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ÖZET
Ç!PURA !"LEME ATIKLARININ YAN ÜRÜN
OLARAK DE#ERLEND!R!LMES!
AKAGÜNDÜZ, Özlem Ye!im
Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Avlama #!leme Anabilim Dalõ
Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Can ALTINELATAMAN
A"ustos 2010, 41 Sayfa
Bu çalõ!mada çipura i!leme atõklarõnõn yan ürün olarak
de"erlendirilmesi ile jelatin ve yenilebilir film üretimi amaçlanmõ!tõr.
Hammadde olarak çipura iskelet ve yüzgeçleri ile çipura pullarõ kullanõlmõ!tõr.
Çipura iskelet ve yüzgeçlerinin ön i!lemleri için iki farklõ yöntem
kullanõlmõ!tõr. HCl çözeltisi ve Alkalaz çözeltisi ile iskelet ve yüzgeçlerin
içerdikleri kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõ hedeflenmi!tir, bunun yanõ sõra
çipura pullarõnõn içerdi"i istenmeyen maddeleri uzakla!tõrmak amacõyla NaCl
ve NaOH çözeltileri kullanõlmõ!tõr. Böylelikle üç farklõ jelatin elde edilmi! ve
bu jelatinler jel dayanõmõ, nem içeri"i ve antioksidan ölçümleri ile karakterize
edilmi!tir.
Yenilebilir film üretimi için en iyi özellikleri gösteren jelatin seçilip iki
farklõ film hazõrlanmõ!tõr. Filmin antioksidan aktivitesinin arttõrõlmasõ amacõyla
di"er filme karotenoid konsantresi eklenerek hazõrlanmõ!tõr ve her iki filmde,
film kalõnlõ"õ, !effaflõk, renk ölçümleri, mekanik özellikleri ( delme testi,
gerilme testi), antioksidan analizleri ( ABTS, FRAP), su buharõ geçirgenli"i,
suda çözünürlük ve su aktivitesi ölçülmesi suretiyle karakterize edilmi!tir.
Sonuç olarak çipura pullarõndan elde edilen jelatin gösterdi"i yüksek jel
dayanõmõ, !effaflõ"õ, renksiz, kokusuz olmasõ ve yüksek verim oranõ nedeni ile
yenilebilir film üretiminde kullanõlmõ!tõr. Filmler kõyaslandõ"õnda karotenoid
konsantresi içeren filmin antioksidan aktivitesi ve suda çözünürlük de"eri daha
yüksek bulunmu!tur.
Anahtar sözcükler: Çipura i!leme atõklarõ, balõk jelatini, yenilebilir film
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ABSTRACT
EVALUATION OF GILTHEAD SEA BREAM PROCESSING
WASTES AS BY-PRODUCT
AKAGÜNDÜZ, Özlem Ye!im
MSc in, Fisheries of Fishing and Processing Technology
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Can ALTINELATAMAN
August, 2010, 41 pages
In this study, as a by-product of gilthead sea bream processing wastes
assesment by gelatin and edible film production was aimed. As raw materials
gilthead sea bream bones and fins with gilthead sea bream scales were used.
For pretreatment of gilthead sea bream bones and fins two different method
were used. The removal of bones and fins muscle protein they contain is aimed
with HCl solution and Alcalase solution, besides this in order to remove of
undesirable substances contained in gilthead sea bream scales NaCl and NaOH
solutions were used. Thus, three different gelatins were obtained and these
gelatins were characterised by gel strength, moisture content and antioxidant
measurements.
For edible film production by choosing gelatin that has the best
properties, two different films were prepared. One of them prepared with
gelatin from scales, the other one with the same gelatin and carotenoid
concentrate. In order to increase of the antioxidant activity of film the other
film was used by adding carotenoid consantrate and both films were
characterised by measuring film thickness, color measuring, opacity,
mechanical properties (puncture test and tensile test), antioxidant
measurements (ABTS, FRAP), water vapor permeability, water solubility,
water activity. As a result, gelatin that was used from gilthead sea bream scales
showed high gel strength, transparency, colorless, odorless and high rate of
yield, due to these reasons it was used for edible film production. When films
were compared with each other, the film which was contained carotenoid
consantrate were higher than the other film in terms of antioxidant activity and
water solubility values.
Keywords : Gilthead sea bream processing wastes, fish gelatin, edible film.
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S!MGELER VE KISALTMALAR D!Z!N!
Simgeler

Açõklama

gmmh-1cm-2Pa-1

Kazanõlan a"õrlõk ve kalõnlõk de"erinin birim zamanda
geçen süre, geçirgenlik alanõ, kuru atmosfer ve saf su
arasõndaki kõsmi su buhar basõnç farkõna bölünmesi

N

Newton

Kõsaltmalar
ABTS

2,20-azinobis-3-ethilbenzothiazoline-6-sülfonik asit

EDTA

Etilen diamin tetra asetik asit

FRAP

Ferric Reducing Ability of Plazma

#J-A

#skelet ve yüzgeçlerden alkalaz çözeltisi ile elde edilen
jelatin

#J-H

#skelet ve yüzgeçlerden HCl çözeltisi ile elde edilen jelatin

#J-N

#skelet ve yüzgeçlerden NaOH çözeltisi ile elde edilen
jelatin

PF

Pullardan elde edilen jelatin ile hazõrlanan film

PCF

Pullardan elde edilen jelatin ve karotenoid konsantresi ile
hazõrlanan film

TPTZ

Tripiridiltriazin

VCEAC

C vitamininin e!de"er antioksidan kapasitesi
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1. G!R!"
Balõk ve deniz ürünleri i!leme atõklarõndan gõda maddeleri üretimi giderek
büyüyen ve ilgi çeken bir alandõr. Bu yolla i!leme atõklarõnõn azaltõlmasõ ve ham
maddelerin daha verimli kullanõlmasõna imkan tanõnmaktadõr.
Dünya çapõndaki balõk ve kabuklu deniz ürünlerinin ticari üretim
miktarlarõnõn artmasõ ile birlikte, balõk i!leme atõklarõnõn miktarlarõ giderek
artmaktadõr, son zamanlarda yakalanan balõklarõn toplam a"õrlõklarõnõn % 70 – 85’
ine kadar olan miktarlarõ atõklarõ olu!turmaktadõr (Shahidi, 1994; Rasmussen ve
Morrissey, 2007). Balõk i!leme endüstrisi deri, iskelet ve yüzgeçlerden olu!an
oldukça büyük çapta balõk atõ"õnõn (yõlda yakla!õk 7.3 milyon ton) atõlmasõna yol
açar (Kelleher, 2005; Karim ve Bhat, 2009).Geleneksel olarak balõk i!leme atõklarõ
karalara dökülmekte, yakõlmakta ya da okyanuslara ta!õnmaktadõr (Shahidi, 1994;
Suresh ve Chandrasekaran,1998; Rasmussen ve Morrissey, 2007).
Bununla birlikte teknolojinin geli!mesi sayesinde balõk ve deniz ürünleri
i!leme atõklarõ daha çok balõk yemi için artan talepleri kar!õlamak amacõyla
kullanõlmaktadõr. Aynõ zamanda yeni ürünlerin geli!tirilmesi ve ticari öneme sahip
olan biyomoleküllerin kullanõlmayan av atõklarõ ve balõk i!leme atõklarõndan elde
edilmeleri ara!tõrma için önemli bir alandõr (Shahidi ve Kamil, 2001; Okada ve
Morrissey, 2007; Rasmussen ve Morrissey, 2007).
Çok sayõda ülke bu çalõ!ma alanõna olan ilgilerini arttõrmaktadõrlar. Çünkü
bu çalõ!ma alanõnõn atõklarõ azaltmaya yardõm etmesi ve i!leme atõklarõnõn çevresel
ve etik ihtiyaçlarõn böylece kar!õlanmasõ ve do"al olarak denizden elde edilen
de"erli ürünlerin geli!tirilmesi ile sonuçlanabilmektedir (Oshima, 1998;
Gudmundsottir ve Palsdottir, 2005; Okada ve Morrissey, 2007; Rasmussen ve
Morrissey, 2007).
Yan ürün terimi, ola"an !ekli ile satõlamayan fakat iyile!tirme i!leminden
sonra geri dönü!türülebilen i!leme atõklarõnõn birçok durumda atõklardan ayrõlmasõ
olarak tanõmlanõr (Kim ve Mendis, 2006). Örne"in Japonya’da i!leme atõklarõ,
kitin ve kitosan, PUFA, akuakültür için büyüme hormonlarõ, gõdalarda
antibakteriyel ajan olarak kullanõlmalarõ için protaminler ve bazõ farmasötik
bile!enler gibi çok sayõda biyomolekülü ba!arõlõ bir !ekilde ticari olarak
üretilmeleri için kullanõlmaktadõrlar ( Oshima, 1998; Rasmussen ve Morrissey,
2007).
Balõk ve deniz ürünlerinden bazõ ek gõda maddeleri elde edilmektedir.
Balõk ve deniz ürünleri aynõ zamanda albümin ve jelatin gibi proteinler ve
benzersiz özellikleri ile çok sayõda de"erli enzim de içermektedir (Rasmussen ve
Morrissey, 2007).
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Sonuç olarak bütün balõk i!leme atõklarõ, atõlmaktan ziyade kullanõlmalõdõr.
Balõk i!leme atõklarõnõn kullanõmõ için seçenekler a!a"õda sõralanmaktadõr
(Kaynak: UNEP Report, 1999; Visvanathan ve ark., 2008);
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Biyokimyasallarõn ve di"er farmasötiklerin elde edilmesi
Renk katkõlarõnõn elde edilmesi
Deri ve iskeletlerden jelatin üretimi
Katõ atõklarõn ya" üretiminde ve balõk yemi üretiminde kullanõmõ
Katõ atõklarõn silaj üretiminde kullanõmõ
Katõ atõklarõn kompost üretiminde kullanõmõ
Katõ atõklarõn direk gübre olarak kullanõmõ
Katõ atõklarõn yem olarak kullanõlan balõk parçalarõ !eklinde yada balõk
yemlemede kullanõmõ
Katõ atõklarõn hayvan beslenmesi için kullanõmõ

Örne"in Yeni Zelanda balõk i!lemecileri balõk i!leme atõklarõnõn katõ atõk
!eklinde gömülmelerine alternatif bir yöntem aramaya karar verdiler. Oldukça
kapsamlõ ara!tõrmalardan sonra, !irket balõk biyo-çürütme ünitesi kurdu.
Anaerobik sindirim kullanarak, fabrika !imdi iki faydalõ yan ürün, metan ve gübre
üretmektedir. Metan (biyogaz) fabrikanõn enerji gereksinimini tedarik etmede ve
çürütme ünitesini õsõtmada kullanõlmaktadõr (Kaynak: UNEP Report, 1999;
Visvanathan ve ark., 2008)
Son zamanlarda balõkçõlõk yan ürünlerinin büyük kõsmõ balõk ya"õ, balõk
yemi, gübre, evcil hayvan yemi ve balõk silajõ üretiminde kullanõlmaktadõr
(Choudhury & Gogoi, 1995; Choudhury & Bublitz, 1996; Kim ve Mendis, 2006).
Bununla birlikte bu geri dönü!türülen ürünlerin ço"u dü!ük ekonomik de"er ta!õr.
Son günlerdeki çalõ!malarla balõk kasõ proteinleri, kollajen ve jelatin, balõk ya"õ,
balõk iskeleti, iç organlar, kabuklular ve krustaselerin kabuklarõnda bulunan çok
sayõda biyoaktif bile!enler tanõmlanmaktadõr (Kim ve ark, 2001; Jeon & Kim,
2002; Je, Park, Jung, & Kim, 2005; Kim ve Mendis, 2006).
Biyoaktif bile!enler biyoteknolojik ya da farmasötik uygulamalar için
kullanõlan biyopolimerler, biyoaktif peptidler ve enzimlerden olu!maktadõr
(Rustad, 2003).
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Çizelge 1.1 Deniz kökenli gõda maddeleri (Rasmussen ve Morrissey, 2007).
FOTOSENTET#K
P#GMENTLER

L#P#DLER

1. Karotenoidler
! $- karoten
! Astaksantin
! Di"er karotenoidler
2.Fikobiliproteinler
3. Klorofiller
1. Deniz kaynaklõ uzun zincirli PUFAs (LC-PUFAs)
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak mikroalgler
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak balõklar
! n-3 (LC -PUFAs) kayna"õ olarak mantarlar
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak geneti"i
de"i!tirilmi! organizmalar
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak
ekstremofiller
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak makroalgler
ve yosunlar
! n-3 (LC-PUFAs) kayna"õ olarak kriller
2. Steroller

