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ÖZET 

Doktora Tezi 

YENİLEBİLİR MANTARIN (Cordyceps militaris) POTANSİYEL PREBİYOTİK 

AKTİVİTESİNİN VE SÜT FERMANTASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ 

BERRAK DELİKANLI KIYAK 

Uludağ Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

Danışman: Doç. Dr. Tülay ÖZCAN 

Bu çalışmanın ilk aşamasında, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum subsp. infantis ve 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis suşlarının karbonhidrat içermeyen Tryptone Peptone Yeast Extract 

besi ortamına ilave edilen Cordyceps militaris mantar ekstraktını in vitro koşullarda fermente edebilme 

yetenekleri araştırılmıştır. Ayrıca iki kontrol grubu bulunmaktadır: hiç karbonhidrat içermeyen negatif 

kontrol ile %1 oranında glikoz ya da inülin içeren örnekler pozitif kontrol olarak değerlendirilmiştir. Mantar 

ekstraktı içeren bazal ortamda geliştirilen kültürlerden, prebiyotik fermantasyonun 0., 12., 24., 36. ve 48. 

saatlerinde alınan örneklerde pH, hücre yoğunluğu (OD), prebiyotik aktivite sayısı (PAS), gelişme oranı, 

kısa zincirli yağ asitlerinin (KZYA) miktarı, laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ya oranı ve fenolik 

madde içeriği ile antioksidan kapasite belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise; Cordyceps militaris 

ekstraktının potansiyel prebiyotik kaynağı olarak kullanılabilirliğini araştırabilmek amacıyla mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt üretimi gerçekleştirilmiştir.  Depolama süresinin 1., 7., 14. 

ve 28. günlerinde fiziko-kimyasal  (pH, titrasyon asitliği, serum ayrılması, renk (L, a, b)),  tekstürel ve 

görünüş (sıkılık, konsistens, iç yapışkanlık, viskozite indeksi) ile duyusal (kıvam (ağızla), kıvam (kaşıkla), 

koku, tat ve genel kabul edilebilirlik) özellikleri incelenmiştir.   

 

Elde edilen sonuçlara göre mantar ekstraktının Bifidobacterium türlerinin gelişmesini desteklediği, 

prebiyotik fermantasyon süresince pH değerlerinin azaldığı ve besi ortamındaki OD değerleri arttığı 

gözlenmiştir. En düşük pH ve en yüksek OD değerleri B. lactis varlığında tespit edilmiştir. Fermantasyon 

süresince üretilen KZYA’nin büyük oranda laktik ve asetik asit ile daha düşük miktarlarda propiyonik ve 

bütirik asidin oluştuğu belirlenirken, en yüksek KZYA değeri B. bifidum içeren besi ortamında saptanmıştır 

(p<0,01). Antioksidan aktivitenin yüksek olduğu örneklerde toplam fenolik maddenin de yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Probiyotik yoğurt örneklerinin mantar ekstraktı ile zenginleştirilmesinin pH, titrasyon 

asitliği, serum ayrılması, renk değerleri ile tekstürel ve duyusal özellikler üzerine etkide bulunduğu 

saptanmıştır (p<0,01). Mantar ekstraktı ile probiyotik bakteri arasındaki etkileşim ve buna bağlı olarak artan 

asitliğin tekstürel özellikleri etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca mantar ekstraktının tat açısından ağızda baskın 

bir mantar aroması ile birlikte boğazda acılık bıraktığı ve koku açısından ise probiyotik yoğurdun kendine 

has kokusunu baskıladığı tespit edilmiştir.  

 

Sonuç olarak, Cordyceps militaris mantar ekstraktının Bifidobacterium türlerinin gelişmesi/aktivitesi 

üzerine olumlu etki gösterdiği in vitro çalışmalar ve süt fermantasyonu üzerine etkisi de yoğurt modelinde 

denenerek prebiyotik potansiyele sahip bileşen olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Cordyceps militaris mantar ekstraktı, Bifidobacterium, prebiyotik 
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The first part of the present work was intended to assess the growth stimulation and fermentation capacity 

(digestibility) of Cordyceps militaris, added to non-carbonhydrate containing Tryptone Peptone Yeast 

Extract nutrient media, by Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum subsp. infantis, and 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis under in vitro conditions. Moreover, two controls were used: a 

negative control containing basal medium without carbohydrate, and a positive control containing basal 

medium supplemented either with 1%glucose (w/v) or inulin (w/v).  The samples were taken at the 0th, 

12th, 24th, 36th, and 48th hours of prebiotic fermentation from cultures grown on basal media including 

mushroom extract to analyse the pH, optic density (OD), prebiotic activity score (PAS), growth rate, 

amount of short chain fatty acids (SCFA), ratio of lactic acid values over total short chain fatty acids 

(LA:SCFA), and total phenolic content and antioxidant activity. The next step of our study was the 

production of the probiotic yoghurt enriched with the mushroom extract and its evaluation to gain insight 

about the prebiotic potential of Cordyceps militaris.  On the 1st, 7th, 14th and 28th days of storage period 

physico-chemical (such as pH, titritable acidity, syneresis, color (L, a, b)), textural and visual (such as 

firmness, consistency, cohesiveness, index of viscosity), and sensorial (such as consistency (in-mouth), 

consistency (with spoon), odor, taste and general acceptability) properties were investigated.  

 

The results obtained indicated that mushroom extract stimulated the growth of Bifidobacterium species. 

During prebiotic fermentation the OD values in nutrient media increased whereas pH values decreased. The 

lowest pH and highest OD values were observed with B. lactis. It was observed that SCFAs produced 

during fermentation were predominantly lactate and acetate with lower amounts of propionate and butyrate. 

The highest SCFA values were in the nutrient media with B. bifidum (p<0,01). Furthermore, antioxidant 

activity was positively correlated with the total phenolic content; the higher phenolic content the higher 

antioxidant activity.  The enrichment of probiotic yoghurt with mushroom extract was influential on values 

of pH, titritable acidity, syneresis, color, and textural and sensorial attributes (p<0,01). The interaction 

between mushroom extract and probiotic culture, and hence increased acidity, had an impact on textural 

properties. In addition, in terms of taste the mushroom extract left a dominant aroma in-mouth and bitterness 

in throat, and in terms of odor it suppressed the characteristic flavor of prebiotic yoghurt.   

 

Consequently, the results suggested that Cordyceps militaris mushroom extract showed a positive stimuli 

on growth and activity of Bifidobacterium species in vitro, and it could be considered as potential prebiotic 

source as its impact had been evaluated on milk fermentation by a yoghurt model.   

 

Key words: Cordyceps militaris mushroom extract, Bifidobacterium, prebiotic 
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1.GİRİŞ 

Son yıllarda, tüm dünyada görülen sağlık problemleri nedeniyle beslenme bilincinin 

gelişmesi, fonksiyonel bileşenlere olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. Bu gıdalar içerdikleri 

nutrasötik bileşenler ile insan fizyolojisi ve  metabolik fonksiyonlarında olumlu etkilerde 

bulunmaktadır (Alkerwi 2014, Peiretti ve ark. 2015). Tüketicilerin sağlık konusunda 

bilinçlenerek günlük diyetlerine daha fazla önem ve özen göstermeleri gıda sektörünün 

gelişmesine, gıda sektörünün gelişmesi ise tüketiciler için sağlıklı beslenmeye yönelik 

çeşitli türde gıdaların sunulmasına olanak sağlamaktadır (Çizelge 1.1.) (Spence 2006). 

Fonksiyonel gıda ürünleri sektöründe en büyük payı Dünyada 379 çeşitten fazla ürüne 

sahip gastro-intestinal sağlığına olumlu yönde etkide bulunan gıdalar oluşturmakta ve bu 

gıdalar içerisinde özellikle probiyotik bakteriler ve prebiyotikler ön plana çıkmaktadır 

(Angmo ve ark. 2016, Gupta ve ark. 2016, Kumari ve ark. 2016). Probiyotik süt ürünleri 

ise, son yıllarda fonksiyonel değerleri yüksek gıdalar olmaları nedeniyle pek çok 

çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır (Zago ve ark. 2011, Özcan 2012, Losio ve ark. 2015, 

Ozcan ve ark. 2016). 

 

Çizelge 1.1. Fonksiyonel gıda çeşitleri  

 

Probiyotikler “konakçının bağırsak mikrobiyotasını iyileştirici etkide bulunan canlı 

mikroorganizmalar”, prebiyotikler ise “bağırsak bakterilerinin gelişmelerini teşvik eden 

ve aktivitelerini arttıran, enteropatojen olmayanların kolonizasyonlarını kolaylaştıran, 

fermente olabilen, sindirilemeyen karbonhidratlar” olarak tanımlanmaktadır. Sinbiyotik 

terimi ise “probiyotik ve prebiyotik kombinasyonunu” ifade etmekte olup, probiyotik ve 

Fonksiyonel Gıda 

Çeşitleri 
Tanımı Örnek 

Takviye (Fortified) 

Edilmiş Gıdalar 
Vitamin, mineral gibi bileşenlerin ilavesi Vitamin C katkılı meyve suları 

Zenginleştirilmiş 

(Enriched) Gıdalar 

Gıdanın yapısında bulunmayan yeni bir besin 

ilavesi  

Probiyotik, prebiyotik ve bitki 

sterolleri ile hazırlanmış süt 

ürünleri 

Değiştirilmiş 

(Altered) Gıdalar 

Gıda içinde istenmeyen bir besin maddesinin 

uzaklaştırılıp, yararlı bir maddenin ilavesi  

Süt ve et ürünlerinde yağın 

uzaklaştırılarak yağ ikame 

maddelerin ilavesi ile elde edilen 

ürünler 

Geliştirilmiş 

(Enhanced) Gıdalar 

Özel koşullarda geliştirilerek/yetiştirilerek 

üretilen gıdalar 

Hayvan yemlerine Omega-3 ilave 

edilerek yetiştirilen tavuklardan 

elde edilen yumurta 
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prebiyotiğin tek başına göstereceği etkiden daha fazla olumlu etki göstermektedir 

(Oflaherty ve ark. 2010, Ejtahed ve ark. 2011, Heydari ve ark. 2011, Saad ve ark. 2013, 

Hill ve ark. 2014, Bindels ve ark. 2015, Jose ve ark. 2015, Ministry of Food and Drug 

Safety 2015). 

 

Probiyotik gıdalar; “bünyesinde raf ömrü süresince yeterli düzeyde aktif probiyotik 

bakteri bulunduran” gıdalar olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda laktik asit bakterileri 

(Lactobacillus ve Bifidobacterium) canlı mikrobiyel gıda katkı bileşenleri olarak en iyi 

bilinen probiyotikleri arasında yer almaktadır. Bifidobacterium ve Lactobacillus’un 

probiyotik türleri ile bu mikroorganizmaların gelişmesini teşvik eden prebiyotik gıda 

bileşenlerinin çeşitli formülasyonlarda yer alması dünyada bu ürünlerin tüketiminde 

büyük bir artışa neden olmaktadır. Karbonhidratların probiyotik bakteriler tarafından 

fermente edilmesi  sonucunda son ürün olarak asetik, propiyonik ve bütirik asit gibi kısa 

zincirli yağ asitlerini (KZYA) üretmektedir. Kolon tarafından absorbe edilen KZYA’leri 

kolon hücrelerinin solunumu için gerekli olan enerjinin %60-70’ini sağlamaktadır 

(Pompei ve ark. 2008, Rycroft ve ark. 2008). Oluşan laktik asit, süksinik asit ve pürivik 

asit gibi metabolitlerin etkisiyle bağırsak pH’sı düşmekte ve patojen mikroorganzimaların 

inhibisyonu gerçekleşmektedir. Ayrıca probiyotik bakteriler geliştiği ortama, bağışıklık 

sistemini güçleştirici, kolesterol düşürücü, anti-karsinojenik, enfeksiyonlara karşı 

koruyucu özellik ve vitamin sentezi gibi yararlar oluşturmaktadır. Düşük enerji değerine 

(<9 kJ/g), sahip olan prebiyotikler ise sindirilememekte; ancak probiyotik bakterilerin 

stimülasyonunu sağlamanın yanı sıra, patojen bakterilerin (Clostridium ve Bacteroides) 

inhibisyonunu sağlayarak olumlu etkide bulunmaktadır. Bu nedenle de probiyotik 

bakterilerin tek ya da probiyotik/prebiyotiklerle kombinasyonu şeklinde (sinbiyotik) 

kullanılması konakçının gastro-intestinal sağlığını geliştirmesi nedeniyle gastro-intestinal 

floranın zenginleştirildiği beslenme uygulamalarında probiyotikler ve prebiyotikler önem 

teşkil etmektedir (Gareau ve ark. 2010, Ranadheera ve ark. 2010, Wang ve ark. 2010, 

Wohlgemuth ve ark. 2010).  

 

Prebiyotik etki substratın insan bağırsak florasında yaygın olarak bulunan 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerinin Clostridia ve Bacteroides türleri gibi patojen 
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mikroorganizmalara karşı gelişme yeteneğinin belirlenmesi ile ölçülebilmektedir (Kedar 

ve ark. 2010, Tiwari ve ark. 2012, Kumar ve Vandana 2013).   

 

Son zamanlarda güvenilir alternatif doğal ürünlere yönelik yapılan araştırmalar; bitkisel 

ekstraktların canlı organizmasındaki patojenlere karşı anti-mikrobiyel etkiye sahip 

fenolik bileşenler, organik asitler, mikro besin elementleri ve diyet lifi gibi birçok 

biyoaktif bileşenleri içermekte olduğunu ve probiyotik bakterilerin ise bağırsaklardaki 

epitel dokulara kolonize olarak anti-mikrobiyel bileşenleri üretebilme yeteneği 

gösterdiğini ortaya koymaktadır (Reis ve ark.  2012, Arques ve ark. 2015, Eid ve ark. 

2016, Ravindran ve ark. 2016). Yapılan in-vivo çalışmalarda, bitkisel ekstraktların 

insanların bağırsak florasında da Bifidobacterium ve Lactobacillus sayısında artışa neden 

olmaları nedeniyle pek çok bitkisel bileşenin probiyotik bakteriler ile birlikte fonksiyonel 

süt ürünlerinin geliştirilmesinde kullanılma olanağı bulmaktadır (Klayraung ve Okonogi 

2009, Nicolescu ve Buruleanu 2010, Zago ve ark. 2011, Espirito-Santo ve ark. 2012, 

Gupta ve ark. 2013, Najgebauer-Lejko 2014, Losio ve ark. 2015). 

 

Günümüzde prebiyotik özelliğe sahip gıda bileşenlerinden çoğu inülin bazlı 

galaktooligosakkarit (GOS) ya da fruktooligomer (FOS) bileşiklerden oluşmaktadır 

(Huebner ve ark. 2007, Roberfroid 2007, Bruzzese ve ark. 2009, Falony ve ark. 2009, 

Panesar ve ark. 2013, Collins ve Reid 2016). Son yıllarda özellikle bağırsakta doğal 

olarak bulunan laktik asit bakterilerinin gelişmesini teşvik edecek, GOS ve FOS’lere 

alternatif olabilecek prebiyotik kaynakların ortaya çıkarılması üzerine çalışmalar artış 

göstermektedir (Espirito-Santo ve ark. 2012, Polari ve ark. 2012, Panesar ve ark. 2013, 

Scott ve ark. 2014, Collins ve Reid 2016). 

 

Yenilebilir mantarlar gıda olarak tüketilmelerinin dışında son zamanlarda çeşitli biyolojik 

aktiviteye sahip etken maddelerinden dolay tıbbi olarak kullanılmaları ile birlikte 

potansiyel prebiyotik kaynağı olarak da araştırmaların odak noktası haline gelmiştir. 

