÜÇASE 24.50 Çekirdek 
etil asetat ÜÇEAT 21.70 

* Kuru baz üzerinden hesaplanmıştır. 
 

Üzüm çekirdeği içinde aseton ile ekstraksiyon veri-
minin yüksek (%24.5) olduğu görülürken, bu değeri sıra-
sıyla etil asetat (%21.7) ve etil alkol (%8.85) takip etmiştir.  

 
3.2 Toplam Fenol Miktarı 

 
Folin-Ciocelteu yöntemi ile tayin edilen 

ekstrelerin içermiş olduğu toplam fenol miktarları 
gallik asit eşdeğeri üzerinden hesaplanmıştır. Gallik 
asitin 2.2.10-2 ve 1.54.10-2 mg/ml konsantrasyon aralı-
ğındaki absorbans değerleri okunarak konsantrasyon 
(mg/ml)-absorbans çalışma doğrusu hazırlanmıştır 
(Şekil 1). Bu çalışma doğrusu kullanılarak ekstre-
lerdeki toplam fenol miktarı gallik asit eşdeğeri cinsin-
den (mg toplam fenol/g ekstre olarak) hesaplanmıştır. 
Ekstrelerin içermiş olduğu toplam fenol miktarları Şe-
kil 2 de gösterilmiştir. En yüksek toplam fenol miktarı 
kabuklardan elde edilen aseton ekstresinde (763 mg 
GA/g ekstre) gözlenmiştir. Bu değeri 550 mg GA/g 
ekstre ile etilasetat ekstresi izlemiştir. Çekirdekte ise 
toplam fenolün en yüksek olduğu değer 333 mg GA/g 
ekstre ile etil asetat ekstresinden elde edilmiştir. 
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Şekil 1.Toplam fenol miktar tayininde kullanılan gallik 
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Şekil 2.Üzüm çekirdeği ve kabuklarında toplam fenol 

miktarları (ÜÇ: üzüm çekirdeği, ÜK: üzüm 
kabuğu, ASE: aseton, EAT: etil asetat, EAL: 
etil alkol) 
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3.3 Ekstrelerin Lipid Peroksidasyonunu 
İnhibe Edici Etkileri 
 
Üzüm çekirdeği ve kabuğunun çeşitli çözücüler 

kullanılarak elde edilen ekstrelerinin ve BHT nin zey-
tin yağının 50oC de bozunmasını inhibe edici etkileri 
peroksit sayılarının belirlenmesi ile incelenmiş ve  za-
manla zeytin yağının peroksit sayılarının değişimi Şe-
kil 3 ve Şekil 4, sekizinci gündeki % inhibisyon ise 
Tablo 2 de verilmiştir. Kontrol grubu olarak ekstre ve-
ya BHT içermeyen ham zeytin yağı kullanılmıştır. Pe-
roksit sayısının düşük olması lipid peroksidasyonunu 
inhibe edici antioksidan aktivitenin büyük olduğunu 
göstermektedir. 

 
Tablo 2.Üzüm çekirdeği ve kabuğundan elde edilen 

ekstrelerin 8. gün sonunda ham zeytin yağının 
bozunmasını inhibe edici etkileri 

 Ekstre 8. gün sonunda kontrol  
grubuna göre % inhibisyon 

Aseton 26.73±4.20 

Etil alkol 69.07±5.24 Çekirdek 

Etil asetat 49.50±5.60 

Aseton 74.73±0.70 

Etil alkol 0.00±0.00 Kabuk 

Etil asetat 3.44±0.70 
 BHT  22.78±2.10 

 
Şekil 3 ve 4 den de görülebileceği gibi, zeytin yağı 

4. güne kadar daha yavaş bozunmuş, 4. günden sonra 
ise hızla bozunmaya başlamıştır.  
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Şekil 3. Üzüm kabuğu ekstrelerinin zamanla zeytin 
yağının peroksidasyonunu inhibe edici etkileri 
(ÜÇ: üzüm çekirdeği, ÜK: üzüm kabuğu, 
ASE: aseton, EAT: etil asetat, EAL: etil alkol) 

 
Sekizinci gün bozunmalar göz önüne alındığında 

(Şekil 3, 4 ve Tablo 2) ise kontrol grubuna göre üzüm 
çekirdeği elde edilen ekstrelerin lipid 
peroksidasyonunu inhibe ettiği görülmüştür. Bu yön-
temle ölçülen antioksidan aktivitelerin gıdalarda ve 
kozmetikte kullanıldığı bilinen sentetik antioksidan 
olan BHT nin aktivitesinden yüksek olduğu gözlen-

miştir. Üzüm çekirdeğinde en yüksek aktivite etil alkol 
ekstresinde (%69.07) gözlenmiştir.  Bu değeri sırasıyla 
etil asetat  (%49.50) ve aseton (%26.73) izlemektedir. 
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Şekil 4.Üzüm çekirdeği ekstrelerinin zamanla zeytin 

yağının peroksidasyonunu inhibe edici etkileri 
(ÜÇ: üzüm çekirdeği, ÜK: üzüm kabuğu, 
ASE: aseton, EAT: etil asetat, EAL: etil alkol) 

 
Üzüm kabuğunda ise aseton ekstresi en yüksek 

aktivite gösterirken (%74.73), etil alkol ve etil asetat 
ekstresi aktivitesi yok denecek kadar azdır. Hatta etil 
alkol ekstresi ilavesinin yağın bozunmasını hızlandır-
dığı belirlenmiştir. Bunun nedenin de bu ekstrenin i-
çermiş olduğu bileşen/bileşenlerin prooksidan etkile-
rinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 
Üzüm ekstrelerinin antioksidan etkileri içermiş 

oldukları fenolik bileşiklerden kaynaklanmaktadır.  
Ancak toplam fenol miktarları ve aktiviteler arasında 
bir korelasyon görülmemiştir. Bunun nedeni 
ekstrelerin içermiş oldukları fenolik bileşiklerin farklı 
yapıda olmalarından kaynaklanmaktadır.   

 
Sonuç olarak, üzüm kabuğundan elde edilen ase-

ton ve çekirdeğinden elde edilen etil alkol 
ekstrelerinin, gıdaların bozunmasında kullanılan sente-
tik antioksidan olan BHT nin lipid peroksidasyonunu 
inhibe etme etkisinden  yaklaşık üç kat daha etkili ol-
duğu görülmüştür. Yapılan bu ön çalışma ile 
ekstrelerin gıdalarda BHT yerine doğal antioksidan 
olarak kullanılabilecekleri görülmektedir. Ancak anti-
oksidan bileşiklerin bulundukları ortamdaki diğer bile-
şiklerle etkileşimleri ve gıdaların farklı proses koşulla-
rında üretilmeleri ve saklanmaları sırasında yapılarının 
değişebileceğinin de göz önünde bulundurulması ge-
rekmektedir.  
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