PROTE#NLER

1. Kollajen/ Jelatin
2. Albumin
3. Protamin

POL#SAKKAR#TTLER

1. Alglerden gelen polisakkaritler
! Hidrokolloidler
! Fukanlar / Fukanoidler ve di"er polisakkaritler
2. Siyanobakterlerden gelen ekzopolisakkaritler
3. Ekstremofillerden gelen ekzopolisakkaritler
4. Kitin ve kitosan
1. Sindirim proteazlarõ
2. Lipazlar
3. Polifenol oksidazlar
4. Kitinolitik enzimler
5. Transglutaminaz
6. Ekstremofilik enzimler
7. Kõrmõzõ alglerden gelen enzimler

ENZ#MLER
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Deniz kökenli proteinler gõdalarda fonksiyonel bile!enler olarak umut
vericidirler çünkü film ve köpük olu!turma kapasitesi, jel olu!turma yetene"i ve
antimikrobiyal aktiviteye sahip olmak gibi çok sayõda önemli ve e!siz özellik
gösterirler. Gõdalarda kullanõlan deniz kaynaklõ proteinlerin en çok rastlanõlanlarõ
kollajen, jelatin ve albumindir. Bunlarõn hepsi balõk ve deniz ürünleri i!leme
atõklarõndan elde edilebilirler. Protamin proteininin gõda endüstrisinde do"al bir
antibakteriyel koruyucu olarak kullanõmõ da gõda endüstrisi için umut vermektedir
(Rasmussen ve Morrissey, 2007).
Kollajen insanlarõn ve hayvanlarõn vücudunda en bol bulunan proteindir.
Kollajen ciltte, kemiklerde, kõkõrdakta ve ba"larda bulunan ba" doku proteinidir.
Hayvanlardaki toplam proteinin % 30’ unu olu!turdu"u ve hem karasal hemde
denizel kaynaklardan elde edilebildi"i rapor edilmektedir (Senaratne ve ark.,
2006; Rasmussen ve Morrissey, 2007). Karasal ve denizel kaynaklardan elde
edilen kollajenler arasõndaki farklõlõklar muhtemelen organizmalarõn ya!adõklarõ
çevre !artlarõnõn farklõlõ"õndan kaynaklanmaktadõr.
Kollajen gõda, kozmetik ve farmasötik endüstrilerinde yaygõn olarak
kullanõlõr. Gõdalardaki ba!lõca kullanõmõ et endüstrisinde sosis gibi ürünler için
yenilebilir kaplamalar !eklindedir (Rasmussen ve Morrissey, 2007).
%u ana kadar 27 de"i!ik kollajen tipi tanõmlanmõ!tõr ve Çizelge 1.2’ de
gösterilmektedir (Schrieber ve Gareis, 2007; Karim ve Bhat, 2009). Kollajen
klasik olarak üç polipeptid zincirinin en az bir üçlü sarmal yapõ içeren , &
zincirleri olarak isimlendirilen, Gly-X-Y sõralamasõ ile tekrar eden hücredõ!õ
matriks proteini olarak tanõmlanõr (Wolf, 2003). Üçlü sarmal yapõsõnda bulunan
her zincir saat yönünün tersinde döner. Bu üçlü sarmal yapõsõ yakla!õk 300 nm
uzunlu"undadõr ve zincir yakla!õk olarak 105 kDa molekül a"õrlõ"õndadõr (Papon
ve ark., 2007; Karim ve Bhat, 2009).Endüstriyel jelatinler farklõ bile!enlerin
karõ!õmlarõdõrlar: &-zincirleri ( bir polimer zinciri), $-zincirleri (çapraz kovalent
ba"la ba"lõ iki &-zinciri), '-zincirleri (çapraz kovalent ba"la ba"lõ üç &-zinciri)
Papon ve ark., 2007; Karim ve Bhat, 2009).
Çizelge 1.2 Kollajenin sõnõflandõrõlmasõ (Schrieber ve Gareis, 2007; Karim ve
Bhat, 2009).
Tip
Tip I
Tip II
Tip III
Di"er

Tanõmlama
Bu tip ba!lõca yaygõn olarak ba" dokuda (deri, kemik ve
tendonlarda) görülür.
Bu kollajen tipi kõkõrdak dokularõnda görülür
Bu tip kuvvetle ya!a ba"lõdõr: çok genç ciltlerin % 50’sine
kadar olan kõsmõnõ olu!turabilir, fakat zamanla % 5-10 a kadar
dü!er.
Di"er kollajen tipleri çok dü!ük miktarlarda ve daha çok özel
organlarda bulunurlar.
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Kollajen üst ailesi, karma!õk molekül yapõlarõ ve di"er özelliklerine
dayanõlarak, sekiz sõnõfa ayrõlabilir. En çok bulunanlarõ tip I, II ve III kollajenler
ve tip V ve XI kollajenler hücredõ!õ lifcikleri olu!tururlar ve sonuç olarak lifcik
!ekilli kollajen olarak adlandõrõlõrlar (Kivirikko ve Prockop, 1995; Bateman ve
ark.,1996; Myllyharju ve Kivirikko, 2001; Wolf, 2003).Örne"in a" !ekilli yapõlarõ
olu!turan di"er kollajen tipleri kollajen lifciklerinin yüzeyine ba"lanõrlar,
boncuklu ince iplik ve ba"layõcõ lifcik olu!umlarõnda transmembran
proteinleridirler (Kivirikko ve Prockop, 1995; Myllyharju ve Kivirikko, 2001;
Wolf, 2003 ). Bunlarõn bir ço"u kollajenin üçlü sarmal yapõsõnõn arasõna giren,
kollajen olmayan yapõlar içerirler (Kivirikko ve Prockop, 1995; Myllyharju ve
Kivirikko, 2001; Wolf, 2003). Kollajen lifcikleri heterotipiktirler yani bir kollajen
tipinden daha fazla kollajen içerirler. Örne"in derideki kollajen lifcikleri tip I ve
tip III kollajenden olu!maktadõrlar (Wolf, 2003).
Kendili"inden bir araya gelen lifciklerin olu!umu ile sonuçlanan kollajen
molekülleri kovalent çapraz ba"larõn olu!umu tarafõndan dengede tutulur
(Myllyharju ve Kivirikko, 2001; Wolf, 2003). Çapraz ba"lõlõ"õn derecesi
kollajenin ya!õ ile (kollajenin elde edildi"i dokunun ya!õ ile) artar ve bu kollajenin
çözünürlü"ünün azalmasõ ile sonuçlanõr. Çözünebilir kollajen ve jelatin üretimi
için çapraz ba"larõn kõrõlmasõ zorunludur (Eyre ve ark., 1984; Wolf, 2003).
Kollajen ve jelatin 18 farklõ amino asitten olu!ur (Çizelge 1.3). Kollajen
glisin (yakla!õk toplam rezidülerin 1/3’ ü oranõnda), hidroksiprolin ve prolin
içeri"i bakõmõndan zengindir. Aynõ zamanda hidroksilizin içererek triptofanõ
uzakla!tõran tek proteindir. Memeli kollajeni balõk kollajenine göre
hidroksiprolince zengindir (Foegeding ve ark., 1996; Arvanitoyannis, 2002). En
küçük amino asit olan ve üçlü sarmal yapõda her üçüncü pozisyonda yer alan
glisinin varlõ"õ önemlidir, çünkü daha geni! amino asitler üçlü sarmalõn
merkezinde bulunan kõsõtlõ alanõn içine sõ"mazlar. Prolin sõklõkla X pozisyonunda
ve 4-hidroksiprolin Y pozisyonunda bulunur. 4-hidroksiprolin residüsü üçlü
sarmal yapõsõnõn dengelenmesinde önemli bir role sahiptir (Wolf, 2003).
Kollajen lipofilik rezidülerinden çok daha fazla miktarlarda asidik, bazik ve
hidroksile amino asit rezidüleri içerdi"i için hidrofilik bir proteindir
(Arvanitoyannis, 2002).
Çizelge 1.3 Kollajen ve jelatinin içerdi"i amino asitler (Arvanitoyannis,
2002).
!
!
!
!
!
!

Alanin
Arginin
Aspartik asit
Glutamik asit
Glisin
Histidin

!
!
!
!
!
!

Hidroksilizin
Hidroksiprolin
#zolösin
Lösin
Lizin
Metiyonin

!
!
!
!
!
!