Mantarların bileşiminde bulunan protein, lipit, ham lif, mineral maddeler, vitaminler ve 

bunların yanı sıra içerdikleri fenolik maddeler, pürinler, primidinler, poliketidler, 

steroidler, kinonlar, terpenoidler, fenil propenoid türevleri biyoaktif molekülleri ile anti-

mikrobiyel, anti-alerjik, anti-diyabetik, antioksidan, anti-kanserojen, anti-inflamatuvar, 
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kolesterol düşürücü ve immün sistemi stimüle edici etkiler göstermektedir (Jayakumar ve 

ark. 2007, Preeti ve ark. 2012, Bhakta ve Kumar 2013). Ayrıca mantar bileşiminde yer 

alan kitin, hemiselüloz, α ve β-glukan, mannan, ksilan ve galaktan gibi besin bileşenleri 

nedeni ile prebiyotik özellik göstermekte; bu özellik ile prebiyotik olarak kullanılan 

mantarların kalın bağırsaktaki viral enfeksiyonları önleyebildiği ve probiyotik 

bakterilerin gelişmesini teşvik edebildiği bilinmektedir (Aida ve ark. 2009, Synytsya ve 

ark. 2009, Din ve ark. 2012, Bhakta ve Kumar 2013, Chou ve ark. 2013). Bütün bu 

değerlendirmeler doğrultusunda, mantar ekstraktlarının fonksiyonel gıdaların üretiminde 

ve birçok hastalığın tedavisinde olumlu etki gösterebilecek önemli bir substrat olarak 

kullanılabileceği konusundaki araştırmaların devam etmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 

Ürün kalitesinin arttırılması ve fonksiyonel özelliklerin iyileştirilmesi amacıyla gıdaların 

zenginleştirilmesi son yıllardaki çalışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Bu amaçla 

günümüzde birçok yeni fonksiyonel süt ürünü üretilmesine rağmen, besleyici değerinin 

yüksek olması ve hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici özelliklerinin bulunması ile 

ülkemizde en çok tüketilen ve probiyotik bakterilerin yararlı etkilerinden yararlanma 

amaçlı üretilen fonksiyonel süt ürününü yoğurt oluşturmaktadır (Jimenez-Colmenero 

2013, Mahmoudi ve ark. 2014, Behare ve ark. 2015). Yoğurt besin maddeleri içeriği ile 

biyolojik değeri yüksek, kolay sindirilebilir, içerdiği starter kültürlerin ürettiği anti-

mikrobiyel maddelerin etkisi ile patojen mikroorganizmaların gelişimini engelleyici ve 

gastro-intestinal bölgenin florasını koruyucu etki gösteren, anti-kanserojenik ve anti-

kolesterolemik özelliklere sahip olması nedeniyle beslenme ve sağlık açısından önemli 

bir gıda maddesi olarak görülmektedir  (Tamime ve Robinson 1999, Mckinley 2005, 

Dairy Goodness 2013, Danone 2013). Son yıllarda yoğurdun bileşimine klasik yoğurt 

kültürlerinin (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus 

thermophilus) yanı sıra, probiyotik bakteri kültürlerinin de kullanılması yoğurda ekstra 

nutrasötik etki kazandırarak ürün yararlılığın ve beğenilirliğin daha çok artırılabileceği 

düşünülmektedir (Folkenberg ve Martens 2003, Parvez ve ark. 2006, Sahan ve ark. 2008, 

Ezema 2013, Mani-Lopez ve ark. 2014, Pishva ve ark. 2014).  

 

Probiyotik bakterilerin ve prebiyotiklerin karışımı olarak tanımlanan sinbiyotikler ise 

(Gourbeyre ve ark. 2011, Ashraf ve ark. 2013, Scavuzzi ve ark. 2014) gastro-intestinal 
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sistemde istenilen mikrobiyel dengenin oluşması için gerekli belirli mikroorganizmaların 

canlılıklarını sürdürebilmeleri ve çoğalabilmelerini sağlamaları açısından yarar 

göstermektedirler. Bu kapsamda fermente ürün içerisindeki probiyotik 

mikroorganizmaların (Bifidobacterium ve Lactobacillus) gelişmesini teşvik etmek 

amacıyla, yüksek besleyici değere sahip olan bitkisel prebiyotik substratlar 

kullanılmaktadır (Han ve ark. 2012, Ishwarya ve Prabhasankar 2014).  

  

Çalışmanın kapsamı iki aşamadan oluşmaktadır.  

 

Birinci aşamada Bifidobacterium (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum 

subsp. infantis, Bifidobacterium animalis subsp. lactis) türlerinin karbonhidrat içermeyen 

Tryptone Peptone Yeast Extract (TPY) besi ortamına ilave edilen Cordyceps militaris 

mantar ekstraktını fermente edebilme yetenekleri araştırılmıştır ve bu aşamadaki 

araştırmanın amacı aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 

 

 Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktları içeren besi 

ortamında gelişme yeteneklerinin incelenmesi, 

 Prebiyotik aktivite sayılarının belirlenmesi, 

 Antioksidan etkilerinin belirlenmesi, 

 Özellikle prebiyotik karbonhidrat fermantasyonu sonucu oluşan ve bağırsakta 

pH’yı düşürerek istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesini engelleyen kısa 

zincirli yağ asitleri gibi fermantasyon son ürünleri konsantrasyonlarının 

saptanması, 

 Bu çalışma sonucunda in vitro koşullarda elde edilecek verilerin istatistiksel 

olarak yorumlanarak in vivo koşullarda yürütülecek çalışmalara basamak 

oluşturması.  

 

İkici aşamada ise; mantar ekstraktının potansiyel prebiyotik kaynağı olarak 

kullanılabilirliğini araştırabilmek amacıyla Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; beslenmede 

önemli bir yer teşkil eden yoğurdun, sağlık açısından daha tercih edilebilir seviyeye 

gelmesini sağlayabilmek için  yağ oranını sıfırlanarak enerjisi düşürülmüş, sonrasında ise 
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Cordyceps militaris mantar ekstraktı ve seçilmiş farklı probiyotik bakteriler içeren 

kültürler kullanılarak Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilmiş 

probiyotik yağsız yoğurtlar üretilmiş ve üretilen yoğurtlarda meydana gelen fiziko-

kimyasal, tekstürel ve duyusal özellikler araştırılmıştır. 

 

Amaçlanan hedefler şu şekilde sıralanmaktadır: 

  

 Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinde depolama süresinin 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde 

uygulanan mikrobiyolojik analizler ile probiyotik bakterilerin tüketici sağlığı 

açısından biyoterapötik etkiyi gösterebilmesi için gerekli olan mikrobiyel 

stabilitesinin devamlılığının incelenmesi, 

 Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinde depolama süresinin 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde 

uygulanan fiziko-kimyasal analizler ile (pH, titrasyon asitliği (%), serum 

ayrılması (mL/25g) ve renk (L, a, b) ürün karakteristiklerinin belirlenmesi,  

 Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinde depolama boyunca yoğurtta meydana gelen tekstürel 

değişimlerin (sertlik, konsistens, iç yapışkanlık, viskozite indeksi) belirlenmesi, 

 Eğitimli bir panelist grubu tarafından gerçekleştirilen duyusal değerlendirme ile 

kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinde görünüş, kıvam (kaşıkla), kıvam (ağızla), koku, tat ve genel 

kabul edilebilirlik özelliklerinin belirlenmesi, 

 Çalışma sonunda elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi ile kontrol ve 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri arasında incelenen özellikler açısından belirlenen önemli farklılıkların 

ortaya konulması ve yoğurt örneklerinin mantar ekstraktı ile zenginleştirilmesinin 

uygulanabilirliğinin tartışılmasıdır. 
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2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ARAŞTIRMASI 

 

2.1.Probiyotikler 

 

Probiyotik sözcüğü, “yaşam için” olarak tanımlanan “for life” ve antibiyotik teriminin 

anlamını karşılamaktadır (Shah 2006). Probiyotik mikroorganizmalar doğal bağırsak 

mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirerek konakçı sağlığı üzerine yararlı etkiler 

oluşturan canlı mikrobiyel gıda kaynakları olarak tanımlanmaktadır (Ejtahed ve ark.  

2011, Lollo ve ark. 2013, Saad ve ark. 2013, Bindels ve ark. 2015, Hill ve ark. 2014, Jose 

ve ark. 2015, Ministry of Food and Drug Safety 2015). Probiyotik starter kültürler ise, 

sağlık üzerine olumlu etikleri oluşturan tek veya karışık kültürlerdir (Özcan 2012). 

Probiyotik bakterilerinin en önemli türlerini Lactobacillus, Bifidobacterium ve 

Enterococcus cinsine ait türler oluşturmaktadır (Çizelge 2.1.) (Klaenhammer 2000, 

Ouwehand ve ark. 2002, McKinley 2005, Billoo ve ark. 2006, Krasaekoopt ve ark. 2006, 

De Vuyst ve ark. 2008, Vasiljevic ve Shah 2008, Huys ve ark. 2013).  

 

Probiyotik bakteriler gelişme gösterdikleri intestinal sistemin mikrobiyotasını geliştirip 

zenginleştirmekte ve alıcı reseptörlere tutunarak patojen mikroorganizmaların 

gelişmelerini engellemektedir. Probiyotik bakterilerin gelişme göstereceği konakçıda 

biyoterapötik etki gösterebilmesi için gerekli olan canlı hücre konsantrasyonunun en az 

106 kob/g, kabul edilebilir düzeyinin ise 107-108 kob/g arasında olması gerektiği 

bildirilmektedir (Mattila-Sandholm ve ark. 2002, Olaiz-Fernandez ve ark. 2006, 

Vasiljevic ve Shah, 2008, Röble ve ark. 2010, Rodrigues ve ark. 2011, Fijan 2014, 

Wildman ve ark. 2016).  
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Çizelge 2.1. Probiyotik olarak kullanılan bazı mikroorganizmalar 

 

 

Probiyotik bakterilerin taşıması gereken nitelikler aşağıda açıklanmaktadır (Ewaschuk ve 

Dieleman 2006, Senaka-Ranadheera ve ark. 2014): 

 

o Normal mikrobiyel yapıya zarar vermeden patojen bakteriler üzerine etkili 

olabilmesi, 

o Kullanılacağı üründe o konakçı kaynaklı olması 

o Optimum koşullarda canlı kalabilmesi,  

Mikroorganizma Türü Mikroorganizma suşu 

 

 

Lactobacillus türleri 

Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus lactis, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

paraplantarum, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus salivarius, 

Lactobacillus gasseri 

Bifidobacterium türleri 

Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum, 

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium 

longum, Bifidobacterium thermophilum 

Bacillus türleri 
Bacillus subtilis, Bacillus pumilis, Bacillus lentus, Bacillus 

licheniformis, Bacillus coagulans 

Pediococcus türleri 
Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentoseceus, Pediococcus 

cerevisiae 

Streptococcus türleri 
Streptococcus cremoris, Streptococcus intermedius, Streptococcus 

lactis, Streptococcus diacetilactis 

Bacteriodes türleri 
Bacteriodes capillus, Bacteriodes juis, Bacteriodes ruminicola, 

Bacteriodes amylophilus 

Propionibacterium türleri Propionibacterium shermanii, Propionibacterium freudenreichii 

Leuconostoc türleri Leuconostoc mesenteroides ssp. mesenteroides 

Enterococcus türleri Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis 

Küfler Aspergillus niger, Aspergillus oryzae 

Mayalar 
Saccharomyces cerevisiae, Candida torulopsi, Saccharomyces 

boulardi 
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o Konakçı için “non- invazif” ve “non- karsinojenik” olması ve patojen etkide 

bulunmaması  

o Asitlik gelişimine ve safra tuzlarına karşı dirençli olması,  

o Gastro-intestinal sistemde geçici olarak kolonize olabilmesi, dokularda uzun 

süreli yerleşebilmesi ve mukoza yüzeyine tutunabilme özelliği taşıyabilmesi 

o Anti-mikrobiyel maddeler üretme yeteneğinin olabilmesi, 

o Besin takviyesi ve ortaya konulmuş klinik uygulamalarda güvenilir olması, 

o Teknik özellikler açısından stabil olması, fajlara ve oksijene karşı direnç 

göstermesi, ürün içinde canlılığını koruyabilmesi, liyofilize preparat formuna 

dönüşebilmesi, 

o Mikrobiyota içinde kolay tanımlanabilir özelliğinin bulunması, 

 

Probiyotik bakterilerinin sahip oldukları enzim, hücre duvarı bileşenleri ve DNA 

yapılarındaki farklılık nedeniyle konakçı hücrelerindeki etki mekanizmalarında 

farklılıklar bulunmaktadır (Çizelge 2.2.) (Rastall ve ark. 2005, Oelschlaeger 2010). 

 

Çizelge 2.2. Probiyotik bakterilerinin etki mekanizmaları 
 

 
 

Probiyotik bakteriler, insan ve hayvanların bağırsak sisteminin mikrobiyatasını 

düzenlenmekte ve yararlı etkileri ile sağlığı geliştirmektedirler (Cornelius ve ark. 2002, 

Delas-Cagigas ve Blanco 2002, Sungsoo ve Finocchiaro 2010, Saad ve ark. 2013). 

Probiyotik mikroorganizmaların biyoterapötik etkileri ilk defa 1908 yılında, araştırmacı 

Elie-Metchnikoff tarafından tanımlanmıştır. Araştırmacı, Bulgar çiftçilerinin fermente 

süt ürünlerini fazla tüketmeleri sonucunda daha sağlıklı ve uzun süre yaşadıklarını, bu 

Patojen ve zararlı 
bakterilerin gelişmesini 

engellemek

•Anti-mikrobiyel
bileşenlerin 
sentezlemeleri

•Besin maddeleri için 
rekabet etmeleri

•Kolonize olabilmek için 
için rekabet etmeleri

Enzimatik aktiviteyi 
hızlandırmak

•Sindirim enzimlerinin 
aktivasyonunu 
sağlamaları

•Amonyak, amin veya 
toksik enzimlerin 
sentezlenmesini 
azaltmaları

•Bağırsak fonksiyonlarını 
iyileştirmeleri

Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek

•Antikor düzeyini 
artırmaları

•Makrofaj aktivitesi 
artırmaları
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durumun da bu ürünlerde bulunan Lactobacillus türlerinin bağırsaktaki mikrobiyatayı 

olumlu yönde etkileyerek toksik mikrobiyel aktivitenin azaltmasından kaynaklandığını 

ifade etmiştir (Kalantzopoulos 1997, Saxelin ve ark. 1999). Fermente süt ürünlerinin 

sağlık üzerine etkisi bu hipotezle birlikte hala geçerliğini sürdürmektedir. Probiyotik 

bakterilerin tanımlanan biyoterapötik etkileri Çizelge 2.3.’te verilmiştir (Roberfroid 

2007). 