Fenilalanin
Prolin
Serin
Treonin
Tirosin
Valin
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Jelatin kollajenin kõsmi hidrolizi sonucu olu!mu! olan bir protein
ürünüdür. Jelatinin elde edilme a!amasõ polipeptid zincirinin uzunlu"unu ve
jelatinin i!levsel özelliklerini etkileyebilir. Bu i!lem basamaklarõnõn
parametrelerine ba"lõdõr (Karim ve Bhat, 2009).
40 °C’nin üzerinde ardarda yapõlan õsõl i!lemler (balõk jelatini için
sarmaldan helezona dönü!üm sõcaklõ"õnõn iyice üzerinde olan) hidrojen ba"larõnõ
yõkar ve bir dizi kovalent ba"larõ ayõrõr, ki bu da üçlü sarmalõn, sarmaldan
helezona geçi! dengesini bozarak çözünebilir jelatine dönü!me ile sonuçlanõr
(Djabourov ve ark., 1993; Karim ve Bhat, 2009).
Jelatine dönü!ümü esnasõnda kollajen denatüre olur ve kõsmen hidrolize
olur. Kollajen kovalent ba"lar aracõlõ"õyla birbirlerine ba"lanan lifciklerin
olu!turdu"u katõ bar gibi moleküllerden meydana gelir. Üç polipeptid zinciri
içeren moleküller, hidrofobik ba"lar ve hidrojen ba"larõ tarafõndan sabitlenen üçlü
sarmal yapõsõnda sõralanmõ!lardõr. Bu polipeptid zincirleri arasõnda molekül içi
kovalent ba"lar olu!abilir. Uç bölgelerdeki moleküller sarmal !eklinde olmayan
telopeptidlerdirler (Balian ve Bowes, 1977; Wolf, 2003). Kollajenin jelatine
dönü!mesinde, üçlü sarmal yapõsõ hidrofobik ba"larõn ve hidrojen ba"larõnõn
yõkõlmasõ nedeniyle da"õlõr ve bunu zincirlerin dola!õklõ"õnõn açõlmasõ ve
moleküllerin daha küçük bile!enlere bölünmesi takip eder. Bu daha küçük
bile!enlerin moleküler yapõsõ hayvansal madde kayna"õnõn ya!õna ve ön i!lem
metoduna göre de"i!iklik gösterir (Wolf, 2003).
Jelatin üretiminde, i!lem görmü! dokulardan elde edilen kollajen, sõcak su
ile denatüre olur ve üçlü sarmal yapõsõ bireysel çözünebilir zincirlere, küçük
polimerlere ya da parçalara dönü!ür. So"utmada, zincirler yeni üçlü sarmal
yapõsõna geri sarõlabilirler (Finer ve ark.,1975; Wolf ve Keller, 1996 ; Wolf,
2003), ama ille de kollajenin yapõsõndaki aynõ do"al kaydõyla de"il de, üçlü
sarmalõn tekrar olu!umunda bir miktar kõsõtlama ile olur. Üçlü sarmal
bile!enlerinin tekrar olu!umuna jelle!me için gerekli olan birle!me bölgeleri yol
açar (Finer ve ark.,1975; Keller ve Wolf , 1998 ; Wolf, 2003).
Jelatinin kõsmen düzenli biçimde birbirine ba"lanan yakla!õk 18 amino asit
içerdi"i rapor edilmi!tir. Jelatin molekülünde üç amino asit grubu baskõndõr.
Glisin yada alanin toplam amino asit rezidülerinin yakla!õk üçte birinden yarõsõna
kadar olan kõsmõnõ olu!turur (Bernard ve Braswell, 1957; Charley, 1992; Djagny
ve ark., 2001). Glisin alkali i!lem görmü! jelatinin N- ucu baskõn rezidüsüdür, tam
tersine alanin asit i!lem görmü! jelatinde daha fazla olma e"ilimindedir. Yakla!õk
amino asit rezidülerinin dörtte biri ya prolin ya da hidroksiprolindir ve yakla!õk
dörtte biri bazik ya da asidiktir. Bir esansiyel amino asit ve aromatik asit rezidüsü
olan triptofanõn yoklu"u vurgulanmaktadõr (Loofbourow ve ark., 1949; Bender ve
ark., 1953; Djagny ve ark., 2001).
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Ticari yenilebilir jelatinin molekül a"õrlõ"õ 40,000 ila 90,000 D arasõndadõr
(Djagny ve ark., 2001). Bütün jelatin üretim a!amalarõ üç ana bölümden
olu!maktadõr: ham maddenin ön i!leme tabi tutulmasõ, jelatin elde edilmesi,
safla!tõrma ve kurutma. Asit ile muamele süresince hiç kovalent ba" yõkõlmaz,
bundan dolayõ ham maddeler daha genç hayvanlardan elde edilir, bu
hammaddelerin kollajenleri daha az çapraz ba"lõ olmalõdõrlar (Wolf, 2003). Jelatin
eldesi süresince, kollajendeki hidrofobik ba"lar ve hidrojen ba"larõ õsõ ve su etkisi
ile jelatin üretmek üzere yõkõlõr. Bunu zincirlerin dola!õklõ"õnõn açõlmasõ ve daha
küçük bile!enlere ayrõlma takip eder (Wolf, 2003).
Jelatinin karakterize edilmesinde en önemli özellikler jel dayanõmõ,
viskozite, jelle!me ve erime noktalarõdõr. Bu özellikler ortalama molekül a"õrlõ"õ
ve molekül a"õrlõ"õ da"õlõmõ, jelatin solüsyonunun deri!imi, jel olgunla!ma süresi,
jel olgunla!ma sõcaklõ"õ, pH ve mineral içeri"i gibi bir çok faktörden etkilenir
(Karim ve Bhat, 2009).
Dünya genelinde jelatin ihtiyacõ yõllardan beri artmaktadõr. Son raporlar
dünyadaki yõllõk jelatin üretiminin yakla!õk 326,000 ton oldu"unu göstermektedir,
% 46 ile en fazla miktarõ olu!turan domuz derisinden elde edilen jelatin, % 29.4
ile sõ"õr derisinden elde edilen jelatin, % 23.1 ile sõ"õr kemiklerinden elde edilen
jelatin ve % 1.5 ile di"er kaynaklardan elde edilen jelatin dünyadaki yõllõk jelatin
üretiminin kaynaklarõnõ olu!turmaktadõr (GME, 2008; Karim ve Bhat, 2009).
Balõk jelatini dünyadaki yõllõk jelatin üretiminin sadece % 1’ini olu!turmaktadõr
(Arnesen ve Gildberg, 2006; Karim ve Bhat, 2009). Dünya genelinde üretilen
jelatinin yakla!õk % 50’ si Avrupa’da, yakla!õk % 50’ si gõda endüstrisi, % 25’ i
farmasötik endüstrisi ve geri kalan % 25’ i de foto"rafçõlõk sektöründe
kullanõlmaktadõr (Wolf, 2003).
Jelatin sahip oldu"u e!siz i!levsel ve teknolojik özellikleri nedeniyle gõda,
farmasötik, kozmetik ve foto"rafçõlõk uygulamalarõnda yaygõn bir !ekilde
kullanõlan en popüler biyopolimerlerden biridir.
Gõda endüstrisinde; jelatin !ekerlemelerde (özellikle çi"nenebilirlik, kõvam
ve köpük dengelenmesinin sa"lanmasõnda), az ya"lõ gõdalarda (kaymaksõlõk
sa"lamada, ya" azaltmada), süt ürünlerinde (dengeleme ve kõvam sa"lamada),
pastacõlõkta (jelle!me, dengeleme ve emülsiyon haline getirmenin sa"lanmasõnda)
ve et ürünlerinde (su ba"lanmasõ sa"lamada) kullanõlõr (Johnston-Banks, 1990;
Schrieber&Gareis, 2007; Karim ve Bhat, 2009). Jelatin uzun zamandan beri gõda
endüstrisinde durultucu ajan, stabilizör ve koruyucu kaplama maddesi olarak
kullanõlmaktadõr (Salgues ve Bidan., 1984; Adler-Nissen, 1985; Djagny ve ark,
2001).
Farmasötik ve medikal alanda; jelatin tedavi amacõ ile cerrahi
yöntemlerden yararlanarak vücut içine konan sert maddeler için bir hücre arasõ
madde olarak, zerk edilebilen ilaç ta!õyan mikroküreciklerde ve damar içine ilaç
zerk etmede kullanõlr (Saddler ve Horsey, 1987; Pollack 1990; Rao, 1995; Karim
ve Bhat; 2009). Farmasötik endüstrisinde de jelatin yaygõn olarak sert ve yumu!ak
kapsüller, plazma geni!leticileri, ve paraj üretiminde kullanõlõr.
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Canlõ de"eri dü!ürülmü! viral a!õlarda kõzamõk, kabakulak, kõzamõkçõk,
Japon ensefalitisi, kuduz, difteri ve tetanoza kar!õ ba"õ!õklõk olu!turmak için bu
hastalõklarõn toksinlerini içeren jelatin stabilizör olarak kullanõlõr (Burke ve ark.,
1999; Karim ve Bhat, 2009).
Jelatinin dü!ük kalorili olmasõndan dolayõ gõda maddelerinin protein
seviyelerinin arttõrõlmasõ ve özellikle vücut geli!tirme maksatlõ kullanõlan
gõdalarda kullanõlmasõ tavsiye edilir. Ayrõca jelatin diyabetik hastalar için
hazõrlanan gõda maddelerinde karbonhidrat seviyesinin dü!ürülmesinde de
kullanõlõr (Karim ve Bhat, 2009).
#slamiyet ve Yahudilik’te domuzla ili!kili her ürünün tüketimi
yasaklanmõ!ken, Hinduizm’ de inek ile ili!kili gõdalarõn tüketimi yasaktõr, bunun
yanõ sõra dünya genelinde artan ve katõ kõsõtlamalarõ olan bir vejeteryanlõk akõmõ
vardõr.
Ara!tõrmacõlar arasõnda hayvansal dokulardan elde edilen kollajenve
jelatinin prionlar gibi patojenik ta!õyõcõlarõn bula!tõrõlmasõ yetene"inde olup
olmadõklarõ hakkõnda artan bir endi!e vardõr (Wilesmith ve ark., 1991; Karim ve
Bhat, 2009). Buna ra"men çe!itli otoriteler tarafõndan yürütülmü! çalõ!malar
jelatin üretim a!amalarõnõn olasõ BSE (deli dana hastalõ"õ) prionlarõna kar!õ etkili
bir engel olduklarõnõ göstermektedir. Örne"in Mart 2003’ te Avrupa Birli"inin
Bilimsel #dare Komitesi “ Sõ"õr kemik jelatini ile ilgili riskin sõfõra yakõn oldu"unu
onaylamõ!tõr”(Schrieber ve Gareis, 2007; Karim ve Bhat, 2009).
Genel olarak balõk derisinde bulunan kollajen memelilerin derilerinde
bulunan kollajenden daha geni! çe!itlilikte amino asit kompozisyonu içerir. Balõk
jelatininin hidroksiprolin ve daha dü!ük düzeylerdeki prolin içeri"i
memelilerinkilerden daha dü!üktür ve bu daha yüksek serin ve treonin içerikleri
tarafõndan telafi edilir (Balian ve Bowes, 1977; Karim ve Bhat, 2009). Genellikle
balõk kollajeni memeli kollajeninden daha dü!ük imino asit içeri"ine sahiptir ve
bu da dü!ük denaturasyon sõcaklõ"õna sahip olmasõ için neden olabilir. Kollajenin
kayna"õ ve tipi elde edilen jelatinin özelliklerini etkiler (Grossman ve Bergman,
1992; Karim ve Bhat, 2009). Balõk jelatini memeli jelatini ile kar!õla!tõrõldõ"õnda
daha dü!ük imino asit (prolin ve hidroksiprolin) konsantrasyonuna sahiptir, sõcak
su balõklarõndan elde edilen jelatin so"uk su balõklarõndan elde edilen jelatine
kõyasla daha yüksek imino asit içeri"ine sahiptir (Eastoe ve Leach, 1977; Karim
ve Bhat, 2009).
Prolin ve hidroksiprolin içeri"i yakla!õk olarak; memeli jelatini için % 30,
sõcak su balõklarõndan elde edilen jelatin için % 22-25 ve so"uk su balõklarõndan
elde edilen jelatin için % 17’ dir (Muyonga ve ark., 2004; Karim ve Bhat, 2009).
Dü!ük prolin ve hidroksiprolin içeri"i balõk jelatinine dü!ük jel katsayõsõ
ve dü!ük jelle!me ve erime noktalarõnõ verir (Haug ve ark., 2004; Karim ve Bhat,
2009).
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Amino asit kompozisyonu haricinde, jelatinin i!levsel özellikleri aynõ
zamanda molekül a"õrlõ"õ da"õlõmõndan, alt ünitelerinin kompozisyonu ve
yapõsõndan etkilenir (Zhou ve ark., 2004; Karim ve Bhat, 2009). Büyük
miktarlardaki $- ve '- zincirleri balõk jelatininin viskozitesini dü!ürme, erime ve
katõla!ma noktalarõnõ dü!ürme ve daha uzun katõla!ma süresi ile sonuçlanma gibi
i!levsel özelliklerinin bazõlarõnõ olumsuz yönde etkiledi"i gösterilmektedir
(Muyonga ve ark., 2004; Karim ve Bhat, 2009).
Balõk jelatininden film üretimi ve karakterizasyonu üzerine
gerçekle!tirilen çalõ!malarda, bütün balõk jelatinlerinin mükemmel film olu!turma
özellikleri sergiledikleri gözlemlenmektedir (Avena- Bustillos ve ark., 2006;
Jongjareonrak ve ark., 2006a; Jongjareonrak ve ark., 2006b; Gomez-Guillen ve
ark., 2007; Karim ve Bhat,2009).
Balõk jelatini a"õzda sakõzõmsõ his uyandõran kalõntõ bõrakmamasõ ve dü!ük
erime sõcaklõ"õ nedeniyle çabuk çözünmesi ile sonuçlanan özelliklerinden dolayõ
memelilerden elde edilen jelatinlere iyi bir alternatiftir (Arnesen ve Gildberg,
2006; Karim ve Bhat, 2009).
Denizel kaynaklõ jelatinler mükemmel emülsiyon stabilizörleri, kristal
büyüme inhibitörleri, köpük ve film olu!turan ajanlar ve yenilebilir koruyucu
kaplama malzemeleri veya durultucular olarak hizmet verebilirler (Norland, 1990;
Haard ve ark., 1994; Djagny ve ark., 2001; Rasmussen ve Morrissey, 2007).
Denizel ve karasal kökenli jelatinlerin bir çok özelliklerinin benzer
olmasõna ra"men denizel kökenli jelatinler nispeten dü!ük sõcaklõklarda daha zayõf
jel olu!turma ve daha dü!ük erime noktasõna sahip olma e"ilimindedirler
(Leuenberger, 1991; Haard ve ark., 1994; Choi ve Regenstein, 2000; Rasmussen
ve Morrissey, 2007). Bu de"i!iklikler muhtemelen denizel kökenli jelatinde
bulunan prolin ve hidroksiprolin seviyelerinin karasal kökenli kaynaklardan gelen
jelatin ile kõyaslandõ"õnda daha dü!ük olmasõ nedeniyledir (Gomez-Guillen ve
ark., 2002; Rasmussen ve Morrissey, 2007).
Denizel kökenli jelatin dil balõ"õ ve pisi balõ"õ gibi yassõ balõklarõn
derilerinden , morina, morina benzeri pollock, Atlantik mezgiti, berlam, morina
benzeri cusk türlerini içeren so"uk su balõklarõ ya da ahtapot ve kalamar gibi
alternatif kaynaklardan asit veya alkali uygulama yöntemleri ile elde edilebilir
(Norland, 1990; Djagny ve ark., 2001; Gomez-Guillen ve ark., 2002; Rasmussen
ve Morrissey, 2007).
Jelatin kendi do"asõnda mevcut olan zincirler arasõ ba"lar ya da kar!õlõklõ
etkile!imlerin olu!turdu"u do"al bir jel olarak kategorize edilir (Van der Waal’s
etkile!imleri ve hidrojen ba"larõ ile E ( 2 kcal/ mol). Jelatinin ba" enerjisi
nisbeten dü!üktür, sonuç olarak jelatin õsõ etkisi ile dönü!ebilen jel olu!turma
yetene"indedir (Papon ve ark., 2007; Karim ve Bhat, 2009).
Jel dayanõmõ ve jel erime noktasõ jelatin jellerinin temel fiziksel
özelliklerindendir. Bunlar molekül a"õrlõ"õnõn yanõ sõra amino asit kompozisyonu
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ve jelatinde bulunan &/$- zincirlerinin oranõ tarafõndan belirlenen karma!õk
etkile!imler tarafõndan yönetilirler (Cho ve ark., 2004; Karim ve Bhat, 2009). Ek
olarak jel dayanõmõ ile jelatinde bulunan &-zinciri içeri"i ile kuvvetli bir ili!ki
vardõr. Daha fazla &-zinciri içeren jelatin daha yüksek jel dayanõmõ gösterir. Di"er
taraftan, molekül a"õrlõklarõ daha yüksek veya &-zincirleri daha dü!ük peptidlerin
fazla miktarõ jel dayanõmõnõ dü!ürür (Liu ve ark., 2008; Karim ve Bhat; 2009). Jel
dayanõmõ ticari jelatinlerde Bloom de"eri kullanõlarak ifade edilir. Bloom de"eri
standart ko!ullar altõnda sõcaklõ"õ ayarlanmõ! bir jelin derinli"inin tanõmlanmasõ
için, belirli bir pistonla standart bir yüzey üzerine baskõ yapõlmasõ için gerekli olan
gram cinsinden a"õrlõktõr (Schrieber ve Gareis, 2007; Karim ve Bhat, 2009). Ticari
jelatinlerde jel dayanõmõ 100 ila 300 arasõnda da"õlõm gösterir, fakat 250- 260
arasõ Bloom de"eri olan jelatinler en çok ra"bet görenlerdir (Holzer, 1996; Karim
ve Bhat, 2009).
Bazõ sõcak su balõk türlerinin jelatinlerinin nisebeten yüksek Bloom de"eri
-Bloom de"eri yüksek olan domuz jelatinine yakõn de"erler- sergiledikleri rapor
edilmektedir (Gudmundson ve Hafsteinsson, 1997; Karim ve Bhat, 2009).
Böylesi yüksek jel dayanõmlarõ sadece tilapia (Grossman ve Bergman, 1992;
Jamilah ve Harvinder, 2002; Zhou ve ark., 2006; Karim ve Bhat, 2009) ve ot
sazanõ (Kasankala ve ark.,2007; Karim ve Bhat, 2009) gibi sõcak su balõklarõnõn
derilerinden elde edilen jelatinlerden karakterize edilmi!tir. Örne"in tilapia jelatini
için Bloom de"eri 128 ila 273 arasõnda de"i!ti"i rapor edilmektedir (Jamilah ve
Harvinder, 2002; Zhou ve ark., 2006; Karim ve Bhat, 2009).
Çe!itli jelatinler için geni! çapta bulunan Bloom de"erleri, farklõ türlerin
kolajenlerinin prolin ve hidroksiprolin içeriklerinin farklõlõklarõndan kaynaklanõr
ve aynõ zamanda hayvanõn ya!adõ"õ ortamõn sõcaklõ"õ ile de ilgilidir (Karim ve
Bhat, 2009). Depolama süresince jelatinin jel dayanõmõnõn arttõ"õ iyi bilinmektedir
(Arnesen ve Gildberg, 2006; Karim ve Bhat, 2009).
Dünya nüfusunun artmasõ ile ve çevrenin ve kõsõtlõ kaynaklarõn üzerindeki
baskõnõn artmasõ nedeniyle, ürün kalitesini geli!tirebilen ve atõk sorununu azaltan
yenilebilir ve biyobozunur filmler üretmek için, yenilenebilir kaynaklarõn
kullanõmõ patlak vermi!tir (Krochta, 2002).
Yenilebilir film ve kaplama uygulamalarõnõn hedefleri (Krochta, 2002):
! Oksijen, aroma, ya" ve nem göçünün azaltõlmasõ
! Gõda ürününün sa"lamlõ"õnõn devam ettirilmesi
! Gõda ürününün görünümünün geli!tirilmesi
! Kaplama malzemesi ve kaplama i!lemi masraflarõnõn azaltõlmasõ
! Ambalaj ihtiyacõnõn azaltõlmasõ’ dõr.
Yaygõn olarak yenilebilir filmler ve kaplamalar nem, oksijen, lezzet, aroma
ve ya"a kar!õ engel olma özelli"i gösterirler, bu da gõda kalitesini geli!tirir ve raf
ömrünü uzatõr. Yenilebilir film ya da kaplamalar aynõ zamanda zedelenme ve
parçalanmalarõ azaltarak gõda için bir nevi mekanik koruma sa"lar ve bu da gõda
bütünlü"ünü korumaya yardõmcõ olur. Yenilebilir film ya da kaplamalar farklõ su
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aktivitesi, lezzet, aroma ve ya" içeren karõ!õk gõdalarda, gõda bile!enleri arasõnda
nem, lezzet, aroma ve ya"a kar!õ engel olma özellikleri sa"ladõ"õnda gõdanõn raf
ömrü ve kalitesini arttõrõr (Krochta, 2002). Yenilebilir film ve kaplamalar gõda
maddesi ve çevre arasõnda nem, oksijen, aroma ve ya" geçi!ine engel olduklarõnda
gõda maddesinin kalitesi ve raf ömrü de aynõ zamanda artar. Yenilebilir film ve
kaplamalarõn koruyucu i!levleri antioksidan ve antimikrobiyallerin eklenmesi ile
arttõrõlabilir. Gõdanõn do"asõna ba"lõ olarak yenilebilir film ve kaplamalar gõda
kalitesini arttõrmak için lezzet bile!enleri, besin vs. ta!õyabilirler (Krochta, 2002).
Çizelge 1.4 Yenilebilir film ve kaplamalarõn bile!enleri (Krochta, 2002)
Proteinler