 

Çizelge 2.3. Probiyotik bakterilerin sağlık üzerine etkileri 
 

Biyoterapötik Etkisi Tanımlanan Mekanizma(lar) 

Laktoz intoleransının azaltılması -Laktoz üzerine bakteriyal galaktosidaz’ın etki etmesi 

Bağırsak florası üzerine olumlu etki 
-Toksik metabolit üretiminin azaltılması  

-Anti-bakteriyel etki 

İntestinal sistem enfeksiyonlarının 

engellenmesi 

-Sistemik veya salgısal immün cevap stimulasyonu 

-Bağırsak koşullarının patojenlerin gelişimini engellemesi 

-Agregasyon, koagregasyon yetenekleri 

-İntestinal mukozaya tutunarak patojenlerin yapışmasının 

engellenmesi 

-Besinler için rekabetin kazanılması 

İmmün sistemin geliştirilmesi 

-Beyaz kan hücrelerinin fagositik aktivitelerinin artırılması 

-İmmünoglobülin A üretiminin artırılması 

-İntra-epitel lenfositlerin çoğaltılması 

İltihabi veya alerjik reaksiyonların 

azaltılması 

-Bağışıklık sisteminin dengesinin yeniden düzenlenmesi 

-Sitokin sentezinin düzenlenmesi 

Bağırsak kanseri riskinin düşürülmesi 
-Mutajen bağlama 

-Karsinojenlerin inaktif hale getirilmesi 

Üro-genital enfeksiyonlar 
-Üriner ve vajinal kanal hücrelerine yapışma 

-İnhibitor maddelerin üretimi (H2O2 gibi) 

Helicobacter pylori enfeksiyonu 
-Laktik asit üretimi 

- H. pylori’nin üreaz aktivitesinin azaltılması 

Kan lipidlerinin ve kalp hastalıkları 

riskinin azaltılması 

-Kolesterol düşürücü etki 

-Safra tuzu hidrolaz enzim aktivitesi 

 

İnsan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin olması nedeniyle probiyotik bakteriler 

fonksiyonel gıdaların, hayvan yemlerinin, ilaçların ve kozmetik ürünlerin geliştirilmesi 
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için fırsatlar sağlamaktadır (Um 2010, Hwang ve ark. 2013). Sağlıklı ürünlere ek olarak 

probiyotik mikroorganizmalar starter kültürlerle ya da tek başlarına fermente süt, et ve 

soya ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır (Lee ve ark. 2010, Um 2010, Lee 2011, Kim 

ve ark. 2013). Ayrıca insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri araştırmacıların daha 

spesifik özelliklere sahip yeni türler ve suşlar aramasına ve böylelikle yeni probiyotik 

mikroorganizmaların gelişmesine olanaklar sağlamaktadır (Ryu ve Chang 2013). 

 

Fermente süt ürünleri tüketimi ile probiyotik bakterilerin kolona ulaşması, insan bağırsak 

florasının dengesinin ve sağlığının korunması açısından önem taşımaktadır (Burgain ve 

ark. 2011). Ancak bu bakterilerin tanımlanan biyoterapötik etkilerini gösterebilmeleri için 

ürün raf ömrü süresince canlılıklarını koruması gerektiği bilinmektedir. Probiyotiklerin 

gastro-intestinal sisteminden geçişleri sırasında canlılıklarını koruyarak gelişim 

gösterebilmeleri, yüksek asitlik, safra tuzları, gıdaların kimyasal bileşimi ve redoks 

potansiyeli gibi özelliklerinden etkilenmektedir. Ayrıca aynı probiyotik türlerin 

gelişmelerinin farklı gıda bileşenlerinde ya da gıda ortamlarında değişiklik göstermesi 

ürünün hem fonksiyonel hem de teknolojik özelliklerini etkilemektedir (Mattila-

Sandholm ve ark. 2002, Tripathi ve Giri 2014). Bu nedenle, son yıllardaki yeniliklerin 

odak noktasını fonksiyonel süt ürünlerinde probiyotik bakterilerin gelişmelerini 

arttırılmasına yönelik araştırma stratejileri oluşturmaktadır (Korbekandi ve ark. 2011).  

 

Laktik asit bakterileri probiyotik bakterilerin en önemli grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri normal bağırsak mikroflorasının üyeleri olmaları 

nedeniyle probiyotik ürünlerde yaygın olarak kullanılan mikroorganizmalar olarak 

bilinmektedir (Saxami ve ark. 2012, Salazar ve ark. 2014, Saez-Lara ve ark. 2015). 

Ayrıca, fermente süt ürünlerinin üretiminde kullanılan probiyotik potansiyeli olan bu 

bakteriler GRAS (Genel Olarak Güvenli) olarak da kabul edilmektedir (Dunne ve ark. 

2001, Gupta ve ark. 2013, Najgebauer-Lejko 2014, Losio ve ark. 2015). 

 

Sindirim sistemi asitliğine karşı dayanıklı olmaları ve sağlık üzerine olumlu etkilerinin 

bulunması ile probiyotik bakteriler ile ilgili çalışmalar Bifidobacterium ve Lactobacillus 

türleri üzerine gerçekleşmiştir (Champagne ve ark. 2005). Bununla birlikte probiyotik 

ürünlerin geliştirilmesinde Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerine ait ticari probiyotik 
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kültürlerin var olması; bu kültürlerin tercih edilmesini sağlamaktadır. Probiyotik 

ürünlerin geliştirilmesine en çok kullanılan kültürler B. bifidum, B. infantis, B. longum, 

B. breve, B. adolescentis, L. casei, L. acidophilus, L. reuteri, L. rhamnosus ve L. johnsonii 

türleridir. Probiyotik süt ürünlerinin hazırlanmasında ise en çok kullanılan bakteri türleri 

B. longum, B. bifidum, B. breve ve L. acidophilus’dur (Kılıç 2001). 

 

2.1.1.Bifidobacterium türleri 

 

Bifidobacterium türleri bağırsak mikroflorasındaki toplam bakteri florasının %25’ini 

oluşturmakta ve bu nedenle gastro-intestinal sistemde dominant mikroorganizmalar 

olarak görülmektedir (Salminen ve ark. 2002, Soomro ve ark. 2002, Pedreschi ve ark. 

2003, Roberfroid 2007). 

 

1899 yılında Pasteur Enstitüsünden Henry Tissier tarafından keşfedilen Bifidobacterium 

türleri Actinomycetaceae familyasına ait olup, ekolojik orijinlerine göre gruplanmış 29 

tür içermektedir. Başlangıçta bu bakterilerin bebeklerin bağırsak florasında hâkim olduğu 

düşünülse de sonraki çalışmalar Bifidobacterium türlerinin gastro-intestinal sistem, vajina 

ve diş çürükleri gibi farklı bölgelerde de bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bifidobacterium 

türleri özellikle insanların ve hayvanların gastro-intestinal sistemlerinin büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır (Rada ve Petr 2002). Yeni doğmuş bebeklerin bağırsağında 3. gün 

görülmeye başlayıp 5. günden itibaren baskın olarak bulunurken (%95), yetişkinlerde ise 

toplam mikrobiyel popülasyonun %25’ini oluşturmaktadır (Gibson ve Roberfroid 1995, 

Harmsen ve ark. 2000, Trebichavsky ve ark. 2009).  

 

Bifidobacterium dentim, Bifidobacterium pseudo catenulatum, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum, 

Bifidobacterium catenulatum ve Bifidobacterium angulatum insanlardan izole edilen 

Bifidobacterium türlerini oluşturmakta olup, bu bakteriler karbon kaynağı olarak glikoz, 

galaktoz, laktoz ve fruktozu; azot kaynağı olarak ise amonyağı kullanılabilmektedir (Choi 

ve ark. 2014). 
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Bifidobacterium türleri morfolojik ve fizyolojik özellikler açısından birbirlerine göre 

farklılık gösterse de hepsi Gram pozitif (Gr +), katalaz (-), hareketsiz, spor oluşturmayan, 

düzgün basil formunda olabildiği gibi, kültür koşullarına veya üreme fazının durumuna 

göre sıklıkla düzensiz dallanıp Y ve V şeklinde çubuklar olarak bulunan anaerobik 

mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, normal alanlarda sıklıkla 

çubuk şeklinde olmalarına karşın, besi yeri şartları pleomorfizm göstermelerine sebep 

olmaktadır. Glikozu kendilerine özgü yolla asetat ve laktata fermente etmeleri ile 

heterofermantatif özellik göstermektedirler. Bu nedenle bu aşamada etkin rol oynayan 

fruktoz-6-fosfat fosfoketolaz enzimi, Bifidobacterium türlerinin tanımlanmasında ve 

diğer mikroorganizmalardan ayırt edilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca plak yüzeyinde 

mukoid kremsi veya menekşe renginde görünüme sahip bulunmaktadır. Bifidobacterium 

türleri 36-37oC sıcaklık derecesinde ve pH 6,5- 7,0 aralığında optimal gelişme 

göstermektedir (Leahy ve ark. 2005, Shah 2006, Vasiljevic ve Shah 2008, Mayo ve Van 

Sinderen 2010, Srutkova ve ark. 2011).  

 

Bifidobacterium türleri karbon kaynağı açısıdnan karbonat veya bikarbonata (ya da CO2 

gazına) ihtiyaç duymaktadır. Ancak organik asitler, yağ asitleri ve amino asitler 

Bifidobacterium türleri tarafından etkin karbon kaynakları olarak 

değerlendirilememektedir. Yalnızca sistein ve sistin zorunlu azot kaynakları olarak 

değerlendirilebilmektedir. Bunun yanı sıra, Bifidobacterium türleri “bifidojenik 

faktörler” olarak bilinen belirli büyüme faktörlerine de ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 

maddeler genelde, N-asetilglukozamin gibi amino şekerleri veya fruktooligosakkaritler 

ve laktuloz gibi karbonhidratları içermektedir (Kaptan 2000). 

 

Probiyotik mikroorganizmalar içinde Bifidobacterium türleri önemli bir yere sahip 

bulunmaktadır. Probiyotik fermente süt ürünlerinin üretilmesinde Bifidobacterium 

türlerinden yalnızca starter kültür olarak kullanılabilen türler; B. adolescentis, B. bifidum, 

B. breve, B. infantis ve B. longum’dur (Doleyres ve Lacroix 2005, Hungin ve ark. 2013). 

 

Sağlıklı bir insanın gastro-intestinal florasının büyük bir kısmını oluşturmakta olan 

Bifidobacterium türlerinin sindirim bozukluklarına karşı bağırsak florasının 

düzenlenmesinde önemli etkide bulunduğu bilinmektedir. Bifidobacterium türleri 
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bağırsaklardaki epitel dokulara kolonize olmakta ve asetik, laktik asit gibi çeşitli asitler 

üreterek kolon pH’sını düşürmekte ve böylelikle istenmeyen mikroorganizmaların 

gelişimini inhibe ederek patojen mikroorganizmaların kolonizasyonunu engellemektedir. 

Ayrıca, Bifidobacterium türlerinin laktoz intoleransına sahip bireylerde, ürettiği β-

galaktozidaz enzimi ile laktozun hidroliasyonunu sağlayarak mide ağrı ve kramplarını 

engellediği de bildirilmektedir (Rossi ve Amaretti 2011, Gorissen ve ark. 2012, Gagnon 

ve ark. 2015). Bununla birlikte patojen bakterilere karşı koruyucu etki gösteren 

Bifidobacterium türlerinin immün sistemi düzenlediğini, serum kolesterolünü 

düşürdüğünü, B vitamini, antioksidan ve konjuge linoleik asit üretiminde ve 

sindirilemeyen karbonhdirat metabolizmasında aktif görev aldığını ve anti-kanserojenik 

etkilerinin olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Kim ve ark. 2008, Lee ve 

ark. 2008, Le-Leu ve ark. 2010, Zhang ve ark. 2010, An ve ark. 2011, De-Vuyst ve ark. 

2014, Gagnon ve ark. 2015). 

 

2.1.2.Lactobacillus acidophilus 

 

L. acidophilus, ilk olarak 1900 yılında, Moro tarafından anne sütüyle beslenen bebeklerin 

feçesinden anaerobik düz çubuk şekilli bakterileri izole etmesi ile keşfedilmiş ve Moro 

tarafından bu bakteriye intestinal laktobasillere özgü bir isim olan Bacillus acidophilus 

ismi verilmiştir (Kalantzopoulos 1997). Gastro-intestinal bölgeye ulaşana kadar 

canlılıklarını yüksek oranda sürdürebilen Lactobacillus türleri arasında yer alan                  

L. acidophilus, Gram (Gr +), katalaz (-), çubuk şeklinde, hareketsiz, anaerob ya da 

fakültatif anaerob özellik gösteren laktik asit bakterisi olarak bilinmektedir.                           

L. acidophilus homofermantatif bir bakteri olup; %0,3-1,9 oranında DL laktik asit 

üretebilmektedir. Gelişmesi için en uygun sıcaklık ve pH aralığı sırasıyla 35-38oC ve 5,5-

6,0’dır (Murga ve ark. 2000, Yılmaztekin 2001, Tharmaraj ve Shah 2003). 

 

İnsan bağırsak mikroflorasında doğal olarak bulunan L. acidophilus türleri bağırsak epitel 

dokusunda kolonize olarak gelişme göstermekte ve üretmiş oldukları laktik asit, asetik 

asit vb. organik asitler, H2O2 ve laktosidin, asidofilin, asidolin ve laktosin B antibiyotik 

maddeler ile bağırsak sisteminde asitliği artırarak fekal Salmonella ve Escherichia coli 

suşları ile diğer bağırsak patojen mikrorganizmalarının üremelerini engellemektedirler. 
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L. acidophilus’un anti-mikrobiyel özelliği ile bağırsak enfeksiyonu ve hastalıkları kontrol 

altına alınabilmekte ve antibiyotik tedavisi sonrası ortaya çıkabilecek olumsuzluklar 

giderilmektedir (Paul ve Jakki 2008, Figueroa-Gonzalez ve ark. 2011). Ayrıca L. 

acidophilus’un önemli yararları arasında, kandaki kolesterol seviyesini düşürmesi, 

kadınların üriner bölgesinin baskın florasını düzenlemesi, kolon kanseri riskini azaltması 

ve vajinal Candida enfeksiyonları ile mücadele etme yetenekleri sayılabilmektedir 

(Kalantzopoulos 1997).  

 

L. acidophilus suşlarının diğer probiyotik bakterilere kıyasla yüksek oksidasyon-

redüksiyon potansiyeline ve asitliğe, düşük yüzey gerilimine ve sindirim enzimlerine 

karşı daha dirençli olmaları nedeniyle gıda üretiminde kullanılması en çok önerilen laktik 

asit bakterileri arasında yer almakta ve genellikle yoğurt gibi fermente süt ürünlerinde ve 

asidofiluslu sütlerde probiyotik kültür olarak değerlendirilmektedir (Gomes ve Malcata 

1999). Ancak süt içerisinde yavaş gelişmesi, fermente süt ürünün pH’sının düşüklüğü 

nedeniyle yüksek sayılarda gelişememesi, fermente ürünün üretimi sırasında tek başına 

eklendiğinde istenmeyen mikroorganizmaların gelişmesine ortam sağlaması gibi 

olumsuzlukları nedeniyle fermente süt ürünlerinde kullanılması zor bir bakteri olarak 

görülmektedir (Shah 2007). Bu nedenle her türlü biyolojik ve teknolojik ayrıntı göz 

önünde bulundurularak ürünlerde kullanılacak probiyotik suşun dikkatli seçilmesi 

gerekmektedir (Kalantzopoulos 1997). 

 

2.2.Prebiyotikler 

 

Gibson ve Roberfroid tarafından ilk defa 1995 yılında tanımlanan (Rolim 2015) 

prebiyotik kavramı, “gastro-intestinal sistemde sindirime uğramadan kalın bağırsağa 

geçen, intestinal mikrobiyotada yer alan bazı mikroorganizmaların (Bifidobacterium ve 

Lactobacillus) gelişmesini ve/veya aktivite göstermesini seçici olarak stimüle ederek 

konakçı organizmanın sağlığını iyileştiren, sindirilemeyen ancak bakteri tarafından 

fermente edebilen gıda bileşenleri” olarak ifade edilmektedir. Bu bileşenler, besi 

ortamında ya da insan/hayvan bağırsak mikrobiyotasında özellikle Bifidobacterium 

türleri tarafından fermente edilip, bu bakterilerin gelişmesini ve aktivitesini 

desteklemeleri nedeniyle “bifidus/bifidojenik faktör” olarak da tanımlanmaktadırlar 
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(Brannon 2003, Krasaekoopt ve ark. 2006, Roberfroid 2007, De Vuyst ve ark. 2008, 

Vasiljevic ve Shah 2008, Sungsoo ve Finocchiaro 2010, Al-Sheraji ve ark. 2013, Saad ve 

ark. 2013, Bindels ve ark. 2015).  

 

Bir substratın prebiyotik olarak kabul edilip tanımlanabilmesi için aşağıdaki özellikleri 

taşıması gerekmektedir (Scholtens ve ark. 2006, Oliveira ve ark. 2011, Slavin 2013): 

 

o Gastro-intestinal sistemlerin üst bölgelerinde hidrolize ve absorbe edilmemesi,  

o Bağırsak mikrobiyotasında Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri tarafından 

selektif olarak fermente edilebilmesi,  

o Bir veya sınırlı sayıda kolonik bakteri türü için seçici substrat ihtiyaçlarını 

karşılaması ve bu bakteri türlerinin çoğalmalarını uyarabilmesi, 

o Kalın bağırsak mikroflorasını daha sağlıklı bir kompozisyona doğru 

değiştirebilmesi, 

o Konak sağlığı için yararlı fizyolojik etkiler oluşturması, 

o Mide asidine ve ince bağırsaktan emilime direnç gösterebilmesi. 

 

Kolonda Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri tarafından prebiyotiklerin fermente 

edilmesi ile laktik asidin yanı sıra asetik, propiyonik, bütirik asit gibi KZYA, CO2, H2 ve 

metan gibi gazlar oluşmaktadır. KZYA, kolon epitel hücreleri için gerekli enerjiyi 

sağlayan besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, prebiyotikler bağırsak sisteminin 

korunması, bağırsak ilişkili immün sistemin düzenlenmesi, bağırsaklardan sodyum, 

kalsiyum ve magnezyum emiliminin artması ve normal serum kolesterol seviyesinin 

sağlanması gibi sağlık üzerine olumlu etkilere de sahip bulunmaktadır (Mussatto ve 

Mancilha 2007, Quigley 2010). 

 

Prebiyotikler gıda endüstrisinde; süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tatlı ve içecekler), 

dondurulmuş tatlılar, meyveler (muz, nektarin), sebzeler (domates, soğan, yerelması, 

hindiba, sarımsak, pırasa, enginar, soya, kuşkonmaz), kahvaltılık tahıllar ile aperatif 

gıdalar, fırınlanmış ürünler, ekmek, dolgu maddeleri,  şekerlemeler, çikolata, diyetetik 

ürünler, sürülebilen ürünler, tereyağı, salata sosları, et ürünleri ve meşrubatlar gibi 
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gıdaların bileşiminde kullanılmaktadır (Çizelge 2.4., Çizelge 2.5.) (Wang 2009, Ishwarya 

ve Prabhasakar 2014).  

 

Gıda sektöründe gıda bileşeni olarak değerlendirilen prebiyotiklerin faydalı etkilerinin 

görülebilmesi için substrattaki prebiyotik bileşen oranının en az 1,25 g/porsiyon, en fazla 

3,75 g/porsiyon olması gerektiği; prebiyotik bileşen tüketiminin ise en az 5 g/gün olması 

gerektiği bildirilmektedir (Anonim 2013).  

 

Çizelge 2.4. Prebiyotiklerin gıda uygulamalarındaki kullanımı 
 

Uygulanan Gıda Fonksiyonel Özellikler 

Yoğurt ve tatlılar 
Şeker ikamesi, tekstür, tat, lif takviyesi, köpük stabilizasyonu, erime 

özelliği (Dondurulmuş tatlılar) 

Alkollü alkolsüz içecekler Şeker ikamesi, tekstür, tat, köpük oluşumu ve stabilizatör olarak 

Hamur ürünleri (ekmek) Yağ ya da şeker ikamesi, tekstür, tat ve lif 

Et ürünleri Yağ ikamesi, tekstür, tat ve lif 

Diyetetik ürünler 
Yağ ya da şeker ikamesi, tekstür, tat, lif takviyesi, kuvvetli 

tatlandırıcılarla sinerji 

Kek ve bisküvi Şeker ikamesi, tekstür, nem dengeleyici, tat ve lif takviyesi 

Çikolata Şeker ikamesi, ısıl direnç, tekstür 

Şekerleme Şeker ikamesi, tekstür, tat ve lif takviyesi 

Çorba ve soslar Şeker ikamesi 

Bebek mamaları Tekstür, tat ve stabilizatör olarak 

Peynir Yağ ikamesi (İnülin) 
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Çizelge 2.5. Bazı prebiyotik gıda kaynaklarının süt ürünlerinde kullanımı 
 

Prebiyotik Ürün Fonksiyonel Özellik Kaynak 

Acı bakla tohumu 
Fermente 

süt ürünü 

-Fermantasyon süresinin azaltılması 

-Probiyotik bakteri sayısının artırılması 

Martinez-Villaluenga 

ve ark.  (2005) 

Tritikale unu Yoğurt 
-Yeni bir prebiyotik kaynağı olarak 

- Yeni bir antioksidan kaynağı olarak 

Agil ve Hosseinian 

(2012) 

Acı bakla 
Fermente 

süt ürünü 

-Bifidobacterium’ların gelişmesini ve 

metabolik aktivitelerinin artırılması 

Martinez-Villaluenga 

ve Gomez (2007) 

Yulaf kepeği, Yeşil 

muz unu 

 

Süt bazlı 

meyveli 

içecek 

- Lactobacillus casei (LC-1) gelişiminin 

artırılması 

Guergoletto ve ark.  

(2010) 

Limon ve portakal lifi 
Fermente 

süt ürünü 

-Probiyotik bakterilerin yaşamsal ve 

bakteriyolojik gelişmelerinin artırılması 

-Duyusal özelliklerin artırılması 

Sendra ve ark.  (2008) 

Mercimek unu Yoğurt 
-Yoğurdun fiziksel ve reolojik 

özelliklerinin geliştirilmesi 
Zare ve ark.  (2011) 

Bezelye proteini, 

nohut unu, mercimek 

unu, bezelye unu, 

soya proteini 

konsantresi, soya 

fıstığı 

Yoğurt 

-Probiyotik bakterilerinin ve yoğurt 

starter kültürlerinin gelişmesinin ve 

metabolik aktivitelerinin artırılması 

 

Zare ve ark.  (2012) 

Elma ve muz lifleri 

 
Yoğurt 

-Yoğurt yağ asidinin artırılması 

-Yeni yüksek besin değerli fermente süt 

ürünlerinin geliştirmesi 

Espirito Santo ve ark. 

(2012) 

Domates pulpu 

Süt bazlı 

domates 

ürünü 

-Probiyotik bakterilerin yaşamsal ve 

bakteriyolojik gelişmelerinin artırılması 

-Duyusal özelliklerin artırılması 

-Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi 

Staliano ve ark. (2015) 

Quinoa unu 
Fermente 

süt ürünü 

-Besleyici değerin artırılması 

-Ürünün tüketicilere yönelik 

çekiciliğinin artırılması 

Casarotti ve ark. 

(2014) 

Elma, muz ve üzüm 

unu 

Fermente 

süt ürünü 

-Fonksiyonel fermente süt üretimi için 

alternatiflerin geliştirilmesi 

-Probiyotik suşların canlılığının 

arttırılması 

Casarottii ve Penna 

(2015) 

Tahıl karışımı 

(Buğday, çavdar, 

yulaf, arpa ve darı) 

Yoğurt 

-Şeker ikamesi olarak gıdalarda 

kullanılarak gıda enerji değerinin 

azaltılması 

-Lifllerle zenginleştirilmiş yoğurdun 

kabul edilebilirliğinin arttırılması 

Hoppert ve ark.  

(2013) 

 

Prebiyotikler, kimyasal yapılarına göre sakkarit türevleri, protein/peptidler ve yağlar 

olarak gruplandırılabilmektedir. Prebiyotik sakkarit türevleri ise disakkaritler (laktoz, 

laktuloz, şeker alkolleri), oligosakkaritler (GOS, FOS, rafinoz, sitakiyoz, SOS) ve 

polisakkaritler (fruktanlar, dirençli nişasta) şeklinde sınıflandırılmaktadır (Şekil 2.1.) 

(Ishwarya ve Prabhasakar 2014).  
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Şekil 2.1. Gıda kaynaklarından elde edilen prebiyotik substratlar 

 

 

Endüstride kullanılan prebiyotikler; Stowell (2007) tarafından gelişmiş ve gelişmekte 

olan prebiyotikler olarak 2 gruba ayrılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre inülin, 

fruktooligosakkaritler (FOS), galaktooligosakkaritler (GOS), laktuloz ve polidekstroz 

gelişmiş prebiyotikler olarak, izomaltooligosakkarit (IMO), ksilooligosakkaritler ve 

laktitol ise gelişmekte olan prebiyotikler olarak sınıflanmaktadır. Ayrıca, FOS ve inülin 

araştırmlara en çok konu olan prebiyotikler olarak görülmekte ve bunları sırasıyla GOS 

ve laktuloz izlemektedir (van Loo 2004, Mussatto ve Mancilha 2007, Parracho ve ark. 

2007, Sarkar 2007, Ishwarya ve Prabhasakar 2014).  

 

2.3.Sinbiyotikler 

 

Son yıllarda tüketicilerinin yaşam tarzlarındaki farklılaşmaya bağlı olarak gıda 

tüketimindeki tercihleri değişmekte ve bu bilinçlenme ile birlikte daha sağlıklı olma ve 

kaliteli yaşam sürme isteği fonksiyonel gıdalar kavramını gündeme getirmektedir. Bu 

kapsamda probiyotik bakteriler ile prebiyotiğin kombinasyonu olarak tanımlanan 

sinbiyotikler, fonksiyonel gıda bileşenlerinin gelişmesinde gelecek vadeden konular 

arasında yer alarak gastro-intestinal bölgedeki probiyotik kararlılığını arttırmak amacıyla 

son zamanlardaki çalışmaların odak noktası haline gelmiştir. Sinbiyotikler, probiyotik 

PREBİYOTİKLER

Sakkarit Türevleri

Disakkaritler 

(Laktoz, Laktuloz ve 
Şerker alkolleri (Poliol))

Oligosakkaritler 

(GOS, FOS, Rafinoz, 
Sitakiyoz, SOS)

Polisakkaritler

(Fruktanlar ve Dirençli 
Nişasta)

Protein veya Peptidler 
(Laktoferrin ve diğer 

bileşenler) 
Yağlar
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bakterilerinin prebiyotik substrat içeren özel besi ortamlarında gelişmelerinin aktive 

edildiği, konakçının sağlığını ve metabolizmasını düzenleyici ve iyileştirici etkiye sahip 

probiyotik/prebiyotik kombinasyonunu içeren fonksiyonel gıdalar olarak görülmektedir. 

Sinbiyotiklerin gastro-intestinal sistemde etkin olabilmesi için sistem içinde bulunan 

mikrofloranın çok önemli bir rolü bulunmakta ve birçok biyokimyasal, fizyolojik ve 

immunolojik etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (Şekil 2.2.) (Delgado 

ve ark. 2004). 

 

Şekil 2.2. Bağırsak mikroflorasını etkileyen faktörler 

 

Fonksiyonel gıdalarla alınan probiyotik bakteriler gastro-intestinal besin maddeleri için 

patojen mikroorganizmalarla rekabete girerek bağırsak yüzeyinde kolonize olurken; 

fonksiyonel gıdalarla alınan prebiyotikler ise, gastro-intestinal sistemde Bifidobacterium 

ve Lactobacillus türleri tarafından fermente edilmelerine bağlı olarak metabolik faaliyet 

sonucunda oluşan lokal pH veya redoks potansiyeli değişiklikleri, hidrojen sülfür ve 

KZYA patojen mikroorganizmalara karşı inhibe edici özellik göstermektedir (Şekil 2.3., 

2.4., 2.5.) (Mussatto ve Mancilha 2007, Quigley 2010).  
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PROBİYOTİKLERİN 
FERMENTASYONU

Lactobacillus 
Bifidobacterium 

türlerinin gelişimi

Fermentasyon 
Ürünleri

Antimikrobiyal 
Bileşenler

Kolon pH’ ının 
Düşmesi

Patojen 
Mikroorganizmaların 

İnhibisyonu

Değişmiş 
Mikrobiyata

Değişmiş 
Metabolit 

Profili

Konakta Görülen Fizyolojik Etkiler

Bağışıklık 
Sistemi ile 

İletişim

IBD, IBS ve 
Enfeksiyonlar 
Üzerine Etkisi

Kolon Kanseri 
Üzerine Etkisi

Kabızlık Üzerine 
Etkisi

 

Şekil 2.3. Prebiyotiklerin fermantasyon etkileri 

 

 

 

Şekil 2.4. Prebiyotik ve probiyotiklerin sindirim sistemi üzerine etkileri 

 



 

 

  

Hepatik beyin hastalığı 
tedavisi

Bağırsaklarda amonyak 
seviyesinin düşmesi

Protein ve aminoasit metabolik ürünlerinin 
azalması

Toksit metabolit miktarının düşmesi

Patojenlerin neden olduğu bağırsak
enfeksiyonlarının azalması

Yararlı bakterilerin gelişiminin
artması

Bakteriyel 
proteinlerin sentezi

PROBİYOTİK
&

PREBİYOTİKLER

Selektif karbon ve
enerji kaynağı

Fermentasyon İnhibisyon

Patojen kolonizasyonunun
engellenmesi & rekabet

Enfeksiyonların azalması

Patojen ve kokuşmuş mikroorganizma 
miktarının azalması

Toksik enzimlerin ve
diğer metabolitlerin

aktivitelerinin
düşmesi

Hepatik lipogenezin 
düzenlenmesi

Safra tuzları dönüşümünün sınırlanması

Yağ ve kolesterol 
düzeyinin düşmesi

KZYA Üretimi

Kolon pH’ının 
düşmesi

İkincil safra tuzları üretim 
seviyesinin düşmesi

Kolon kanseri riskinin düşmesi

Bağırsaklar için karbon kaynağı

Mineral çözünürlüğünün düşmesi

Mineral bileşenlerinin
Absorbsiyonunun artması

 

Şekil 2.5. Prebiyotik ve probiyotiklerin sağlık üzerine etkileri

2
2
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2
3
 

Son yıllarda araştırıcılar çalışmalarını, doğal gastro-intesrinal sisteminin florasını 

oluşturan Bifidobacterium ve Lactobacillus türleri üzerinde yoğunlaştırmaların yanı sıra 

probiyotik ve prebiyotiklerin beraber kullanıldığı sinbiyotik gıda ürünlerine de 

yöneltmektedirler. Prebiyotikler; insan sağlığı için önem teşkil eden Bifidobacterium ve 

Lactobacillus gibi bakterilerin gelişimini desteklemektedir ve yapılan birçok in vitro 

çalışmada prebiyotik gıda kaynaklarının bakteri gelişimini teşvik ettiği belirlenmiştir 

(Çizelge 2.6.). Bu kapsamda en çok tercih edilen sinbiyotikler arasında 

Bifidobacterium’lar + FOS, Lactobacillus’ler + laktilol, Bifidobacterium’lar + GOS 

kombinasyonları yer almaktadır (Gülmez ve Güven 2002). 