Hayvansal
Proteinler

Bitkisel
Proteinler

Kollajen
Jelatin
Miyofibriler balõk proteini
Keratin
Yumurta akõ proteini
Kazein
Peynir altõ suyu
Mõsõr zeini
Bu"day gluteni
Soya Proteini
Yer fõstõ"õ proteini
Keten tohumu proteini

Polisakkaritler Ni!asta
Ni!asta türevleri
Selüloz türevleri
Alginat
Karagenan
Kitosan
Pektinat
Çe!itli sakõzlar
Lipidler
Balmumu
Kandelila mumu
Karnauba mumu
Trigliseridler
Asetile monogliseridler
Ya" asitleri
Ya" alkolleri
Sükroz ya" asidi esterleri
Reçineler
Ek maddeler

%ellak
Terpen
Plastikle!tiriciler
Yüzey aktif maddeler
Antioksidanlar
Antimikrobiyal maddeler
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Protein film ve kaplamalarõ hidrojen ba"larõ, elektrostatik kuvvetler,
hidrofobik ba"lar ve disülfid çapraz ba"larõ aracõlõ"õyla protein zincirlerindeki
yaygõn etkile!imler nedeniyle sõklõkla oldukça katõ ve kõrõlgandõrlar. Nisbeten
küçük molekül a"õrlõklõ protein zincirleri ile hidrojen ba"larõ ve elektrostatik
etkile!imler ile mücadele eden hidrofilik plastikle!tiriciler sõklõkla eklenir.
Plastikle!tiricilerin eklenmesi sonucunda protein zincirinde zincir
etkile!imleri dü!ürülür ve filmin esnekli"i geli!tirilir. Aynõ zamanda filmin
uzamasõ artar ve dayanõmõ azalõr. Maalesef plastikle!tiriciler filmin nem, oksijen,
aroma ve ya"a kar!õ engel olma yetene"ini genellikle dü!ürürler. Protein
filmlerinde sõklõkla kullanõlan plastikle!tiriciler Çizelge 1.5 ’ de gösterilmektedir.
Protein filmler için önemli bir plastikle!tirici de sudur. Sonuçta filmin etrafõndaki
çevrenin nisbi nemi tarafõndan etkilenmesi nedeniyle, filmin nem içeri"i filmin
özellikleri üzerinde büyükçe bir etkiye sahiptir (Krochta, 2002).
Çizelge 1.5
2002)
!
!
!

Protein filmlerde sõklõkla kullanõlan plastikle!tiriciler (Krochta,

Gliserol
Propilen glikol
Trietilen glikol

!
!
!

Sorbitol
Sükroz
Polietilen glikol
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2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kimyasallar ve Enzimler
Kullanõlan bütün kimyasallar Panreac (Panreac Quimica, Barcelona,
Spain) isimli !irketten tedarik edilmi!tir. ABTS ( 2.20 – azinobis-( 3
ethylbenzothiazoline-6- sulfonic acid)) ( Roche, 10102946001, Germany) ,TPTZ
tripridiltriazine ( Sigma, T1253, Connectitut, USA), Askorbik Asit ( Sigma,
A7506, Steinheim, Germany) kullanõldõ. Enzim olarak Alkalaz ( Proteaz from
Bacillus licheniformis) (Sigma-Aldrich Inc., P4860, St Louis, Mo, USA)
kullanõlmõ!tõr.
2.2. Karotenoid Konsantresinin Hazõrlanmasõ
Karideslerin kaynatõlmasõndan sonra arta kalan katõ parçacõklarõn
santrifüjle çöktürülmesi yoluyla daha önceden elde edilmi! olan karotenoid
konsantresi kullanõlmõ!tõr.
2.3. Çipura Atõklarõnõn Hazõrlanmasõ
Çipura atõklarõ Culmarex (Culmarex S.A., Murcia, Spain) isimli akuakültür
i!letmesinden tedarik edilmi!tir. Çipura atõklarõ; kafa, yüzgeçler, iskelet (
genellikle kuyruk kõsmõ iskelete dahil) ve pullardan olu!maktadõr. Daha önceden
yapõlan denemeler göz önüne alõnarak, kafalarõn içerdi"i önemli miktarda kas
proteinleri ve kafanõn yapõsõ gere"i bu kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnõn
zorlu"undan ötürü, bu çalõ!mada çipura kafalarõnõn kullanõlmamasõ
öngörülmü!tür. Çipura iskeletleri ve yüzgeçler fazla miktarda kas proteini
içeriyordu, bu kas proteinlerini uzakla!tõrmak amacõyla kemik ayõrõcõ olarak
adlandõrõlan Baader (mod. 694-Germany) marka cihaz kullanõlmõ!tõr. Kas
proteinlerinden kõsmen uzakla!tõrõlan iskelet ve yüzgeçler kullanõlõncaya kadar -20
°C de depolanmõ!tõr. Çipura pullarõ kan, balõk dõ!kõsõ ve iç organ parçacõklarõ gibi
önemli miktarda safsõzlõk içerdi"inden dolayõ bu pullar bolca akan musluk
suyuyla bir dizi yõkama i!lemine tabi tutulmu!tur ve kullanõlõncaya kadar -20 °C
de depolanmõ!tõr.
2.4. Çipura iskelet ve yüzgeçlerinden jelatin elde edilmesi
Çipura iskelet ve yüzgeçlerinden jelatin elde edilmesinden önce kas
proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla üç farklõ yöntem kullanõlmõ!tõr.
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2.4.1. Kas proteinlerinin uzakla#tõrõlmasõ amacõyla enzim uygulanmasõ
Kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla her 100 gr iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ için 0.1 ml alkalaz ve 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/alkalaz
çözeltisi kullanõlmõ!tõr. Alkalaz çözeltisi iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ ile birlikte 55
°C’ deki su banyosuna 30 dk süre ile enzim aktivasyonu için konulmu!tur. Bu
yarõm saatten sonra sõcaklõk 90 °C’ ye yükseltilmi! ve 5 dk enzim inaktivasyonu
için beklenilmi!tir.
Ya"larõ uzakla!tõrmak amacõyla % 10’luk izobütilalkol 1/4 (w/v) oranõnda
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/izobütilalkol çözeltisi çalkalayõcõda (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) sallanõr bir !ekilde 30
dk süre ile kullanõlmõ!tõr. Aynõ i!lem birbiri ardõna üç kez tekrar edilmi!tir.
Çözeltinin de"i!tirilmesinde her seferinde bolca akan musluk suyuyla iskelet ve
yüzgeç karõ!õmõ iyice yõkanmõ!tõr. Bu üç i!lem oda sõcaklõ"õnda
gerçekle!tirilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla 0.5 N EDTA ( pH: 7.66) 1/4
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/EDTA çözeltisi oranõnda kullanõlmõ!tõr. #skelet ve
yüzgeç karõ!õmõ EDTA çözeltisinde bir gün süre ile çalakalayõcõ (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) ile sallanõr bir !ekilde
bekletilmi!tir (i!lem oda sõcaklõ"õnda gerçekle!tirilmi!tir). Bu sürenin sonunda
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ EDTA çözeltisinden alõnmõ!, bolca akan musluk
suyunda iyice yõkanmõ! ve EDTA (pH: 7.66) 1/4 iskelet+yüzgeç/ EDTA çözeltisi
oranõnda eklenerek iki gün daha buzdolabõnda, hareketsiz bir !ekilde
bekletilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ a!amasõndan sonra iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ yõkanmõ! ve 0.5 M Asetik asit çözeltisi 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ/Asetik asit çözeltisi oranõnda 21 saat süresince oda sõcaklõ"õnda
hareketsiz bir !ekilde bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ yõkanmõ! ve 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/çe!me suyu oranõnda
çe!me suyu eklenerek 60 °C’deki hava kuvvetli fõrõna (ED 240 Binder, Tuttlingen,
Germany) 7 saat süre ile konulmu!tur. Bu 7 saatin sonunda çözelti peynir bezi
olarak adlandõrõlan bezle süzülmü!tür. Süzülen ürün 60 °C’deki hava kuvvetli
fõrõnda (ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) kurumaya bõrakõlmõ!tõr. Aynõ i!lem
üçüncü süzüntü ürünü tamamen kuruyuncaya kadar tekrar edilmi!tir.
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Çizelge 2.1 #skelet ve yüzgeçlerden alkalaz kullanõlarak jelatin elde etme !emasõ
#skelet ve yüzgeç karõ!õmõ / Alkalaz çözeltisi
(0.1 % oranõnda 1:3 (w/v))
1:3 #skelet ve yüzgeç karõ!õmõ /Alkalaz çözeltisi

Kas
Proteinlerinin
Uzakla!tõrõlmasõ

% 10 #zobütilalkol sallanõr !ekilde 1/2 saat x3
Ya"larõn uzakla!tõrõlmasõ
0.5 N EDTA ph: 7.66 1 gece / 6 saat / 2 gün
0.5 M Asetik Asit 21 saat
Çe!me suyu bir gece 60 ºC

Minerallerin uzakla!tõrõlmasõ
Kollajenin hazõrlanmasõ

Jelatin elde edilmesi

Peynir bezi ile süzme
60 ºC’ de kurutma
2.4.2. Kas proteinlerinin uzakla#tõrõlmasõ amacõyla asit uygulanmasõ
Kas proteinlerini uzakla!tõrmak amacõyla 0.5 M HCl çözeltisi
kullanõlmõ!tõr. Çipura iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ 0.5 M HCl çözeltisinde bir gece
boyunca karõ!tõrõcõda (model RW 20 Janke&Kunkel, IKA Werke GmbH&Co.,
Staufen, Germany) karõ!tõrõlarak oda sõcaklõ"õnda bekletilmi!tir. Bu sürenin
sonunda iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ bolca akan çe!me suyunda iyice yõkanmõ! ve
çözelti de"i!tirilmi!tir. Yarõm saat olacak !ekilde aynõ i!lem üç kez tekrar
edilmi!tir.
Ya"larõ uzakla!tõrmak için % 10’luk izobütilalkol 1/4 (w/v) oranõnda
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/izobütilalkol çözeltisi çalkalayõcõda (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) sallanõr bir !ekilde 30
dk süre ile kullanõlmõ!tõr. Aynõ i!lem birbiri ardõna üç kez tekrar edilmi!tir.
Çözeltinin de"i!tirilmesinde her seferinde bolca akan musluk suyuyla iskelet ve
yüzgeç karõ!õmõ iyice yõkanmõ!tõr. Bu üç i!lem oda sõcaklõ"õnda
gerçekle!tirilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla 0.5 N EDTA ( pH: 7.66) 1/4
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ / EDTA çözeltisi oranõnda kullanõlmõ!tõr. #skelet ve
yüzgeç karõ!õmõ EDTA çözeltisinde bir gün süre ile çalakalayõcõ (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) ile sallanõr bir !ekilde
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oda sõcaklõ"õnda bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ
EDTA çözeltisinden alõnmõ!, bolca akan musluk suyunda iyice yõkanmõ! ve
EDTA( pH: 7.66) 1/4 iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/EDTA çözeltisi oranõnda
eklenerek iki gün daha buzdolabõnda, hareketsiz bir !ekilde bekletilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ a!amasõndan sonra iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ yõkanmõ! ve 0.5 M Asetik asit çözeltisi 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ/Asetik asit çözeltisi oranõnda 21 saat süresince oda sõcaklõ"õnda
hareketsiz bir !ekilde bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõ yõkanmõ! ve 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/çe!me suyu oranõnda
çe!me suyu eklenerek 60 °C’deki hava kuvvetli fõrõna (ED 240 Binder, Tuttlingen,
Germany) 7 saat süre ile konulmu!tur. Bu 7 saatin sonunda çözelti peynir bezi
olarak adlandõrõlan bezle süzülmü!tür. Süzülen ürün 60 °C’deki hava kuvvetli
fõrõnda (ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) kurumaya bõrakõlmõ!tõr. Aynõ i!lem
üçüncü süzüntü ürünü tamamen kuruyuncaya kadar tekrar edilmi!tir.
Çizelge 2.2 #skelet ve yüzgeçlerden HCl kullanõlarak jelatin elde etme !emasõ
#skelet+yüzgeç karõ!õmõ

Kas proteinlerinin
uzakla!tõrõlmasõ

0. 5 M HCl 1 gece / 1/2 saat x3
Ya"larõn uzakla!tõrõlmasõ
10 % #zobütilalkol 1/2 saat x3
0.5 N EDTA pH: 7.66 1 gece/ 6 saat/ 2 gün
0.5 M Asetik Asit 21 saat
Çe!me suyu 1 gece 60 ºC

Mineral içeri"inin
uzakla!tõrõlmasõ
Kollajenin hazõrlanmasõ

Jelatin elde edilmesi

Peynir bezi ile süzme
60 ºC’ de kurutma
2.4.3. Kas proteinlerinin uzakla#tõrõlmasõ amacõyla alkali uygulanmasõ
Kas proteinlerini uzakla!tõrmak amacõyla iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ 0.5 M
NaOH çözeltisinde bir gece süre ile çalkalayõcõda ( model HS 501 digital, IKA
Werke GmbH&Co., Staufen, Germany) sallanarak oda sõcaklõ"õnda bekletilmi!tir.
Ertesi gün iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ bolca akan çe!me suyunda iyice yõkanmõ! ve
yarõm saat süre ile aynõ i!lem bu kez karõ!tõrõcõda (model RW 20 Janke&Kunkel,
IKA Werke GmbH&Co., Staufen, Germany) karõ!tõrõlarak tekrar edilmi!tir.
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Ya"larõ uzakla!tõrmak için % 10’luk izobütilalkol 1/4 (w/v) oranõnda
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/izobütilalkol çözeltisi çalkalayõcõda (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) sallanõr bir !ekilde 30
dk süre ile kullanõlmõ!tõr. Aynõ i!lem birbiri ardõna üç kez tekrar edilmi!tir.
Çözeltinin de"i!tirilmesinde her seferinde bolca akan musluk suyuyla iskelet ve
yüzgeç karõ!õmõ iyice yõkanmõ!tõr. Bu üç i!lem oda sõcaklõ"õnda
gerçekle!tirilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla 0.5 N EDTA ( pH: 7.66) 1/4
iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/EDTA çözeltisi oranõnda kullanõlmõ!tõr. #skelet ve
yüzgeç karõ!õmõ EDTA çözeltisinde bir gün süre ile çalakalayõcõ (mod. HS 501
digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) ile sallanõr bir !ekilde
oda sõcaklõ"õnda bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ
EDTA çözeltisinden alõnmõ!, bolca akan musluk suyunda iyice yõkanmõ! ve
EDTA( pH: 7.66) 1/4 iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/EDTA çözeltisi oranõnda
eklenerek iki gün daha buzdolabõnda, hareketsiz bir !ekilde bekletilmi!tir. Mineral
içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ a!amasõndan sonra iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ yõkanmõ!
ve 0.5 M asetik asit çözeltisi 1/3 (w/v) iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/Asetik asit
çözeltisi oranõnda 2.5 saat süresince oda sõcaklõ"õnda hareketsiz bir !ekilde
bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ yõkanmõ! ve 1/3
(w/v) iskelet ve yüzgeç karõ!õmõ/çe!me suyu oranõnda çe!me suyu eklenerek 60
°C’deki hava kuvvetli fõrõna (ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) 7 saat süre ile
konulmu!tur. Bu 7 saatin sonunda çözelti peynir bezi olarak adlandõrõlan bezle
süzülmü!tür. Süzülen ürün 60 °C’deki hava kuvvetli fõrõnda (ED 240 Binder,
Tuttlingen, Germany) kurumaya bõrakõlmõ!tõr. Aynõ i!lem üçüncü süzüntü ürünü
tamamen kuruyuncaya kadar tekrar edilmi!tir.
Çizelge 2.3 #skelet ve yüzgeçlerden NaOH kullanõlarak jelatin elde etme !emasõ
#skelet+ yüzgeç karõ!õmõ
0.5 M NaOH 1 gece / 1/2 saat x3

Kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõ

10 % #zobütilalkol 1/2 saat x3

Ya"larõn uzakla!tõrõlmasõ

0.5 N EDTA pH: 7.66 1 gece/ 6 saat/ 2 gün
0.5 M Asetik Asit 2.5 saat
Çe!me suyu gece boyunca 60 ºC
Peynir bezi ile süzme
60 ºC’ de kurutma

Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ

Kollajenin hazõrlanmasõ
Jelatin elde edilmesi
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2.5. Çipura pullarõndan jelatin elde edilmesi
Çipura pullarõnõn içerdi"i kan, iç organ parçacõklarõ ve balõk dõ!kõsõ gibi
istenmeyen maddeleri uzakla!tõrmak amacõyla % 5’lik NaCl çözeltisi ve 0.1 N
NaOH çözeltisi kullanõlmõ!tõr. % 5’lik NaCl çözeltisi yarõm saat süre ile
çalkalayõcõ (mod. HS 501 digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen,
Germany) ile sallanõr bir !ekilde oda sõcaklõ"õnda uygulanmõ!tõr. #!lemden sonra
çipura pullarõ bolca akan çe!me suyunda iyice yõkanmõ! ve aynõ i!lem bir kez
daha tekrar edilmi!tir. Daha sonra 0.1 N NaOH çözeltisi oda sõcaklõ"õnda bir saat
süre ile çalkalayõcõ (mod. HS 501 digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen,
Germany) ile sallanõr bir !ekilde uygulanm!tõr. Bu sürenin sonunda çipura pullarõ
bolca akan çe!me suyunda iyice yõkanmõ! ve aynõ i!lem bir kez daha tekrar
edilmi!tir.
Ya"larõ uzakla!tõrmak için % 10’luk izobütilalkol 1/4 (w/v) oranõnda
çipura pulu/izobütilalkol çözeltisi çalkalayõcõda (mod. HS 501 digital, IKA Werke
GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) sallanõr bir !ekilde 30 dk süre ile
kullanõlmõ!tõr. Aynõ i!lem birbiri ardõna üç kez tekrar edilmi!tir. Çözeltinin
de"i!tirilmesinde her seferinde bolca akan musluk suyuyla çipura pullarõ iyice
yõkanmõ!tõr. Bu üç i!lem oda sõcaklõ"õnda gerçekle!tirilmi!tir.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ amacõyla 0.5 N EDTA ( pH: 7.66) 1/4
çipura pulu/EDTA çözeltisi oranõnda kullanõlmõ!tõr. Çipura pullarõ 0.5 N EDTA
(pH: 7.66) çözeltisinde bir gece süre ile çalkalayõcõ (mod. HS 501 digital, IKA
Werke GmbH&Co. KG, Staufen, Germany) ile sallanõr bir !ekilde oda
sõcaklõ"õnda bekletilmi!tir. Ertesi gün aynõ i!lem iki saat süre ile yapõlmõ!tõr.
Sürenin sonunda çipura pullarõ bolca akan musluk suyunda iyice yõkanmõ! ve aynõ
i!lem bir kez daha tekrar edilmi!tir. Daha sonra çipura pullarõ bir saat süre ile
tekrar çalkalayõcõ (mod. HS 501 digital, IKA Werke GmbH&Co. KG, Staufen,
Germany) ile sallanõr bir !ekilde 0.5 N EDTA ( pH: 7.66) çözeltisinde oda
sõcaklõ"õnda bekletilmi! ve sürenin sonunda bolca akan musluk suyunda iyice
yõkanmõ!tõr.
Mineral içeri"inin uzakla!tõrõlmasõ a!amasõndan sonra çipura pullarõ 0.05
M Asetik asit çözeltisi 1/3 (w/v) çipura pulu/Asetik asit çözeltisi oranõnda 3 saat
süresince oda sõcaklõ"õnda hareketsiz bir !ekilde bekletilmi!tir. Bu sürenin
sonunda çipura pullarõ çok dikkatli bir !ekilde yõkanmõ! ve 1/3 (w/v) çipura
pulu/çe!me suyu oranõnda çe!me suyu eklenerek 60 °C’deki hava kuvvetli fõrõna
(ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) 8 saat süre ile konulmu!tur. Bu 8 saatin
sonunda çözelti peynir bezi olarak adlandõrõlan bezle süzülmü!tür. Süzülen ürün
45 °C’deki hava kuvvetli fõrõnda (ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) kurumaya
bõrakõlmõ!tõr. Aynõ i!lem üçüncü süzüntü ürünü tamamen kuruyuncaya kadar
tekrar edilmi!tir.
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Çizelge 2.4 Çipura pullarõndan NaCl ve NaOH kullanõlarak jelatin elde etme
!emasõ
Çipura pullarõ
5 % NaCl 1/2 saat x2
Safsõzlõklarõn uzakla!tõrõlmasõ
0.1 N NaOH 1 saat x2

10 % #zobütilalkol 1/2 saat x3

Ya"larõn uzakla!tõrõlmasõ

0.5 N EDTA pH: 7.66 1 gece/ 2 saat x2/ 1 saat
0.05 M Asetik Asit 3 saat
Çe!me suyu 1 gece 60 ºC

Minerallerin uzakla!tõrõlmasõ
Kollajenin hazõrlanmasõ

Jelatin elde edilmesi

Peynir bezi ile süzme
45 ºC’ de kurutma
2.6. Pullardan elde edilen jelatinden film olu#turulmasõ ve formülasyonu
Jelatin ( film olu!turma çözeltisinin içinde son yo"unlu"u 4 gr / 100 ml)
ilk olarak distile suda 40 °C’ ye õsõtõlarak ve çalkalanarak tamamen
çözdürülmü!tür. Thomazin ve ark, (2005), çalõ!malarõnda rapor ettikleri gibi
sorbitol ( 0.15 gr / gr jelatin) ve gliserol ( 0.15 gr / gr jelatin) karõ!õmõ oranõnda
plastikle!tirici olarak eklenmi!tir. Filmler 12*12’ lik kare plakalara 40 ml film
çözeltisi dökülerek hazõrlanmõ! ve daha sonra 45 °C’deki hava kuvvetli fõrõnda
(ED 240 Binder, Tuttlingen, Germany) 15 saat boyunca plakalarõn her yerinde
aynõ kalõnlõ"õ (~ 100 mm) elde etmek amacõyla kurumaya bõrakõlmõ!tõr. Filmler,
özelliklerinin belirlenmesinden önce, a!õrõ doygun NaBr çözeltisi içeren
desikatörde (% 58 nisbi nem) 22°C’de 2 gün süre ile uygun duruma gelmeleri için
bekletilmi!lerdir.
2.7. Pullardan elde edilen jelatininden karotenoid konsantresi eklenerek film
olu#turulmasõ ve formülasyonu
Yukarõdaki i!lemlere ek olarak, plastikle!tiricilerin iyice film çözeltisine
karõ!tõrõlmasõndan sonra karotenoid konsantresi 1/1 (çözünmü! jelatin : karotenoid
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konsantresi) oranõnda eklenmi! ve iyice karõ!tõrõlmõ!tõr. Film olu!turulmasõ i!lemi
için yukarõdaki a!amalar aynõ !ekilde tekrar edilmi!tir.