 

Çizelge 2.6. Prebiyotik gıda kaynaklarının bakteri gelişimi üzerine etkileri  
 

Prebiyotik Substrat Bakteri Türü Kaynak 

Yengeç / Karides dış kabuğu 

(Kitosan oligosakkaritler) 

B. bifidum, B. infantis, 

L. casei 
Lee ve ark. (2002) 

Tahıl bazlı diyet lifi karbonhidratları 
Bifidobacterium ve 

Lactobacillus türleri 
Crittenden ve ark. (2002) 

Malt buğday, arpa ekstraktları 
L. plantarum, L. acidophilus 

ve L. reuteri 
Charalampopoulos ve ark. (2003) 

Bergamot kabuğu 
Bifidobacterium ve 

Lactobacillus türleri 
Mandalari ve ark. (2006) 

Malt bazlı içecek 
B. adolescentis, B. infantis, B. 

breve, B. longum 
Sanchez ve ark. (2008) 

Pleurotusostreatus ve 

Pleurotuseryngii (Kültür Mantarı) 

Bifidobacterium ve 

Lactobacillus türleri 
Synytsya ve ark. (2009) 

Beyaz ve kırmızı guava L. acidophilus, B. lactis Thuaytong ve Anprung (2011) 

Anoectochilus formosanus (Orkide) 
B. longum, B. breve ve L. 

acidophilus 
Yang ve ark. (2012) 

Acı bakla ekstraktı Bifidobacterium türleri Polari ve ark. (2012) 

Fosforlanmış dirençli mısır nişastası L. acidophilus Haryadi ve ark. (2013) 

 

2.4.Yenilebilir Mantarlar 

 

Dünya mantar üretiminin büyük çoğunluğu başta Çin olmak üzere ABD, Hollanda, 

Polonya ve İtalya’da yapılmaktadır. Türkiye’de ise mantar üretimi 1990’lı yıllardan 
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itibaren ticari olarak değer kazanmış ve ticari bir sektör olarak gelişmeye başlamıştır 

(Şekil 2.6.) (FAO 2015). Kişi başına düşen yıllık mantar tüketimi gelişmiş ülkelerde 2,5 

kg, ülkemizde ise 579,2 g civarında seyretmektedir (Eren ve Pekşen 2014). 

 

Şekil 2.6. Dünya’da ülkelere göre yenilebilir mantar üretim miktarları (ton) 

 

Mantarlar klorofil içermeyen, üremeleri hem eşeyli hem de eşeysiz olarak sporlarla 

oluşan, doğada, ölü veya canlı organik maddeleri parçalayarak karbon ve azot 

döngüsünde önemli rol oynayan canlılar olarak tanımlanmaktadır (Stern ve ark. 2008).  

 

Tarihin akışı içerisinde mantarların taksonomisi sürekli olarak değişim ve gelişim 

göstermiş ve birçok farklı sınıflandırma sistemleri uygulanmıştır. Mantarların tanınması 

ve sistem içine alınma çalışmaları 16.’ncı yüzyılın sonunda başlamış ve ilk defa 1836 

yılında Fries tarafından yapılmıştır (Sümer 2006). Mantarlar, hareket etme yeteneklerinin 

olmayışı, hücrelerinin çevresinde bir çeperin varlığı, sporla çoğalmaları nedeni ile bitki 

olarak kabul edilirken, modern mikroskobik yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu 

günümüzde ayrı bir grup olarak kabul görmektedirler ve 5 canlı alemden biri olan 

Myceteae alemi içinde sınıflandırılmaktadır (Sümer 2006, Işık 2008). Mantarların 

sınıflandırılmasında günümüzde en sık kullanılan sistem Ernst Gauman’ın sistemidir 

(Şekil 2.7.) (1964). 
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Şekil 2.7. Mantarların sınıflandırılması 

 

Mantarlar coğrafi olarak belli bölgelerde yayılış göstermemekte; ancak büyüme ve 

gelişmeleri için gerekli olan uygun sıcaklık, pH, nem ve besinin bulunduğu her yerde 

yayılış gösterebilmektedir. Mezofilik canlılar olmaları nedeniyle ise genellikle ılıman 

bölgeleri tercih etmekte ve heterotrof özelliğe sahip olmaları nedeniyle de organik 

bileşiklerin bol olduğu bitki ve hayvan ölülerinin üzerinde, çalılık ve ormanlık alanlarda 

kolaylıkla üreyebilmektedirler (Sümer 2006, Tamer ve ark. 2011). Gelişmeleri için 

özellikle sıcaklık, su ve oksijen miktarı önem teşkil etmektedir. Kimyasal olarak ise; 

karbon, azot, fosfor, potasyum gibi makro elementler ile çinko, bakır gibi mikro 

elementlere ihtiyaç duymaktadırlar (Sümer 2006, Işık 2008). Üremeleri eşeyli (çekirdek 

birleşmesi ve mayoz) ve/veya para seksüel (eşey organları ve mayoz olmaksızın genetik 

materyal aktarımı) ve/veya eşeysiz (mitotik çekirdek bölünmesi) olarak 

gerçekleşebilmektedir. Genellikle sporokarpları mikroskobik veya makroskobik olarak 

karakteristik özellikler göstermekte olup, sadece sınırlı doku farklılaşması görülmektedir 

(Webster ve Weber 2007). 

 

Saprofit, mutualistik simbiyont, parazit veya hiper parazit olarak substratları 

parçalamaları nedeniyle (Hallen ve ark. 2002) ekosistemde önemli bir role sahip olan 

mantarlar, yüksek protein içeriği ile protein kaynağı olarak görülmesinin yanı sıra 

karbonhidrat, diyet lifi, vitamin ve mineraller içeriği ile de biyolojik aktif bileşenleri 

içeren önemli bir gıda kaynağı olarak görülmektedir (Sanmee ve ark. 2003, Vetter 2003, 

Agrahar-Murugkar ve Subbulakshmi 2005). Mantarların kimyasal bileşimleri cins ve 

türlere bağlı olduğu gibi yetiştirme ortamına, atmosferik şartlara, yaş ve mantarların 

üreme organları olan fruktifikasyon kısımlarına göre de değişiklik göstermektedir 

MANTARLAR

Myxomycetes 

(Cıvık Mantarlar)

Phycomycetes 

(Algsi Mantarlar)

Ascomycetes 
(Torbacıklı, 

Askuslu 
Mantarlar)

Basidiomycetes 
(Çomaklı, 

Basidiumlu 
Mantarlar)

Fungi imperfecti 
(Deuteromycetes) 
(Eksik Mantarlar) 
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(Bernas ve ark. 2006). Ortalama olarak mantarların %90’ını su, kuru maddesinin 

%39,9’unu karbonhidratlar, %2,9’unu yağlar ve %16,8-41’ini proteinler oluşturmaktadır. 

Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir protein kaynağı olarak görülen 

mantarlar, çoğu sebze türünden daha yüksek protein içeriğine sahip bulunmaktadır. 

Mantarların protein değeri kuşkonmaz ve patateste bulunan protein miktarının iki katı, 

domates ve havuçtakinin dört katı ve portakaldakinin altı katı kadardır (Turkekul ve ark. 

2004, Agrahar-Murugkar ve Subbulakshmi 2005, Barros ve ark. 2007, Pekşen ve ark. 

2007, Xu ve ark. 2011). Bununla birlikte mantarların majör bileşenlerinden bir diğerini 

de karbonhidratlar oluşturmakta ve miktarları %35-70 arasında değişkenlik 

göstermektedir. Farklı kimyasal özelliğe sahip olan mannitol ve trehaloz mantarlarda 

bulunan başlıca karbonhidrat kaynakları arasında yer almaktadır.  Yapılan araştırmalarda 

mannitol’ün Lactarius deliciosus, Chantarellus cibarius, Agaricus bisporus, Craterellus 

cornucopioides ve Sarcodan imbricatus mantar türlerinde, trehalozun’un ise Boletus 

edulis, Marasmius oreades ve Calocybe gambosa mantar türlerinde yüksek miktarda 

bulunduğu saptanmıştır (Barros ve ark. 2007, Barros ve ark. 2008). Ayrıca mantarlar 

yüksek miktarda sindirilemeyen lif, spesifik β-glukan, kitin ve glikojen bileşenlerini de 

içermektedir (Kalac 2009). Ayrıca yenilebilir mantarlarda mineral maddeler (kalsiyum, 

fosfor, potasyum, demir, bakır), B grubu vitaminleri (thiamin, riboflavin, nikotinik asit, 

biotin) ile C, D ve K vitaminleri bulunmaktadır (Mattila ve ark. 2002, Sanmee ve ark. 

2003, Mendil ve ark. 2004, Valverde ve ark. 2015). Bunun yanı sıra mantarlar fenolik 

bileşikler, terpenler, alkaloidler, laktonlar ve steroidler gibi farklı ikincil (sekonder) 

metabolitleri de içermektedir (Sanchez 2010).  

 

Mantarlar mevcut besin içeriğinin yanı sıra, terapötik özelliğe sahip ikincil metabolitleri 

ve enzimleri (lakkaz, glikoz oksidaz ve peroksidaz) içermeleri nedeniyle son yıllarda 

insan bağışıklık sistemi hastalıklarıyla ilgili yapılan araştırmaların odak noktası 

konumuna gelmiştir (Zaidman ve ark. 2005, Ferreira ve ark. 2010, Wasser 2010, Chang 

ve Wasser 2012, De Silva ve ark. 2013). Mantarlar kardiyovasküler rahatsızlıklar, anti-

viral, anti-bakteriyal, anti-parazitik, hepatoprotektif kanser tipleri, diyabet gibi birçok 

hastalıkla oluşan komplikasyonlarda, anti-inflamatuvar, antioksidan, anti-tümör ve 

nöroprotektif etkileriyle tedaviye yardımcı olmaktadır (Alves ve ark. 2012, Patel ve 

Goyal 2012). Yapılarında bulunan polisakkaritler, proteinler ve lipitler gibi yüksek 
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molekül ağırlıklı bileşikler ile, terpenoid, alkaloid, sterol ve fenolik bileşikler gibi düşük 

moleküler ağırlıklı bileşikler aracılığıyla gösterdikleri terapötik aktivitelerinin yanı sıra, 

tedavi süreçlerinde yan etkileri azaltması ve biyolojik cevap mekanizmalarını modifiye 

etmesi ile de önem teşkil etmektedir (Manzi ve ark. 2001, Elmastas ve ark. 2007, Karmali 

2008, Gursoy ve ark. 2009).  Bu nedenle Japonya, Çin, İsrail ve Amerika Birleşik 

Devletleri gibi birçok ülkede mantarların aktif bileşenlerinin belirlendiği çalışmalar 

giderek önem kazanmaktadır (Gao ve ark. 2003, Hernandez ve ark. 2003, Moradali ve 

ark. 2007, Regina ve ark. 2008, Tong ve ark. 2009).  

 

Mantarların lezzetli bir gıda olmasının ötesinde tıbbi olarak kullanılması ve son yıllarda 

mantarlardan elde edilen etken maddelerin çeşitli biyolojik aktivite göstermesi nedeniyle 

fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde mantarların değerlendirilmesi günümüzde 

oldukça cazip bir fikir olarak görülmektedir.  

 

2.4.1.Cordyceps militaris  

 

Tıbbi alanda kullanılan mantarlar, binlerce yıldır olası hastalıklar için biyoteknolojik 

yöntemlerle yeni ilaçlar hazırlamak için biyoloji, kimya ve farmakoloji alanındaki pratik 

uygulamalarda yaygın kullanım olanı bulmaktadır (Rathee ve ark. 2012). Bu kapsamda 

Cordyceps mantar türleri çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahip faydalı doğal ürünler 

üretebilmek için değerli bir kaynak olarak görülmektedir (Go ve ark. 2007, Tuli ve ark. 

2014).  

 

Ascomycetes sınıfına ait en önemli tıbbi mantarlardan biri olan Cordyceps militaris, 

Lepidoptera böcek larvalarının paraziti olarak bilinmektedir (Çizelge 2.7., Şekil 2.8.) 

(Buenz ve ark. 2005). Özellikle Doğu Asya’da geleneksel tıbbi ilaç olarak 

kullanılmaktadır (Holliday ve Cleaver 2008, Bhandari ve ark. 2010). Slovenya ve diğer 

bazı Avrupa ülkelerinde yetişirilmekte olan Cordyceps militaris’in Avrupa’daki tıbbi 

kullanımına ait herhangi bir veri bulunmamaktadır (Ogris 2013). 
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Çizelge 2.7. Cordyceps militaris’in sınıflandırılması 

 

  

Divizyon  Ascomycota 

Altdivizyon  Pezizomycotina 

Sınıf  Sordariomycetes 

Altsınıf  Hypocreomycetidae 

Ordor  Hypocreales 

Familya  Cordycipitaceae 

Tür  Cordyceps militaris (L.) Fr. (1818) 

 

 

 

Şekil 2.8. Cordyceps militaris  

 

Cordyceps militaris kültürlerinin iki ana kullanım alanı bulunmaktadır. Birinci kullanım 

alanı, mantar meyve kısımlarının doğrudan gıda maddesi olarak tüketilebilmesidir.       

Cordyceps militaris, haşlanmış tavuk, güveç, çorba, çay vb. gıda alanlarında 

kullanılabilmektedir. Çorba içerisinde Cordyceps militaris’in kullanımı Güneydoğu 

Asya’da, özellikle de Guangdong, Hong Kong ve Tayvan, Çin’de çok yaygın olarak 

görülmektedir. Günlük güvenli tüketim miktarının ise 2,5 g/kg’ı geçmemesi gerektiği 

bildirilmektedir (Che 2003). İkinci kullanım alanı ise; Cordyceps militaris mantarının 

meyve ve müskiller kısımlarının sağlık ürünleri ve ilaç olarak kullanılmasıdır. Çin’de oral 

sıvı ya da kapsül; şarap, sirke, çay, yoğurt ve soya sosu birçok sağlık ürünü Cordyceps 

militaris içermektedir (Wang ve Yang 2006). Ayrıca Cordyceps militaris mantar türü 
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böbrek ve akciğer fonksiyon bozukluğu, uyku regülasyonu ve kronik bronşit 

hastalıklarının iyileştirilmesi amacıyla farmakolojide kullanılmaktadır (Dai ve ark. 2007). 

Farmakoloji alanında 30 çeşitten fazla Cordyceps militaris sağlık ürünü ve ilacı 

bulunmaktadır (Huang ve ark. 2010). 

 

Cordyceps militaris, cordycepin, polisakkaritler, ergosterol ve mannitol gibi birçok 

biyolojik aktif bileşen içermekte ve bu bileşenlerin çeşitli fizyolojik fonksiyonları ile tıbbi 

amaçlar için kullanılmaktadır (Song ve ark. 1998, Mizuno 1999). Bunların arasından, 

cordycepin veya 3'-deoksiadenosin (9-(3-deoksi-β-D-ribofuranosil) adenin), geniş 

yelpazeli biyolojik aktiviteye ve tıbbi değere sahip en fazla çalışılan ana aktif bileşenini 

oluşturmaktadır (Cunningham ve ark. 1950).  