2.8. Çalõ#mada Elde Edilen Jelatinlerin Özelliklerinin Belirlenmesi
Çalõ!mada bir tanesi çipura pullarõndan, üç tanesi çipura iskelet ve
yüzgeçlerinden olmak üzere dört ayrõ i!lemle jelatin elde edilmi!tir. Çipura iskelet
ve yüzgeç karõ!õmõndan NaOH çözeltisi ile kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõ
yöntemiyle elde edilen jelatinin rengi ve ya" gibi istenmeyen maddeleri fazlaca
içermesinden dolayõ, bu yöntemle elde edilen jelatin özelliklerinin belirlenmesi
amacõyla kullanõlmayõp õskarta edilmi!tir.
2.8.1. Jel dayanõmõ
Jel dayanõmõ ölçümleri Gómez-Guillén et al. (2002), de belirttikleri
yönteme göre yapõlmõ!tõr. % 6.67 (w/v) oranõnda jelatin saf su ile 45 °C’ ye
õsõtõlarak tamamen çözdürülmü!tür. Bu çözeltiden 10 ml alõnarak 2.3 cm çapõ olan
plastik silindirik kaplara ve 2.8 cm yüksekli"inde konarak buzdolabõnda 7 °C’ de
16 ila 18 saat süresince bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda örneklerin
teksturometre (model TA.XT. Exponenet Stable Micro Systems, Godalming,
Surrey ,UK) ile ölçümleri yapõlmõ!tõr. Ölçümler için 5 kg’lõk yük birimi
kullanõlmõ!, çapraz tutacaklarõn hõzõ 1 mm/sn olarak ayarlanmõ! ve 5 mm çapõnda
paslanmaz çelikten yapõlmõ! olan ucu silindir !ekilli çubuk benzeri aparat
kullanõlmõ!tõr. Jel kuvveti en yüksek kuvvet olarak Newton (N) cinsinden ifade
edilmii!tir. 5 mm çapõndaki çubuk 4 mm jelatin jelinin içine daldõrõlmõ! ve
sonuçlar yapõlan üç ölçümün (± standart sapmalarõ) ile gösterilmi!tir.
2.8.2. FRAP analizleri
FRAP yöntemi ( Ferric Reducing Ability of Plasma ) Benzie and Strain
(1996), daki çalõ!malarõnda belirttikleri esaslara göre gerçekle!tirilmi!tir.
Jelatinlerin (pullardan elde edilen jelatin (PJ), iskelet ve yüzgeç karõ!õmõndan
alkalaz çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-A), iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõndan HCl çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-H)) demir iyonu
dü!ürme kapasiteleri ölçülmü!tür. Jelatinler (PJ, #J-A, #J-H) 20 mg jelatin/ml saf
su oranõnda saf su ile 40 °C’ ye õsõtõlarak ve çalkalanarak tamamen
çözdürülmü!tür. FRAP yöntemi kompleks tripiridiltriazine (TPTZ)- Fe(II)
olu!umu nedeniyle 37°C’de indirgeme ajanlarõnõn varlõ"õnda absorbansõn 595
nm’ye arttõrõlmasõ temeline dayanmaktadõr. Örneklerin ölçümleri için çözünmü!
jelatin çözeltisinden 30 µl, 90 µl saf su ve 900 µl FRAP reaktifi plastik küvetlere
konulmu!tur. Kontrol ölçümleri için çözünmü! jelatin çözeltisi yerine aynõ
miktarda saf su kullanõlmõ! ve ölçümleri yapmadan önce örnek ve kontrollerden
olu!an küvetler 37°C’de 30 dakika bekletilmi! daha sonra UV-1601
spektrofotometre (Model CPS-240, Shimadzu, Kyoto, Japan) ile absorbanslarõ
ölçülmü!tür. Fe2SO4.7H2O ile standart e"risi elde edilmi!tir. Standart e"risi
Fe2SO4.7H2O (mM) konsantrasyonunda 595 nm de ölçümler yapõlarak elde
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edilmi!tir. Sonuçlar Fe2SO4.7H2O (mM) e!de"er/örnek gr olarak ifade edilmi!tir.
Bütün ölçümler en az üç kez tekrarlanmõ!tõr.
2.8.3. ABTS analizleri
Jelatinlerin (pullardan elde edilen jelatin (PJ), iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõndan alkalaz çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-A), iskelet ve
yüzgeç karõ!õmõndan HCl çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-H)) ABTS
(2.20-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) radikal temizleme
kapasiteleri Re et al. (1999) uyguladõklarõ metodun biraz de"i!tirilmesi suretiyle
gerçekle!tirilmi!tir. ABTS radikalinin stok çözeltisi 7mM ABTS’ nin 2.45 mM
K2S2O8 ile karõ!tõrõlarak oda sõcaklõ"õnda 16 saat boyunca karanlõkta bekletilmesi
suretiyle hazõrlanmõ!tõr. ABTS radikalinin stok çözeltisi, çalõ!ma çözeltisi elde
etmek amacõyla saf su ile 734 nm de 0.70 ± 0.02 de"eri elde edilinceye kadar
sulandõrõlmõ!tõr. Jelatinler (PJ, #J-A, #J-H) 20 mg jelatin/ml saf su oranõnda saf su
ile 40 °C’ ye õsõtõlarak ve çalkalanarak tamamen çözdürülmü!tür. Örneklerin
ölçümleri için çözünmü! jelatin çözeltisinden 20 µl ve ABTS radikalinin çalõ!ma
çözeltisinden 980 µl olacak !ekilde plastik küvetlere konulmu!tur. Kontrol
ölçümleri için çözünmü! jelatin çözeltisi yerine aynõ miktarda saf su kullanõlmõ!
ve ölçümleri yapmadan önce örnek ve kontrollerden olu!an küvetler 30 °C’ de 10
dakika bekletilmi!tir. Bu sürenin sonunda UV-1601 spektrofotometre (Model
CPS-240, Shimadzu, Kyoto, Japan) ile 734 nm’de absorbanslarõ ölçülmü!tür.
Standart e"risi C vitamini konsantrasyonun ili!kisine dayanarak yapõlmõ!tõr.
Antioksidan kapasitesi mg C vitamininin e!de"er antioksidan kapasitesi
(VCEAC)/örne"in gr cinsinden miktarõ !eklinde ifade edilmi!tir. Bütün ölçümler
en az üç kez tekrarlanmõ!tõr.
2.8.4. Nem içeri$i
Jelatinlerin (pullardan elde edilen jelatin (PJ), iskelet ve yüzgeç
karõ!õmõndan alkalaz çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-A), iskelet ve
yüzgeç karõ!õmõndan HCl çözeltisi kullanõlarak elde edilen jelatin (#J-H)) nem
içeri"inin tayin edilmesi amacõyla her jelatin örne"inden 1,0000 gr olacak !ekilde
tartõlmõ! ve a"õrlõklarõ tartõlmõ! ve buna göre numaralandõrõlmõ! alüminyum
kapsüllere konulmu!tur. Jelatinleri içeren kapsüller yakla!õk 16 saat boyunca 105
°C’ deki fõrõna konulmu!tur. Bu sürenin sonunda kapsüller fõrõndan çõkarõlarak
silika içeren desikatörde oda sõcaklõ"õna gelinceye kadar bekletilmi!lerdir. Oda
sõcaklõ"õna ula!an kapsüller tartõlmõ! ve jelatin örneklerinin nem içerikleri fõrõnda
kurutmadan önceki ve sonraki a"õrlõlar dikkate alõnarak hesaplanmõ!tõr. Sonuçlar
% olarak ifade edilmi!tir.
% Nem = Toplam a"õrlõk- Toplam kuru a"õrlõk* 100
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2.9. Filmlerin Özelliklerinin Belirlenmesi
2.9.1. Film kalõnlõ$õ
Filmlerin kalõnlõ"õ mikrometre ile ölçülmü!tür (Mitutoyo, Digimatic
Micrometer No: 293-521-30, Mitutoyo Corporation, Japan). Kalõnlõk saptanmasi
icin 3 film örne"i kullanõlmõ! ve her filmin rastgele 5 noktasõndan ölçümü
yapõlmõ!tõr. Sonuçlar mm cinsinden ifade edilmi!tir.
2.9.2. Renk ölçümleri
Filmlerin renk ölçümleri L*, a*, b* modlarõ açõsõndan renk ölçer (Konica
Minolta CM- 3500 d , Konica Minolta Spectrophotometer, Japan) kullanõlarak
gerçekle!tirilmi!tir. Sonuçlar üç örnek ölçülmesi ile ifade edilmi!tir.
2.9.3. "effaflõk
%effaflõk ölçümleri için filmler plastik küvetlerin õ!õk geçecek kenar duvarõ
boyutunda kesilerek küvetlere yerle!tirilmi! ve UV-1601 spektrofotometre
(Model CPS-240, Shimadzu, Kyoto, Japan) ile referans odacõ"õna bo! küvet
konularak 600 nm’ de ölçümleri yapõlmõ!tõr. Filmlerin !effaflõk de"erleri
a!a"õdaki e!itlikle hesaplanmõ!tõr.
O = Abs600/ X
O: %effaflõk
Abs 600: 600 nm’ deki absorbans de"eri
X: Film kalõnlõ"õ (mm)
2.9.4. Mekanik Özellikler
2.9.4.1. Delme testi
Delme testi filmin kõrõldõ"õ noktadaki maksimum kuvvetin
tanõmlanmasõyla gerçekle!tirilmi!tir. Test edilecek film 10 cm2 boyutunda,
merkezinde 3.5 cm çapõnda delik olan iki tane paslanmaz çelik plakanõn arasõna
sabitlenmi! ve delinme noktasõ teksturometre (model TA.XT. Exponenet Stable
Micro Systems, Godalming, Surrey ,UK) kullanõlarak ölçülmü!tür. Ölçümler için
5 kg’lõk yük birimi kullanõlmõ!, çapraz tutacaklarõn hõzõ 60 mm/dk olarak
ayarlanmõ! ve 5 mm çapõnda paslanmaz çelikten yapõlmõ! olan ucu silindir !ekilli
çubuk benzeri aparat kullanõlmõ!tõr. Delinme noktasõ en yüksek kuvvet olarak N
cinsinden ifade edilmi!tir. Her film örne"i için üç ayrõ test gerçekle!tirilmi! ve
sonuçlar yapõlan üç ölçümün (± standart sapmalarõ) ile gösterilmi!tir.