 

Cordyceps militaris polisakkaritlerinin, in vitro olarak servikal ve karaciğer kanseri 

hücrelerine karşı anti-tümör aktivitesi (Yang ve ark. 2014), ekstraktlarının ise 

antioksidan, anti-bakteriyel, anti-fungal (Park ve ark. 2009, Raoa ve ark. 2010, Wu ve 

ark. 2011, Reis ve ark. 2013, Yang ve ark. 2014), anti-inflamatuvar (Won ve Park 2005, 

Jo ve ark. 2010, Raoa ve ark. 2010), anti-fibrotik (Nan ve ark. 2001), anti-anjiyo genetik 

(Yoo ve ark. 2004) ve insülin seviyesini düzenleyici (Choi ve ark. 2004) etkiler gösterdiği 

bilinmektedir. Ayrıca Scholz-Ahrens ve ark. (2007) Cordyceps militaris’deki cordycepin 

ve polisakkaritlerinin prebiyotik olarak değerlendirilebildiğini belirtmişlerdir. 

 

2.5.Mantarların Prebiyotik Olarak Değerlendirilmesi  

 

Mantarların immün modülatör etkiye sahip oldukları, intestinal sistemi geliştirdiği, 

prebiyotik olarak davranabildiği ve potansiyel patojenlere karşı inhibe edici etkiye sahip 

olduğu bilinmektedir (Guo ve ark. 2003, Elmastas ve ark. 2007, Shamtsyan ve ark. 2007, 

Giannenas ve ark. 2010, Bhakta ve Kumar 2013).  

 

Mantar polisakkaritlerinin anti-kanser, hipertansiyon ve diyabet gibi birçok rahatsızlığa 

karşı olumlu etkilerinin olduğu, probiyotik bakterilerinin gelişmesini teşvik ettiği ve kalın 

bağırsak selektif probiyotik bakterilerin gelişimini artırarak oluşabilecek viral 

enfeksiyonları önleyebildiği saptanmıştır (Stachowiak ve Regula 2012, Bhakta ve Kumar 
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2013). Özellikle mantarlar, kitin, krestin, ganoderan, hemiselüloz, β-1,3 glukan, β-1,6 

glukan, mannan, lentinan, grifolan, ksilanlar ve galaktan gibi beslenme bileşenlerini 

içermeleri nedeniyle potansiyel prebiyotik kaynağı olarak değerlendirilmektedir (Manzi 

ve Pizzoferrato 2000, Aida ve ark. 2009, Gao ve ark. 2009, Synytsya ve ark. 2009, 

Sobieralski ve ark. 2012, Lam ve Cheung 2013, Russo ve ark. 2013).  

 

Prebiyotik kaynakların artırılması amacıyla araştırmacılar son zamanlarda güvenilir 

alternatif doğal ürünlere yönelim göstermektedir. Bu kapsamda sarımsak, propolis ve 

mantarlar en fazla araştırılan doğal prebiyotik kaynaklar arasında yer almaktadır (Gao ve 

ark. 2009, Synytsya ve ark. 2009, Chou ve ark. 2013, Gullon ve ark. 2013, Lam ve 

Cheung 2013, Russo ve ark. 2013). Bu kapsamda Bisporus, Agaricus, Bitorquis, Agaricus 

blazei, Auricularia auricular-judae, Boletus erythropus, Calocybe indica, Falammulin 

avelutipes, Ganoderma lucidium, Geasterums accatum, Hericium erianaceus, Lentinus 

edodes, Phellinus linteus, Pleurotus eryngii, Peurotus florida, Pleurotus ostreatus 

prebiyotik olarak kullanılabilecek en yaygın mantar çeşitleri olarak görülmektedir 

(Synytsya ve ark. 2009, Giannenas ve ark. 2011, Selvi ve ark. 2011, Bhakta ve Kumar 

2013). 

 

Prebiyotik olarak değerlendirilen mantar polisakkaritleri bağırsak florası 

kompozisyonunda Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerinin aktivitesini ya da 

gelişmelerini teşvik ederek, E. coli, Clostridium ve Salmonella gelişimini ise inhibe edici 

etki göstererek bağırsak florasının yapısını önemli ölçüde değiştirebildiği bilinmektedir 

(Zhou ve ark. 2011, Andriy ve ark. 2012, Patel ve Goyal 2012). 

 

Mantarların hücre duvarlarının kütlece yarısını β-glukan oluşturmaktadır (Akramiene ve 

ark. 2006, Chen ve Seviour 2007, Mhanda ve ark. 2015). İyi bir β-glukan kaynağı olan 

mantarlar prebiyotik çalışmaların odak noktasını oluşturmaktadır. Agaricus brasiliensis 

(Kodama ve ark. 2003), Pleurotus tuberregium (Zhang ve ark. 2004), Grifola frondosa 

(Kodama ve ark. 2003), Lentinus edodes (Chihara 1993), Pleurotus eryngii (Synytsya ve 

ark. 2009) ve Pleurotus ostreatus (Yoshioka ve ark. 1985, Carbonero ve ark. 2006, 

Synytsya ve ark. 2009, Tong ve ark. 2009) içerdikleri β-glukanlar nedeniyle prebiyotik 

olarak en çok değerlendirilen mantarlar arasında yer almaktadır. Mantar β-glukanlarının 
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prebiyotik olarak değerlendirilmesinin yanı sıra; insan sağlığına anti-viral, anti-tümör, 

anti-alerjik, immün modülatör, kan şeker seviyeleri ve kolesterol seviyelerinin 

dengelenmesi ve kan LDL değerlerinin düşürülmesi gibi faydalarından dolayı önemli bir 

molekül olarak görülmektedir (Rai ve ark. 2005, Alves ve ark. 2012, Patel ve Goyal 2012, 

Huang ve ark. 2012, Hetland ve ark. 2016). 

 

Yamin ve ark. (2012) çalışmalarında Ganoderma lucidium mantarından ekstrakte ederek 

elde edilen mantar polisakkaritlerini Bifidobacterium fermantasyonunda karbon kaynağı 

olarak kullanmışlardır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Ganoderma lucidium 

ekstraktlarının potansiyel prebiyotik etki gösterdiği ve Bifidobacterium ve Lactobacillus 

bakterilerinin gelişmesini desteklediğini saptamışlardır. Ayrıca kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında bu karbon kaynaklarının potansiyel patojen olarak görülen Salmonella 

gelişmesine de inhibe edici etkide bulunduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Zhao ve Cheung (2013) yaptıkları çalışmalarında Bifidobacterium infantis 

katabolizmasında mantar β-glukanlarının karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabildiğini 

ve bu nedenle mantarların yeni prebiyotik kaynağı olarak kullanılabileceğini ve β-

glukanların B. infantis ve diğer Bifidobacterium ile birlikte değerlendirilmesiyle yeni 

sinbiyotik fonksiyonel gıdalar oluşturulabileceğini saptamışlardır.   

 

2.6.Yoğurt 

 

Son yıllarda biyoloji, tıp ve gıda alanında yapılan çalışmalar doğal bileşenlerin sağlık 

üzerine olumlu etkilerinin araştırıldığı gastro-intestinal sistemi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Bu kapsamda gastro-intestinal sistemindeki bakteriyal flora büyük önem taşımaktadır. 

Bakteriyal floranın geliştirilerek sağlığının korunmasında ise probiyotik bakteriler önem 

teşkil etmektedir (Saxelin 2008, Awaisheh 2011, Awaisheh ve ark. 2012). Bu nedenle 

gastro-intestinal sistemin sağlığının korunmasında probiyotik bakterileri içeren ürünlerin 

üretiminin gerçekleştirilerek tüketime sunulması oldukça önem arz etmektedir (Lourens-

Hattingh ve Viljoen 2001, Katz 2001, Simmering ve Blaut 2001). Bu bağlamda 

probiyotik bakterilerin en yaygın kullanıldığı ürün grubu süt ve süt ürünleri olmakla 

beraber, yapısında kaliteli protein, karbonhidrat ve lipit bulunan, kuru madde içeriği 



 

32 

 

yüksek, ayrıca; kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinko ve B vitaminleri 

bakımından da oldukça zengin olması nedeniyle yoğurt fonksiyonel bir gıda olarak 

değerlendirilerek, ülkemizde en çok tüketilen ve probiyotik bakterilerin yararlı 

etkilerinden yararlanma amaçlı üretilen probiyotik süt ürünü olarak görülmektedir 

(Jimenez-Colmenero 2013, Mahmoudi ve ark. 2014, Behare ve ark. 2015).  

 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/25)’ne göre yoğurt; 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakterilerinin 

laktik asit fermantasyonu ile meydana gelen koagüle bir süt ürünü olarak tanımlanırken; 

Türk Standartları Enstitüsü TS 1330 Yoğurt Standardı’na göre ise yoğurt; inek sütü (TS 

1018), koyun sütü (TS 11044), manda sütü (TS11045), keçi sütü (TS 11046) veya 

karışımlarının pastörize edilmesi veya pastörize sütün (TS 1019) gerektiğinde süt tozu 

ilavesiyle (TS 1329) homojenize edilip veya edilmeden Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus ve Streptococcus thermophilus bakterilerinden oluşan yoğurt kültürünün ilave 

edilmesi ve TS 10935-Yoğurt Yapım Kuralları Standardı’na uygun işlemlerden sonra 

elde edilen mamul olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2016a).  

 

Yoğurdun sağlık üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda sonuçların olumlu olarak 

tespit edilmesi tüketici tercihlerini etkilemekte ve bu durum başta Avrupa olmak üzere 

tüm dünyada yoğurt üretim ve tüketimini yaygınlaştırmaktadır. Kültürümüzde önemli bir 

yere sahip olan yoğurt, içme sütünden sonra entegre süt işletmeleri tarafından toplanan 

süt miktarının en çok işlendiği süt ürünü olarak değerlendirilmektedir (Şekil 2.9.) 2016 

yılı verileri incelendiğinde yoğurt üretiminin %4,5 oranında artış göstererek 1,17 milyon 

tona ulaştığı, kişi başı yoğurt tüketiminin ise 30 kg/yıl olduğu görülmektedir (Anonim 

2016b). 

 

Şekil 2.9. Sanayiye aktarılan çiğ sütün ürünlere göre dağılımı 

İçme Sütü

Yoğurt

Ayran

Peynir

Pastörize 
Süt

SüttozuTereyağı Diğer
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Yoğurt, yağ oranı, yapım tekniği ve aroması dikkate alınarak Çizelge 2.8.’de verilen 

basamaklar doğrultusunda sınıflandırılmaktadır (Anonim 2016a). 

 

Çizelge 2.8. Yoğurdun sınıflandırılması 

 

 

 

Yoğurt üretiminde kullanılan L. bulgaricus ve S. thermophilus’un bağırsak orjinli 

olmamaları gastro-intestinal alanda canlı kalamamalarına neden olmaktadır. Bu nedenle 

özellikle fonksiyonel açıdan endüstriyel yoğurt üretiminin geliştirilmesi amacıyla 

bağırsak geçişleri sırasında metabolik aktivitelerine devam eden probiyotik bakterilerin 

ilave edilmesi ile üretimi gerçekleştirilen ürün ‘probiyotik yoğurt’ adı altında 

değerlendirilmektedir (Özden 2013). Bu kapsamda süt endüstrisinde en çok kullanılan 

probiyotik mikroorganizmaları Bifidobacterium türleri ve L. acidophilus oluşturmakta ve 

dünyada 70’den fazla Bifidobacterium ve L. acidophilus içeren; ekşi krema, yayık altı, 

yoğurt, süttozu ve dondurulmuş tatlılar gibi ürünlerin olduğu belirtilirken, yoğurdun 

probiyotik organizmaların tüketiciye iletilmesi amacıyla en iyi taşıyıcı olarak görüldüğü 

bildirilmektedir (Shah 2001, Zacarchenco ve Massaguer-Roig 2006).  

 

Yoğurt üretiminde probiyotik olarak kullanılan bakterilerin en önemli seçim kriterlerini 

güvenli olmaları oluşturmaktadır. Probiyotik kültür olarak ilk akla laktik asit bakterileri 

gelmekte ve FDA (Food and Drug Administration) tarafından GRAS (Generally 

Recognized as Safe) olarak kabul görmektedir (Doron ve Snydman 2015). Ancak sağlık 

üzerine söz konusu yararlı etkilerinin devam ettirmesi amacıyla tek başına probiyotik 

bakterilerin kullanılması yeterli bulunmamakta, gastro-intestinal floranın geliştirilmesi 

amacıyla probiyotik bakterilerle beraber bu bakterilerin gelişmesini teşvik eden 

Yağ oranına göre yoğurt 
çeşitleri

•Tam yağlı yoğurt (en az 
%3,8 yağ)

•Yağlı yoğurt (en az %3,0 
yağ)

•Yarım yağlı yoğurt (en 
az %1,5 yağ)

•Az yağlı yoğurt (en fazla 
%1,5 yağ)

•Yağsız yoğurt (en fazla 
%0,15 yağ

Yapım tekniğine göre 
yoğurt çeşitleri

•Set yoğurt

•Stirred yoğurt

Aromasına göre yoğurt 
çeşitleri

•Sade yoğurt

•Meyveli yoğurt

Diğer yoğurt çeşitler

•Konsantre yoğurt 
(süzme yoğurt)

•Dondurulmuş yoğurt

•Kurutulmuş (toz) yoğurt 
(kurut)

•Biyo-yoğurt (probiyotik 
yoğurt)
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prebiyotiklerin de tüketilmesi önerilmektedir (Lourens-Hattingh ve Viljoen 2001, 

Holzapfel ve Schillinger 2002).  

 

2.7.Probiyotik Yoğurtlarla İlgili Yapılan Çalışmalar  

 

Chou ve ark. (2013) mantar polisakkaritlerinin prebiyotik olarak değerlendirme 

olanaklarını inceledikleri çalışmalarında, soğuk depolama boyunca düşük 

konsantrasyonlarda (%0,1-%0,5) polisakkarit içeren Lentinula edodes stipe, Pleurotus 

eryngii base ve Flammulina velutipes mantar türlerinin B. longum, L. casei ve                      

L. acidophilus’un gelişmesini teşvik ettiğini ve bu polisakkaritlerin yoğurt kültürlerindeki 

peptit ve amino asit bileşenlerine sinerjik etki yaparak probiyotiklerin soğuk depolama 

boyunca 107 kob/mL üzerinde olmasını sağlayabildiğini saptamışlardır. Ayrıca diğer 

prebiyotik kaynaklarla karşılaştırıldığında, ucuz olmaları nedeniyle özellikle mantar 

atıklarının alternatif prebiyotik kaynağı olarak değerlendirilebileceğini bildirmişlerdir.   

 

Hassan ve ark. (2014) soğuk depolama boyunca yoğurtta Bifidobacterium breve 

ATCC15701 ve Lactobacillus reuteri DSM20016 bakterilerinin gelişimi ve a/b enzim 

aktiviteleri üzerine Shiitake mantar ekstraktının etkisini inceledikleri çalışmalarında, 

ekstrakt varlığının, her iki suşun gelişmesini önemli ölçüde arttırdığını; ancak L. reuteri 

suşunun B. breve suşuna göre daha iyi stabilite gösterdiğini saptamışlardır. Sonuçlar 

Shiitake mantarının B. breve ATCC15701 ve L. reuteri DSM20016 suşlarının 

gelişimlerini ve yaşayabilirliklerini arttırmak amacıyla prebiyotik olarak 

kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.  

 

Bosneaa ve ark. (2017) çalışmalarında elma parçaları, kurutulmuş kuru üzüm ve buğday 

taneleri ile zenginleştirilen probiyotik yeni süt ürünü üretebilmek amacıyla L. casei 

kültürü içeren taze ve dondurularak kurutulmuş yoğurt geliştirmişlerdir. Ayrıca 

zenginleştirilmek amacıyla eklenen elma parçalarının, kurutulmuş kuru üzümün ve 

buğday tanelerinin; 4oC’de 60 günlük depolama süresince yoğurdun fiziko-kimyasal ve 

duyusal özellikleri ile L. casei suşunun yaşayabilirliği üzerindeki etkisini araştırmışlardır. 

Elma parçaları, kuru üzüm ve buğday tanelerinin L. casei suşunun gelişmesi üzerine etki 

ederek gelişimini arttırdığını tespit etmişlerdir. Özellikle kuru üzüm ve buğday 
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tanelerinin bir araya getirilmesi ile zenginleştirilmiş yoğurtlarda su tutma kapasitelerinin 

yüksek olmasına bağlı olarak daha az sinerizis oluşturduğunu saptamışlardır. 

 

Mosiyani ve ark. (2017) yüksek antioksidan içeriğine sahip olan bitki ekstraktlarının 

yoğurt üretimi sırasında ilavesinin probiyotik bakterilerin canlılığını artırmak ve ürün raf 

ömrünü uzatmak amacıyla kullanılabilirliğini araştırdıkları çalışmalarında, yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip fesleğen ve kekik ekstraktlarının probiyotik yoğurdun 

mikrobiyel ve organoleptik özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Depolama süresinin 1., 

7., 14. ve 21. günlerinde Lactobacillus paracasei subsp. paracasei içeren düşük yağlı 

yoğurtlarda (%1,5 yağ) fesleğen (%8 ve % 10) ve kekik (%6 ve% 8) ekstraktlarının            

L. paracasei’nin canlılığını önemli ölçüde arttırdığını; ancak canlı bakteri sayısının 

kontrol numunesine kıyasla belirgin şekilde azaldığını (p<0,05) tespit etmişlerdir. Bitki 

ekstraktı ilavesinin antioksidan aktiviteyi önemli ölçüde artırdığı, ancak bu aktivitenin 

depolama sırasında azaldığı (p<0,05); tat, koku, renk ve genel kabul edilebilirlik değerleri 

açısından ise bitki ekstraktı arttıkça mevcut değerlerin azaldığını, ancak kontrol örneği ile 

karşılaştırıldığında doku değeri açısından anlamlı farkın olmadığını (p>0,05) 

saptamışlardır. Sonuç olarak bitki ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri canlılığı ve 

probiyotik yoğurdun antioksidan aktivitesi üzerinde olumlu etkide bulunduğunu 

belirtmişlerdir.    

 

Çomak-Göçer ve ark. (2016) yoğurt starter kültürü ve probiyotik bakteri (L. acidophilus 

ATCC4356) kullanarak farklı inkübasyon sıcaklıkları derecelerinde (37°C, 42°C ve 

45°C) ve inkübasyon sonlandırma pH’larında (4,8, 4,6 ve 4,4) ürettikleri probiyotik 

yoğurtların fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini araştırdıkları çalışmalarında, 

probiyotik yoğurt örneklerini 4°C’de 30 gün süreyle depolayarak depolama süresi 

sonunda serum ayrılması, viskozite ve sertlik değerlerinde artış meydana geldiğini 

saptamışlardır. Örneklerdeki en yüksek viskozite ve sertlik değerlerinin, 45°C 

inkübasyon sıcaklığında üretilen probiyotik yoğurtlarda; en düşük serum ayrılması 

değerinin ise 37°C inkübasyon sıcaklığında üretilen probiyotik yoğurtlarda olduğunu 

tespit etmişlerdir. İnkübasyon sonlandırma pH’sı yükseldikçe probiyotik yoğurt 

örneklerinin viskozite değerleri ile probiyotik yoğurt örneklerindeki L. acidophilus’un 

canlılığının azaldığını; inkübasyon sıcaklığının artması ile de L. acidophilus’un 
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canlılığının olumsuz etkilendiğini; ancak probiyotik yoğurt örneklerindeki L. acidophilus 

sayısının depolama süresince 107 kob/g değerinin üzerinde olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Ehsani ve ark. (2016) çalışmalarında probiyotik kültür olarak B. bifidum ve L. acidophilus 

prebiyotik olarak ise laktol, oligofruktoz ve inülini kullanarak manda sütünden set tipi 

yoğurt üretimini gerçekleştirmişlerdir. 21 günlük depolama süresince tüm yoğurt 

örneklerinde duyusal özelliklerle birlikte pH değeri, sinerizis ve probiyotik bakteri 

canlılık değerindeki değişiklikleri test etmişler ve pH analizi sonuçlarına göre 4,53-3,93 

aralığında post asidifikasyonun gözlendiği saptamışlardır. Eşzamanlı olarak 

prebiyotiklerin kullanılmasının depolama sırasında sinerizisi önemli derecede azalttığını 

ve probiyotik bakterilerin raf ömrü süresi boyunca 107 kob/g değerinin üzerinde olduğunu 

saptayarak prebiyotiklerin fiziko-kimyasal özellikleri ve probiyotik bakteri gelişimini 

arttırdığını kanıtlamışlardır.  

 

Hassani ve ark. (2016) B. bifidum, L. acidophilus ve iki suşun eşit karışımı ile üretimini 

gerçekleştirdikleri set ve stirred tipi probiyotik yoğurtlarda %4 ve %5 olmak üzere iki 

farklı konsantrasyonda sulu diken üzümü ekstraktı ilavesinin fonksiyonel olarak 

probiyotik kültürlerin canlılığı ve gelişmesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Kontrol 

grubuyla karşılaştırıldığında ekstrakt ilaveli set ve stirred tipi probiyotik yoğurtlarda 

depolama süresi boyunca L. acidophilus ve B. bifidum’un sayılarının anlamlı derecede 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. L. acidophilus’un tek bir suşu içerisinde, %5 oranında 

ekstrakt içeren stirred yoğurtların L. acidophilus’un en yaşayabilir popülasyonlarının 

birinci gün 1,15x108 kob/g olduğu; buna ek olarak, L. acidophilus sayılarının depolama 

süresi boyunca keskin bir düşüş gösterdiği; ancak sayılarının 21. güne kadar 106 kob/g 

probiyotik değerini koruduğunu, aynı zamanda B. bifidum en düşük canlı sayısının 

9,3x105 kob/g 21. günün sonunda B. bifidum’un tek bir suşundaki kontrol örneğinde 

gözlendiğini saptamışlardır. Çalışma bulguları doğrultusunda, probiyotik bakterilerin 

gelişmesinin sağlanması amacıyla ilave edilen ekstraktların probiyotik yoğurtlardaki 

bakteri sayılarının önerilen seviyeden daha fazla olmasını sağlayabileceğini ifade 

etmişlerdir. 

 



 

37 

 

Ladjevardi ve ark. (2016) çalışmalarında deve sütünün nutrasötik özelliklerinden 

yararlanabilmek amacıyla %0, %2,5 ve %5 olmak üzere üç farklı yağ oranına sahip 

sinbiyotik yoğurt üretimini gerçekleştirmişlerdir. Sinbiyotik yoğurt üretimi sırasında 

probiyotik bakteri olarak %0,5, %1 ve %1,5 olmak üzere üç farklı konsantrasyonda           

S. thermophilus ve L. bulgaricus’u ve prebiyotik olarak ise %0, %1 ve %2 olmak üzere 

üç farklı konsantrasyonda β-glukan ilave etmişlerdir. Depolama süresinin 0., 7. ve 14. 

günlerinde elde edilen ürünün fiziko-kimyasal özelliklerini ve probiyotik bakterileri 

canlılığını incelediklerinde β-glukan, yağ ve raf ömrü süresi gibi değerlerin, viskozite, su 

tutma kapasitesi ve probiyotik bakterilerin canlılığını önemli derecede (p<0,05) 

artırdığını saptamışlardır. Fonksiyonel sinbiyotik yoğurt üretimi için deve sütüne                

β-glukan eklenmesinin kabul edilebilir fiziko-kimyasal özelliklere sahip bir ürünün 

üretilebilmesi ile sonuçlanabileceği kanısına varmışlardır.  

 

Mahmoudi ve ark. (2016) probiyotik ve prebiyotik olarak sırasıyla L. casei ve sulu Aloe 

vera kullanarak probiyotik yoğurt üretimini gerçekleştirdikleri çalışmalarında farklı 

zaman aralıklarındaki (1., 3., 5., 7. ve 10. gün) fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal 

özelliklerini araştırmışlardır. İncelenen probiyotik yoğurtların titre edilebilir asitliğinin 

4°C’de soğuk depolama süresince artış gösterdiğini ve pH değerlerinin ise önemli ölçüde 

azaldığını belirtmişlerdir (p<0,05). Yoğurt örneklerinin 10 günlük depolama süresince su 

tutma kapasitesi ve sinerizis değerlerinin ise sırasıyla önemli ölçüde azalış ve artış 

gösterdiğini tespit etmişlerdir (p<0,05). Duyusal değerlendirme sonucunda ise, Aloe vera 

ekstraktının probiyotik yoğurt örneklerinin duyusal kalitesi üzerinde hiçbir etkisinin 

olmadığını da belirtmişlerdir. Ayrıca düşük sinerizisli ve yüksek su tutma kapasitesine 

sahip %2,5 oranında Aloe vera ekstraktı içeren probiyotik yoğurdun, diğer probiyotik 

yoğurt örneklerine kıyasla daha iyi fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklere 

sahip olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Marinaki ve ark. (2016) L. bulgaricus ve S. thermophilus geleneksel yoğurt kültürlerine 

ek olarak L. casei ATCC393 kullandıkları çalışmalarında %0, %0,5, %1 ve %2 olmak 

üzere dört farklı konsantrasyonda rafinoz ilave ederek 4°C’de 4 haftalık depolama 

süresince probiyotik yoğurtlardaki prebiyotik olarak ilave edilen rafinozun yoğurdun pH, 

titrasyon asitliği, sinerizis ve su tutma kapasitesi gibi çeşitli fiziko-kimyasal özelliklerine 
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olan etkisini araştırmışlardır. Analizler doğrultusunda rafinoz ilavesinin fiziko-kimyasal 

özelliklerde anlamlı farklılık yaratmadığı; organoleptik açıdan ise rafinoz içermeyen 

yoğurtlarla karşılaştırıldığında, rafinoz ilaveli yoğurtların ve özellikle de %1 oranında 

rafinoz içeren yoğurtların kabul edilebilirliğinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak 4 haftalık bir depolama sonrasında rafinoz ilavesinin probiyotik kültürün 

canlı sayısının (>108 kob/g) rafinoz içermeyenlere kıyasla daha yüksek oranda 

koruduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Oh ve ark. (2016) Cudrania tricuspidata ve Morus alba bitkilerine ait yaprak 

ekstraktlarının fermantasyon mekanizmaları ile nutrasötik prebiyotik bileşen olarak süt 

ürünlerinde uygulanabilirlik potansiyelini araştırdıkları çalışmalarında bitki ekstraktı 

ilave edilen süt ve yoğurtların aktif fenolik içerikleri de incelemişlerdir. Kontrol ile bitki 

ekstraktlı fermantasyonlar karşılaştırıldığında, bitki ekstraktlarının L. bulgaricus ve          

S. thermophilus’un gelişme ve asitleşme oranlarını önemli ölçüde arttırdığını tespit 

etmişlerdir. Özellikle bitki ekstraktlarının monosakkarit, formik asit ve neo-klorojenik, 

klorojenik ve kafeik asit gibi hidroksisinnamik asit bitki özütü bileşenlerini içermesinin 

fermantasyon sırasında uyarıcı etki yaparak yoğurt bakterilerinin gelişimi üzerinde 

olumlu etkide bulunduğunu ve toplam fenolik içeriğini artırarak antioksidan aktivitelerini 

de güçlendirdiğini saptamışlardır.   

 

Canbulat ve Ozcan (2015) çalışmalarında soğuk depolama boyunca %2 oranında kısa ve 

uzun zincirli inülin ilavesinin probiyotik bakterilerin gelişmesi üzerine ve L. rhamnosus, 

L. bulgaricus ve S. thermophilus’un karışık kültürleri ile inoküle edilen probiyotik 

yoğurtların fiziko-kimyasal ve duyusal özellikleri (görünüşü, yapısı-dokusu, koku ve tat) 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Analiz sonuçlarına göre probiyotik yoğurtta              

L. rhamnosus canlılığının kısa zincirli inülin (RSI) varlığı ile güçlendiğini ve kısa zincirli 

inülin (RSI) içeren yoğurdun uzun zincirli inülin (RLI) içeren yoğurda kıyasla koku, tat 

ve genel kabul edilebilirlik açısından daha yüksek puan aldığını ve bununla birlikte, inülin 

zincir uzunluğunun, yoğurt görünümünü ve organik asit profili üzerine önemli etkide 

bulunmadığını belirtmişlerdir.  

 



 

39 

 

Costa ve ark. (2015) keçi sütü yoğurdunun tekstürünü iyileştirebilmek amacıyla cupuassu 

pulpu, probiyotik bakteri (L. acidophilus LA5) ve prebiyotik bileşen (inülin) ilavesinin 

kullanılabilirliğinin araştırmak için yürüttükleri çalışmalarında kontrol (N), probiyotik 

(Pro), prebiyotik (Pre), sinbiyotik (S), cupuassu (C) ve probiyotik+cupuassu (PC) ilaveli 

olmak üzere toplam 6 adet ürün geliştirmişler ve Pro, S ve P yoğurtların probiyotik 

canlılık oranlarını incelemişlerdir. Ayrıca bu ilavelerin fiziko-kimyasal açıdan keçi sütü 

yoğurtlarına etkisini değerlendirebilmek amacıyla pH, renk, viskozite ve tekstür 

analizlerini uygulamışlardır. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre probiyotik 

bakterilerin 28 günlük soğuk depolama boyunca canlı kalarak (≥7 log kob/g) sağlık 

açısından faydalar sağlamak için gereken minimum canlılık değerini koruduklarını tespit 

etmişlerdir. pH analiz sonuçlarına göre ise L. acidophilus (Pro, S ve PC) ile inoküle edilen 

yoğurtların pH seviyelerinin diğer yoğurtlara göre (N, Pre ve C) daha düşük pH 

değerlerinde olduğunu; bununla birlikte tüm yoğurt örneklerinde depolama süresinin 7-

14 güne değin pH değerinin kademeli olarak düşüş gösterdiğini saptamışlardır. Depolama 

süresinde viskozite ve sıkılık değerlerinin PC yoğurdunda belirgin şekilde azaldığını, 

konsistens değerinin ise Pre ve S yoğurtlarda diğer yoğurtlara göre (N, Pro, C ve PC) 

daha yüksek olduğunu ve iç yapışkanlık özelliğinin ise bütün yoğurtlarda sabit kaldığını 

tespit etmişlerdir. Mevcut çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, cupuassu pulpu 

ilavesinin keçi sütü yoğurdunun tekstürel özelliklerini iyileştirdiği sonucuna varmışlardır. 

 

Jimborean ve ark. (2015) inülin ilave ederek probiyotik yoğurt üretimi gerçekleştirdikleri 

çalışmalarında elde edilen ürünlerin fiziko-kimyasal ve organoleptik özellikleri ile 

Bifidobacterium’ların gelişme eğrilerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda inülin ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini olumlu yönde etkilediğini 

ve en yüksek farkın %3 oranında inüline sahip yoğurtta meydana geldiğini belirterek, 

sadece 7 gün içinde Bifidobacterium sayısının 1,04x109 kob/g artarak 1,30x109 kob/g’a 

ulaştığını ifade etmişlerdir.  