23
2.9.4.2. Gerilme testi
Gerilme testi filmin koptu"u andaki en yüksek kuvvetin tanõmlanmasõ ile
gerçekle!tirilmi!tir. Filmler 5 cm uzunlu"unda ve 2 cm geni!li"inde kesilerek
alttan ve üstten 1.5 cm’den i!aretlenmi! ve aletin tutacaklarõna sabitlenmi!tir.
Ba!langõçtaki film uzunlu"u bu !ekilde 2 cm olarak elde edilmi!tir. Teksturometre
(model TA.XT. Exponenet Stable Micro Systems, Godalming, Surrey,UK)
kullanõlarak 5 kg’lõk yük birimi ve çapraz tutacaklarõn hõzõ 1,7 mm/sn olacak
!ekilde ölçülmü!tür. Her film örne"i için üç ayrõ test gerçekle!tirilmi! ve sonuçlar
yapõlan üç ölçümün (± standart sapmalarõ) ile gösterilmi!tir.
2.9.5. FRAP analizleri
FRAP yöntemi (Ferric Reducing Ability of Plasma) Benzie ve Strain
(1996), daki çalõ!malarõnda belirttikleri esaslara göre gerçekle!tirilmi!tir.
Filmlerin (pul jelatininden elde edilen film (PF) ve karotenoid konsantresi ile
zenginle!tirilmi! film (PCF)) demir iyonu dü!ürme kapasiteleri ölçülmü!tür. Film
örnekleri 15 mg film/ml saf su oranõnda hazõrlanmõ! ve 16 saat boyunca
bekletilmi!tir. Filmlerin ölçümleri için suda çözünmü! olan film örnekleri
kullanõlmõ!tõr. FRAP yöntemi kompleks tripiridiltriazine (TPTZ)- Fe(II) olu!umu
nedeniyle 37°C’de indirgeme ajanlarõnõn varlõ"õnda absorbansõn 595 nm’ye
arttõrõlmasõ temeline dayanmaktadõr. Örneklerin ölçümleri için film örneklerinden
30 µl, 90 µl saf su ve 900 µl FRAP reaktifi plastik küvetlere konulmu!tur. Kontrol
ölçümleri için film örne"i yerine aynõ miktarda saf su kullanõlmõ! ve ölçümleri
yapmadan önce örnek ve kontrollerden olu!an küvetler 37°C’de 30 dakika
bekletilmi! daha sonra UV-1601 spektrofotometre (Model CPS-240, Shimadzu,
Kyoto, Japan) ile absorbanslarõ ölçülmü!tür. Fe2SO4.7H2O ile standart e"risi elde
edilmi!tir. Standart e"risi Fe2SO4.7H2O (mM) konsantrasyonunda 595 nm’ de
ölçümler yapõlarak elde edilmi!tir. Sonuçlar Fe2SO4.7H2O (mM) e!de"er/örnek
gr olarak ifade edilmi!tir. Bütün ölçümler en az üç kez tekrarlanmõ!tõr.
2.9.6. ABTS analizleri
Filmlerin (pul jelatininden elde edilen film (PF) ve karotenoid konsantresi
ile zenginle!tirilmi! film (PCF)) ABTS (2.20-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6sulfonic acid)) radikal temizleme kapasiteleri Re ve ark.,. (1999) uyguladõklarõ
metodun biraz de"i!tirilmesi suretiyle gerçekle!tirilmi!tir. ABTS radikalinin stok
çözeltisi 7mM ABTS’ nin 2.45 mM K2S2O8 ile karõ!tõrõlarak oda sõcaklõ"õnda 16
saat boyunca karanlõkta bekletilmesi suretiyle hazõrlanmõ!tõr. ABTS radikalinin
stok çözeltisi, çalõ!ma çözeltisi elde etmek amacõyla saf su ile 734 nm de 0.70 ±
0.02 de"eri elde edilinceye kadar sulandõrõlmõ!tõr. Filmler (PF,PCF) 15 mg
film/ml saf su oranõnda hazõrlanmõ! ve 16 saat boyunca bekletilmi!tir. Filmlerin
ölçümleri için suda çözünmü! olan film örnekleri kullanõlmõ!tõr. Örneklerin
ölçümleri için film örneklerinden 20 µl ve ABTS radikalinin çalõ!ma çözeltisinden
980 µl olacak !ekilde plastik küvetlere konulmu!tur. Kontrol ölçümleri için film
örnekleri yerine aynõ miktarda saf su kullanõlmõ! ve ölçümleri yapmadan önce
örnek ve kontrollerden olu!an küvetler 30 °C’ de 10 dakika bekletilmi!lerdir. Bu
sürenin sonunda UV-1601 spektrofotometre (Model CPS-240, Shimadzu, Kyoto,
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Japan) ile 734 nm’de absorbans de"erleri ölçülmü!tür. Standart e"risi C vitamini
konsantrasyonun ili!kisine dayanarak yapõlmõ!tõr. Antioksidan kapasitesi mg C
vitamininin e!de"er antioksidan kapasitesi (VCEAC) / örne"in gr cinsinden
miktarõ !eklinde ifade edilmi!tir. Bütün ölçümler en az üç kez tekrarlanmõ!tõr.

2.9.7. Su buharõ geçirgenli$i
Su buharõ geçirgenli"i Sobral ve ark. (2001) tarafõndan tanõmlanan metoda
göre gerçekle!tirilmi!tir. Yüzey alanõ 10.75 cm2 olan plastik kaplara 10 gr silika
konulmu!tur. Filmler silika içeren plastik kaplara parafin bantla sabitlenmi! ve 22
°C’ de saf su içeren desikatöre konulmu!lardõr. Filmlerin sarõlõ oldu"u ve silika
içeren kaplar ilk 6. saate kadar her saat ba!õ ve 24. saatlerde tartõlmõ!lardõr. Su
buharõ geçirgenli"i a!a"õdaki formül ile hesaplanmõ!tõr. Sonuçlar gmmh-1cm-2 Pa-1
olarak ifade edilmi!tir. Bütün testler üç kez tekrar edilmi!tir.
WVP = wxt-1.A-1.DP-1
w: kazanõlan a"õrlõk (g)
x: film kalõnlõ"õ (mm)
t: geçen süre (saat)
A: geçirgenlik alanõ ( cm2)
DP: kuru atmosfer ve saf su arasõndaki kõsmi su buharõ basõnç farkõ ( 22 °C’de
2642 Pa) Sobral ve ark. (2001) .
2.9.8. Suda çözünürlük
Filmler çaplarõ 3.7 cm olacak !ekilde kesilmi! ve a"õrlõ"õ bilinen
alüminyum kapsüllere konularak tartõlmõ! ve 40 ml saf su eklenerek 22 °C’ de 16
saat boyunca bekletilmi!lerdir. Sonra çözelti Whatman no.1 süzgeç ka"õdõ
(Whatman International Ltd., Maidstone, UK) ile çözünmeden kalan filmleri
toplamak amacõyla süzülmü!tür. Süzgeç ka"õtlarõ alüminyum kapsüllere konarak
105 °C’ deki fõrõnda 24 saat süre ile kurumaya bõrakõlmõ!lardõr. Film çözünürlü"ü
a!a"õdaki e!itli"e göre hesaplanmõ!tõr.
FS (%) = (( W0 – Wf)/ W0)* 100
W0: Filmin ba!langõçtaki a"õrlõ"õ
Wf: Kurutma i!leminden sonra geri kalan çözünmemi! filmin a"õrlõ"õ
Sonuçlar % olarak ifade edildi ve bütün testler üç kez tekrarlanmõ!tõr.
2.9.9. Su aktivitesi
Su aktivitesi ölçümleri su aktivitesi test cihazõ (Novasina AG. CH-8853
Lachen Labmaster – aW , Switzerland) kullanõlarak gerçekle!tirilmi!tir.

25
3. BULGULAR
3.1. Jelatinler
3.1.1. Jelatin elde edilmesi
Çipura pullarõndan ve çipura iskelet ve yüzgeçlerinden elde edilen
jelatinlerin verim oranlarõ çizelge 3.1’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.1 Farklõ !ekillerde elde edilen jelatinlerin verim oranlarõ
VER#M ORANI

%

PJ

17,41

#J-A

3,55

#J-H

2,90

#J-N

3,12

PJ: Çipura pullarõndan elde edilen jelatin.
#J-A: Çipura iskelet ve yüzgeçlerinden kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnda
alkalaz kullanõlan yöntem ile elde edilen jelatin.
#J-H: Çipura iskelet ve yüzgeçlerinden kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnda HCl
kullanõlan yöntem ile elde edilen jelatin.
#J-N: Çipura iskelet ve yüzgeçlerinden kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnda
NaOH kullanõlan yöntem ile elde edilen jelatin.
3.1.2. Jel dayanõmõ
Çizelge 3.2 Çalõ!mada elde edilen jelatinlerin jel dayanõmõ de"erleri
Jel dayanõmõ
PJ
Sõ"õr jelatini
#J-A
#J-H

Kuvvet N
1.26308 ± 0.006
1.05165 ± 0.04
0.81686 ± 0.0007
0.87328 ± 0.003

3.1.3. FRAP analizleri
Bu çalõ!mada elde edilen jelatinlerin FRAP ölçümü de"erleri Çizelge 3.3.
‘de verilmi!tir.
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Çizelge 3.3 Çalõ!mada elde edilen jelatinlerin FRAP ölçümü de"erleri

PJ
#J-A
#J-H

mmol Fe2SO4.7H2O/g
61.42401 ± 3.96
65.63939 ± 2.01
70.88204 ± 3.83

3.1.4. ABTS analizleri
Bu çalõ!mada elde etti"imiz jelatinlerin ABTS ölçümü de"erleri Çizelge
3.4’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.4 Çalõ!mada elde edilen jelatinlerin ABTS ölçümü de"erleri

PJ
#J-A
#J-H

VCEAC mg/g
0.09602 ±0.004
0.07235 ± 0.002
0.06006 ± 0.001

3.1.5. Nem içeri$i
Çizelge 3.5 Çalõ!mada elde edilen jelatinlerin nem içeri"i de"erleri

PJ
#J-A
#J-H

% Nem
10.3172
7.80760
6.87786

3.2. Filmler
3.2.1. Film kalõnlõ$õ
Film kalõnlõklarõ ölçümleri Çizelge 3.6 ‘da verilmi!tir.
Çizelge 3.6 Filmlerin kalõnlõk de"erleri
ÖRNEK F#LM

F#LM KALINLI)I
mm

PF
PCF

0.108 ± 0.02
0.098 ± 0.005
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3.2.2. Renk ölçümleri
Filmlerin renk ölçümlerinin sonuçlarõ Çizelge 3.7’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.7 Filmlerin renk ölçümü de"erleri

ÖRNEK
F#LM
PF
PCF

L*

a*

34.61± 0.01
32.75 ± 0.11

-0.53± 0.03
0.683 ± 0.04

B*
-1.06± 0.02
0.603 ± 0.03

3.2.3. "effaflõk
Filmlerin !effaflõk de"erleri Çizelge 3.8’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.8 Filmlerin !effaflõk de"erleri
ÖRNEK F#LM
PF
PCF

KALINLIK
0.0917 ± 0.0017
0.098 ± 0.005

%EFFAFLIK
0.011 ± 0.01
0.8943 ± 0.17

3.2.4. Mekanik özellikler
Filmlerin mekanik özelliklerini tayin etmek için yapõlan testlerin sonuçlarõ
Çizelge 3.9’ da verilmi!tir.
Çizelge 3.9 Filmlerin mekanik özellikleri
ÖRNEK
F#LM

PF
PCF

F#LM
KALINLI)I

DELME TEST#

GER#LME TEST#

Mm

Kuvvet N

Mesafe
mm

Kuvvet N

Mesafe mm

0.108 ±
0.02
0.098 ±
0.005

21.197 ±
3.86
11.65 ±
1.52

23.66 ±
3.91
61.95 ±
1.4

22.195 ±
0.87
14.394 ±
0.62

28.785
±
8.39
142.6292 ±
16.81
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3.2.5. FRAP analizi
Sonuçlar Çizelge 3.10.’ da verilmi!tir.
Çizelge 3.10 Filmlerin FRAP ölçümü de"erleri
ÖRNEK F#LM

mmol
Fe2SO4.7H2O/g

PF

28.2323 ± 0.23

PCF

65.8086 ± 0.83

3.2.6. ABTS analizi
Filmlerin ABTS analiz ölçümü de"erleri Çizelge 3.11’de verilmi!tir.
Çizelge 3.11 Filmlerin ABTS ölçümü de"erleri
ÖRNEK F#LM

ABTS
VCEAC mg/g
0.0269 ± 0.004
0.0375 ± 0.004

PF
PCF

3.2.7. Su buharõ geçirgenli$i
Filmlerin su buharõ geçirgenli"i sonuçlarõ gmmh-1cm-2Pa-1 cinsinden
Çizelge 3.12’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.12 Filmlerin su buharõ geçirgenli"i de"erleri
ÖRNEK F#LM
PF
PCF

gmmh-1cm-2Pa-1
1.46E-07 ± 3.26E-08
1.11E-07 ± 3.03E-08
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3.2.8. Suda çözünürlük
Filmlerin suda çözünürlük de"erleri % olarak Çizelge 3.13’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.13 Filmlerin suda çözünürlük de"erleri
ÖRNEK F#LM
PF
PCF

ÇÖZÜNÜRLÜK %
37.5943652 ± 4.8
50.81452 ± 4.15

3.2.9. Su aktivitesi
Filmlerin su aktivite de"erleri Çizelge 3.14’ de verilmi!tir.
Çizelge 3.14 Filmlerin su aktivitesi de"erleri
PF
PCF

0.478
0.471
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4. TARTI"MA
Çipura pullarõndan ve çipura iskelet ve yüzgeçlerinden elde edilen
jelatinlerin verim oranlarõ arasõnda çok büyük farklõlõk saptanmõ!tõr. Çipura
pullarõndan % 17.41 oranõnda jelatin elde edilirken, çipura iskelet ve
yüzgeçlerinden; kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnda alkalaz kullanõlan
yöntemde % 3.55 oranõnda jelatin elde edilmi!tir, kas proteinlerinin
uzakla!tõrõlmasõnda HCl kullanõlan yöntemde % 2.90 oranõnda jelatin elde
edilmi!, kas proteinlerinin uzakla!tõrõlmasõnda NaOH kullanõlan yöntemde % 3.12
oranõnda jelatin (#J-N) elde edilmi!tir. Daha önceden de belirtildi"i gibi bu
yöntemle elde edilen jelatinin, içeri"indeki koyu renk pigmentleri ve istenmeyen
maddeler nedeniyle özelliklerinin saptanmasõ i!lemleri gerçekle!tirilmemi!tir.
Sonuçlar incelendi"inde en yüksek verim oranõnõ çipura pullarõndan elde edilen
jelatin vermi!tir.
Jel dayanõmõ jelatin jelinin sertli"inin ölçülmesi olarak tanõmlanmaktadõr.
Ürünlerin özel dokusunu direkt olarak etkileyen özelliklerden biridir (Wolf,
2003). Jel dayanõmõ ölçümlerinde kar!õla!tõrma yapabilmek amacõyla bu
çalõ!mada elde edilen jelatinlerin yanõ sõra ticari sõ"õr jelatini de kullanõlmõ!tõr.
Yapõlan kar!õla!tõrmada çipura pullarõndan elde edilen jelatinin jel dayanõmõ
de"eri ticari sõ"õr jelatinine ait de"erin üzerinde bulunmu!tur.
FRAP analizleri antioksidanlarõn varlõ"õnda Fe+3 iyonunun Fe+2 iyonuna
indirgenmesinin ölçülmesi esasõna dayanõr, bu analiz yöntemi sõklõkla singlet
antioksidanlarõn ve toplam antioksidan aktivitenin ölçümü için de
kullanõlmaktadõr (Kim ve Lee, 2009).
Proteinlerin antioksidan aktivitesi reaktif oksijen türlerini inaktive etme,
serbest radikal süpürme, prooksidatif geçi! metallerini !elatlama, hidroperoksitleri
dü!ürme, özel oksidanlarõ enzimatik olarak elimine etme ve reaktif türleri ayõrma
yoluyla besin sistemlerinin fiziksel özelliklerinin üstesinden gelme yetenekleri
arasõndaki karma!õk etkile!imler nedeniyledir. Di"er gõda antioksidanlarõ ile
kar!õla!tõrõldõ"õnda potansiyel olarak çok fonksiyonlu antioksidanlar !eklinde
hareket edebilmeleri bakõmõndan proteinler oldukça e!sizdirler ki bir çok sayõda
farklõ lipid oksidasyonu yollarõnõ inhibe edebilirler ( Elias ve ark., 2008).
ABTS analizleri içeceklerin, sulu çözeltilerin ve saf maddelerin toplam
antioksidan aktivitelerinin ölçümü için kullanõlmakta olan spektrofotometrik
metodlarõn temelini olu!turmaktadõr. Renkten arõndõrma !eklinde rapor edilen
antioksidan aktivitenin izlenmesi için olan metod flavonoidler, hidroksinamatlar,
karotenoidler ve plazma antioksidanlarõnõ içeren hem lipofilik hemde hidrofilik
antioksidanlarõn ölçümlerinde uygulanabilmektedir (Kim ve Lee, 2009).
FRAP ve ABTS yöntemleri ile elde edilen antioksidan aktivitenin farklõ
olmasõnõn nedeni sahip olduklarõ farklõ reaksiyon mekanizmalarõndan
kaynaklanabilmektedir. FRAP analiz yöntemi sadece tekli oksijen transfer
mekanizmasõ ile hareket eden bile!enleri saptarken bunun aksine ABTS analiz

31
yöntemi hidrojen atomu transfer mekanizmasõ aracõlõ"õyla ya direkt elektron
transferinin dü!ürülmesi aracõlõ"õyla ya da radikal sönümleme !eklinde hareket
eden bile!enleri saptamak için kullanõlmaktadõr (Kim ve Lee, 2009).
Yapõlan ölçümlerde elde etti"imiz jelatinlerin antioksidan aktiviteye sahip
olduklarõ sonucuna varõlmõ!tõr.
Jelatinin nem içeri"i % 16 kadar yüksek olabilir fakat %10 - %13 daha
normal olarak kabul edilir (Francis, 2000). Çipura pullarõndan elde edilen jelatin
% 10 nem içeri"ine sahip olmasõ nedeniyle kabul edilebilir de"ere sahip
bulunmu!tur.
Yapõlan ölçümlerde film kalõnlõ"õnõn bütün yüzeyde 0.1 mm civarõnda
olmasõ amaçlanmõ!tõr. Filmin yüzeye % 100 homojen da"õlamamasõ nedeniyle 0.1
mm’ ye yakõn de"i!ik de"erler elde edilmi!tir.
Filmlerin renk ölçümü analizine bakõldõ"õnda, L* de"eri 0: siyah
100:aydõnlõk, a* de"eri 60: kõrmõzõ -60: ye!il, b* de"eri ise 60: sarõ -60: mavi
renge i!aret etmektedir. Karotenoid konsantresi içeren filmde a de"eri çok az
miktarda yüksek bulunmu!tur.
Çipura pullarõndan elde edilen jelatinle üretilen filmin tamamen !effaf
oldu"u gözlemlenmi!, karotenoid konsantresi içeren kompozit filmin dü!ük
!effalõk göstermi!tir. Bu sonuç beklendi"i gibi filmin içerdi"i renk maddeleri ve
di"er bile!enlerden kaynaklanmaktadõr.
Karotenoid konsantresi içeren kompozit film örne"inin mekanik
özelliklerinin tayin edilmesi için yapõlan test sonuçlarõna bakõldõ"õnda di"er film
örne"i ile arasõndaki fark, karotenoid konsantresi bir miktar protein ve ya"
içerdi"inden ötürü bu maddelerin plastikle!tirici gibi davranmõ! olabilece"i
dü!ünülmektedir.
Plastikle!tiriciler her zaman mekanik özelliklerin ölçümünde kuvveti
dü!ürerek mesafeyi arttõrõrlar. Aynõ zamanda filmin çapraz ba" miktarõ arttõkça
delme direncinin azaldõ"õ, gerilme direncinin arttõ"õ da bilinir. Filmin ya!lanmasõ
ile birlikte çapraz ba" miktarõ da azalmaktadir.
Proteinlerin sahip olduklarõ antioksidan özellikleri nedeniyle çipura
jelatininden üretilen film dü!ük antioksidan aktivite göstermektedir. Beklenildi"i
gibi karotenoid konsantresi içeren film di"er filme oranla daha yüksek antioksidan
aktivite göstermektedir.
Filmlerin su buharõ geçirgenli"i de"erleri kar!õla!tõrõldõ"õnda çok az fark
bulunmu!tur. Balõk jelatininden elde edilen filmler sõ"õr jelatininden elde edilen
filmlere oranla daha dü!ük su buharõ geçirgenli"i de"eri sergilemektedir. Bu daha
dü!ük su buharõ geçirgenli"i de"eri ( sõ"õr veya domuz jelatinlerinden elde edilen
filmler ile kõyaslandõ"õnda) jelatinlerin amino asit kompozisyonlarõ açõsõndan
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açõklanabilir: daha dü!ük prolin ve hidroksiprolin içeri"i nedeniyle,
hidroksiprolinin hidroksil grubu normal olarak su ile hidrojen ba"larõ olu!turma
yetene"inde oldu"u için balõk jelatininin çok daha yüksek hidrofobikli"e sahip
oldu"u bilinmektedir (Avena-Bustillos ve ark., 2006; Karim ve Bhat, 2009).
Plastikle!tiriciler su içerdikleri için genellikle filmin su buharõ
geçirgenli"ini arttõrõrlar. Plastikle!tirici miktarõnõn, sõcaklõ"õn ve nispi nemin
artmasõ genellikle su buharõ geçirgenli"ini arttõrõr (Krochta, 2002).
Karotenoid konsantresi içeren filmin suda çözünürlü"ünün içermeyen
filme oranla nispeten daha fazla oldu"u gözlemlenmi!tir. Karotenoid konsantresi
ile zenginle!tirilmi! olan filmin daha yüksek çözünürlü"ünün olmasõ karotenoid
konsantresinin içerisinde bir miktar protein, ya" ve aynõ zamanda su
bulumasõndan dolayõ bu filmin karotenoid konsantresi içermeyen filme oranla
yarõsõ miktarõnda jelatin içermesinden ötürü daha az sõkõ bir yapõda olmasõ ile
açõklanabilir.
Zamanla, ya!lanmaya ba"lõ olarak film daha az çözünürlük gösterir. #lk
zamanlarõnda film çok sayõda çapraz ba" içerir, zamanla çapraz ba" miktarõ azalõr.
Su aktivitesi test sonuçlarõna bakõldõ"õnda de"erler birbirlerine oldukça
yakõn bulunmu!tur. Her iki sonuca da bakõldõ"õnda pek çok bozulma yapan bakteri
ve küflerin ve aynõ zamanda gõda zehirlenmelerine neden olan bakterilerin
geli!ebilecekleri su aktivite de"erlerinin (bozulma yapan bakteriler; 0.91, bozulma
yapan küfler; 0.80, gõda zehirlenmelerine neden olan bakteriler; 0.86) çok altõnda
olduklarõ gözlemlenmektedir.
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5. SONUÇ
Ülkemiz su ürünleri yeti!tiricili"i ve i!leme sektörü geçti"imiz on yõldan
beri katlanarak artan hacimlerde üretimlere imza atmaktadõr. Buna ba"lõ olarak su
ürünleri i!leme tesislerinin atõk miktarlarõ gün geçtikçe artmaktadõr. Bu
i!letmelerden açõ"a çõkan atõklar günümüzde balõk yemi üretiminde hammadde
olarak kullanõlmaktadõr. Kapsamlõ ara!tõrma ve çalõ!malar çerçevesinde bu
atõklarõn daha fazla de"ere sahip yan ürünlere dönü!türülmesi mümkündür.
Dünya’ da balõkçõlõk konusunda geli!mi! ülkelerin örneklerine bakõldõ"õnda
biyoteknolojiden yararlanõlarak birçok de"erli bile!enlerin üretiminin
gerçekle!tirilmekte oldu"u görülmektedir. Üç tarafõ denizlerle çevrili olan ve iç
kesimlerinde akarsulara ve göllere sahip olan ülkemizin su ürünleri yeti!tiricili"i
ve i!leme konularõnda daha da büyüyerek geli!ece"i göz önüne alõndõ"õnda atõk
de"erlendirme konularõnõ daha kapsamlõ incelemek önem arz etmektedir.
Çalõ!ma sonuçlarõ jelatinler açõsõndan incelendi"inde çipura pullarõndan
elde edilen jelatin gerek verim oranõ, jel dayanõmõ ve nem içeri"i de"erlerinin
uygun bulunmasõ ve gerekse bu jelatinin üretiminin iskelet ve yüzgeç
karõ!õmlarõndan jelatin üretim a!amalarõ ile kõyaslandõ"õnda daha kolay olmasõ
nedeniyle ticari balõk jelatini üretimi için bu çalõ!ma kapsamõnda uygun
bulunmu!tur. Su ürünleri i!leme sektöründen edindi"imiz bilgiler do"rultusunda
ülkemizde balõk jelatini üretimi için hammadde miktarõnõn henüz yeterli miktarda
olmadõ"õ ö"renilmi!tir. Gelecek yõllardaki artmasõ muhtemel üretim ve satõ!
kapasiteleri bu konuya yatõrõm yapõlmasõ olasõlõ"õnõ arttõrmaktadõr.
Çalõ!mada üretmi! oldu"umuz filmler yapõlan analizlerde iyi sonuçlar
vermekte fakat suda çözünürlük özelli"inin fazla olmasõ nedeniyle sulu ve nemli
gõdalarõn kaplanmasõ için uygun görünmemektedir. Film kompoziyonuna mum
veya lipid eklenmesi suretiyle çözünürlük özelli"i dü!ürülerek yeni kompozit
filmlerin geli!tirilmesi ve nemli ve sulu gõdalara uygulanmasõ konusu çalõ!õlmaya
de"er görülmektedir.
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