 

Michael ve ark. (2015) sodyum asetat (SA) içerisinde zeytin, sarımsak, soğan ve turunçgil 

özlerinden oluşan ticari bitki ekstraktını hazırladıkları çalışmalarında elde ettikleri ticari 

bitki ekstraktının yağsız yoğurtların bileşiminde yer alan yoğurt kültürü ve probiyotik 

bakterilerinin canlılıklarını artırmak suretiyle probiyotik yağsız yoğurdun raf ömrünü 
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uzatmak amacıyla kullanabilirliğini araştırmışlardır. Yağsız yoğurtlar %0 (kontrol), %0,5 

ve %0,25 oranında SA içerek şekilde olmak üzere 3 adet farklı formülasyonda ve farklı 

kültürler kullanılarak üretilmiştir. 5oC’de 29 günlük soğuk depolama süresince 

yürüttükleri çalışmalarında bitki ekstraktı ilavesi yapılmış yoğurt örneklerinin kontrol 

yoğurt örneklerine göre daha yüksek tamponlama kapasitesine sahip olduğunu; 

depolamanın sonunda, bitki ekstraktı ilavesi yapılmış yoğurtlarda L. bulgaricus ve             

L. acidophilus canlılık oranlarının, kontrol yoğurtlara kıyasla daha fazla olduğunu; ancak 

bitki ekstraktı ilavesini S. thermophilus ve B. animalis canlılık oranlarını etkilemediğini 

tespit etmişlerdir.  Tüm sonuçlar doğrultusunda bitki ekstraktı içeren yoğurtların daha 

yüksek tamponlama kapasitesine sahip olduğunu ve bitki ekstraktlarının depolama 

süresince L. bulgaricus ve L. acidophilus probiyotik bakterilerinin canlılık oranlarını 

arttığı sonucuna varmışlardır.   

 

Najgebauer-Lejko ve ark. (2015) havuç, kabak, brokoli ve kırmızı tatlı biber sebzelerinin 

%10 oranında ilavesinin yoğurdun reolojik, tekstürel ve doku profili parametreleri 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, 28 günlük soğuk depolama boyunca 

yoğurtların mikrobiyel özelliklerini de araştırmışlardır. Sonuçlar doğrultusunda en 

yüksek görünür viskozite ve yapışkanlık değerinin havuçlu yoğurtta; en az serum 

ayrılması değerinin ise kabaklı yoğurtta gözlendiğini; diğer tekstürel parametrelerin ise 

sebze ilavesinden etkilenmediğini ifade etmişlerdir. Duyusal özellikleri açısından ise 

brokoli ve kırmızı tatlı biberli yoğurtların lezzet değerlerinin havuç ve kabaklı yoğurtlara 

kıyasla daha yüksek olduğunu saptamışlardır. Çalışmada kullanılan tüm sebzeler 

arasında, havuç ve kırmızı biber ilavesinin sırasıyla yoğurt yapısını iyileştirmek ve lezzet 

açısından yoğurdun kabul edilebilir değere ulaştırmak için en büyük potansiyele sahip 

olduklarını saptamışlardır.  Depolama süresince kabak ilavesi haricinde sebze ilavesinin 

bakteri gelişimi üzerinde etkide bulunmadığını ifade etmişlerdir.   

 

Qian ve ark. (2015) yoğurtlarda potansiyel prebiyotik kaynağı olarak kazein 

glikomakropeptit (GMP) hidrolizatlarının kullanabilirliğini araştırdıkları çalışmalarında, 

tripsin ve papain proteolitik enzimlerinin çeşitli derecelerdeki hidrolizasyonu ile üretilen 

kazein glikomakropeptit hidrolizatlarının B. lactis’in (Bb12) büyüme performansı üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Ayrıca GHP’nin L. bulgaricus ve S. thermophilus’un gelişimi 
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üzerindeki etkisi de değerlendirmişlerdir. Sonuçlara doğrultusunda tripsin veya papain ile 

GMP’nin Bb12’nin gelişmesi üzerindeki destekleyici etkisinin olabilmesi için optimum 

hidroliz zamanının sırasıyla 2 ve 0,5 saat olduğunu saptamışlardır. GMP ve onun tripsin 

hidrolizatının papain ile üretilen GMP hidrolizatı ile karşılaştırdıklarında, Bb12 gelişimi 

için en yüksek canlılık oranının 9,3 log kob/g ve en düşük pH değerinin ise 4,69 olarak 

belirlemişlerdir. Elde edilen verilere göre GHP’nin, L. bulgaricus’un gelişmesi 

üzerindeki etkisinin çok az olduğunu; S. thermophilus’un gelişmesini ise önemli derecede 

iyileştirdiğini (p<0,05) tespit etmişlerdir. Ayrıca %1,5 oranında GHP ilavesi ile elde 

edilmiş Bb12 içerikli probiyotik yoğurtlardaki Bb12’nin canlılık oranının GHP içermeyen 

kontrol örneklerinkinden yaklaşık dört kat daha yüksek olduğunu saptamışlardır. 

GHP’nin büyüme destekleyici etkisinin siyalik asit içeriğinin aksine yüksek glutamat, 

lösin ve alanin içeriği ile ilişkili olabileceğini de ifade etmişlerdir. 

 

Mani-Lopez ve ark. (2014) yoğurt starter kültürü ve L. acidophilus, L. casei ve  L. reuteri 

probiyotik kültürlerini kullandıkları çalışmalarında üretimini gerçekleştirdikleri 

yoğurtları, fermantasyon ve depolama süresi boyunca (5°C’de 35 gün) fiziko-kimyasal 

(pH, titrasyon asitliği, tekstür, renk ve sinerizis), mikrobiyel ve duyusal özellikleri 

açısından incelemişlerdir. Elde edilen veriler doğrultusunda depolama sırasında pH 

değerinde (0,17-0,50 birim) azalma ve titrasyon asitliği değerinde (%0,09-0,29) ise artma 

gözlendiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca S. thermophilus, L. bulgaricus ve L. reuteri 

bakterilerini kullanarak ürettikleri yoğurtların sertlik değeri açısından diğer yoğurtlara 

göre farklılık gösterdiğini ve kontrol yoğurtlara kıyasla bütün yoğurtlar için yapışkanlık 

değerinde herhangi bir farklılığın gözlenmediğini saptamışlardır. Serum ayrılmasının ise 

%45-58 değer aralığında olduğunu ve depolama süresince yoğurtlar arasında renk 

değişikliğinin gözlenmediğini tespit etmişlerdir. Mikrobiyel açıdan ise depolama 

süresince S. thermophilus canlılık oranının 1,8’den 3,5 log’a düştüğünü ve yine                   

L. bulgaricus oranının da azalma gösterdiğini, ayrıca depolama boyunca probiyotik 

bakterilerin canlılıklarını yitirmesine rağmen ≥107 kob/g oranını koruduklarını tespit 

etmişlerdir. Ancak probiyotik bakterilerin yoğurtlarda değişken canlılık gösterdiğini; 

≥107 kob/g oranının 7 gün boyunca L. casei, 14 gün boyunca L. reuteri ve 35 gün boyunca             

L. acidophilus tarafından korunduğunu belirtmişlerdir. Bakteriler arasında duyusal 
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özellikleri açısından anlamlı herhangi bir farklılık bulunmazken, L. casei ile yapılan 

yoğurtların kabul edilebilirliklerinin daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.   

 

Tropchev ve ark. (2014) Bulgar yoğurdu üretimi sırasında L. plantarum, L. salivarius,      

L. brevis ve L. bulgaricus türlerini probiyotik kültür olarak kullandıkları çalışmalarında, 

probiyotik yoğurt örneklerini duyusal özellikleri açısından incelemişlerdir. Kontrol ve 

probiyotik yoğurtlar arasındaki farklılıkların ve seçilen probiyotik suşların teknolojik 

önemlerinin belirlemesi amacıyla yürütülen analizler doğrultusunda depolama süresi 

sonunda, bakteri gelişme oranının yüksek oranlara sahip olduğu ve bu durumun duyusal 

açıdan tat/lezzet üzerinde büyük bir etki yarattığını saptamışlardır. Ayrıca Bulgar 

yoğurdunun duyusal özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun 

probiyotik kültürün L. plantarum türüne ait suşta gözlendiğini ifade etmişlerdir. 

 

Cruz ve ark.  (2013) çalışmasında artan oligofruktoz ilavesinin sade yoğurtların fiziko-

kimyasal, reolojik ve mikrobiyolojik özellikleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 

%0, %2, %4, %6 ve %8 olmak üzere 5 farklı konsantrasyon oranlarını deneyerek tüketici 

beğenisini araştırmıştır. 28 gün süre ile soğuk depolama süresince yoğurt örneklerini pH, 

proteoliz, L. bulgaricus ve S. thermophilus canlılığı açısından incelemiş ve çalışma 

sonucunda oligofruktoz ilavesinin yoğurtlarda kontrole göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark ortaya çıkarmadığını tespit etmiştir. Reolojik ölçümler sonucunda oligofruktoz 

ilavesinin zayıf jel yapısı oluşmasına neden olduğunu belirtmiştir. Tüketici beğenisi 

açısından ise %2 oranında oligofruktoz ilavesi yapılan yoğurt örneğinin kabul 

edilebilirliğinin daha yüksek olduğu sonucuna varmıştır.  

 

Agil ve Hosseinian (2012) yoğurt üretiminde L. bulgaricus ve S. thermophilus yoğurt 

kültürleri ile beraber B. lactis, L. acidophilus veya her iki probiyotik bakteriyi içeren 

kültürü kullandıkları çalışmalarında %3, %4 ve %6 oranında tritikale kepeği ilave ederek 

4ºC’de 28 gün süresince depolamışlar ve tritikale kepeğinin bakteri gelişimi üzerine 

etkisini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda tritikale hububatı kepeği 

içeren probiyotik yoğurtların bakteri canlılığının ve antioksidan aktivitesi değerinin daha 

yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır.   
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Cakmakci ve ark. (2012) yoğurt starter kültürü (L. bulgaricus ve S. thermophilus) ve 

farklı probiyotik kültürler (B. lactis, L. acidophilus ve ikisinin eşit karışımı) kullanarak 

yoğurt üretimini gerçekleştirdikleri çalışmalarında yoğurtlara %15 oranında muz 

marmeladı ilave ederek yoğurtları 4°C’deki depolamanın 1., 3., 5., 7., 10. ve 14. 

günlerinde; asitlik, pH, mikroorganizma sayıları ve duyusal özellikleri açısından 

incelemişlerdir. Depolama süresi boyunca yoğurtlardaki L. bulgaricus, S. thermophilus, 

B. bifidum ve L. acidophilus sayılarının genel olarak azalma gösterdiğini; en yüksek         

L. acidophilus (8,145 log kob/g) sayısının L. acidophilus + B. bifidum karışımı ile üretilen 

yoğurtlarda depolamanın 3. gününde ve en yüksek B. bifidum sayısının ise 6,38 log kob/g 

olarak B. bifidum ile üretilen yoğurtta depolamanın ilk gününde olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ayrıca probiyotik muzlu yoğurtların, 7. günün sonunda probiyotik 

özelliklerini kaybettiğini, maya ve küf sayılarının ise bütün yoğurt örneklerinde depolama 

süresince arttığını saptamışlardır. Duyusal özellikleri açısından ise tüm yoğurt 

örneklerinin duyusal kalitesinin 7. günün sonunda azaldığını ve en yüksek duyusal 

değerlerin ise kontrol ve B. bifidum içeren yoğurtlarda gözlendiğini vurgulamışlardır. 

 

Gustaw ve ark. (2011) çalışmalarında yoğurt üretimi sırasında %1, %2 ve %3 oranlarında 

fruktooligosakkarit, inülin ve dirençli nişastayı prebiyotik olarak kullanarak laktik asit 

bakterilerinin gelişimine üzerine etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla 4°C’de 3 hafta süre 

ile depolanan yoğurt örneklerine tekstür, viskozite ve mikrobiyolojik analizleri 

uygulamışlardır. Sonuçlar doğrultusunda fruktooligosakkarit ve inülin ilaveli örneklerde 

kontrol örneklerine göre daha yüksek oranda bakteri gelişiminin gözlendiğini ve %1 

oranında fruktooligosakkarit ilaveli yoğurt örneklerindek S. thermophilus, L. acidophilus 

ve Bifidobacterium sayılarının sırasıyla; 9,0 log kob/g, 7,8 log kob/g ve 7,7 log kob/g 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca inülin ve dirençli nişasta ilavesi yoğurt örneklerindeki 

canlı bakteri oranlarının depolama sonunda arttığını ve dirençli nişasta ilaveli yoğurtlarda 

sertlik ve yapışkanlık değerlerinin arttığını, serum ayrılması değerinin ise azaldığını 

belirtmişlerdir.   

 

Heydari ve ark. (2011) çalışmalarında inülin, mısır, laktilol, laktuloz, β-glukan ve malto-

dekstrin prebiyotiklerinin/liflerinin %1,5 ve %3 oranında ilave edilmesinin B. lactis,        

L. acidophilus ve yoğurt starter kültürleri kullanılarak üretimini gerçekleştirdikleri 
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probiyotik yoğurtların kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisini 

araştırmışlardır. Fermantasyon sırasında analiz edilen deneysel parametreleri, pH, asitlik 

ve redoks potansiyelindeki değişiklikler olarak belirleyerek; fermantasyonun sonunda 

(pH 4,5), ortalama pH düşüşü, titre edilebilir asidite artışı ve ortalama redoks potansiyel 

artış oranları, laktik ve asetik asit konsantrasyonları, inkübasyon süresi, probiyotik 

organizmaların canlılığı ve yoğurtlarının duyusal özelliklerini saptamışlardır. Yoğurtları 

5°C’de 21 günlük soğuk depolama süresince probiyotik canlılık oranları açısından 

değerlendirdiklerinde, prebiyotik ilavesinin yoğurtların biyokimyasal özelliklerini önemli 

ölçüde değiştirdiğini ve fermantasyondan hemen sonra ve soğuk depolamada 

probiyotiklerin canlılığını büyük ölçüde arttırdığını ifade etmişlerdir. Prebiyotik içeren 

yoğurtlar kontrol yoğurtlar ile karşılaştırıldığında prebiyotik yoğurtların daha düşük 

duyusal kabul edilebilirliğe sahip olduğunu; ancak genel kabul edilebilirlik değerleri ele 

alındığında %1,5 oranında β-glukan ve %1,5 oranda mısır içeren yoğurtların en iyi 

seçenekler olarak değerlendirildiğini vurgulamışlardır.  

 

Mortazavian ve ark. (2011) Bifidobacterium spp., L. acidophilus ve yoğurt bakterilerinin 

canlılık değerlerini ve yoğurdun fermantasyon süresi üzerine süte uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığı ve yoğurda uygulanan inkübasyon sıcaklığının etkisini araştırdıkları 

çalışmalarında, ısıl işlem parametreleri olarak 85oC’de 30 dk, 95oC’de 5 ve 15 dk ve 

inkübasyon sıcaklık değerleri olarak ise 37oC, 40oC ve 44oC sıcaklık değerlerini 

kullanmışlardır. 95oC’de 15 dakikalık ısıl işleme tabi tutularak 37oC sıcaklık normunda 

inkübasyona bırakılan L. acidophilus ve Bifidobacterium türlerinin canlılık oranlarının 

maksimum seviyeye ulaştığını tespit etmişlerdir. Ayrıca inkübasyon süresinin 

inkübasyon sıcaklığından etkilendiğini vurgulayarak, L. acidophilus suşunun 95oC’de 15 

dk ısıl işleme tabi tutulmasını takiben 37oC sıcaklık normunda yaklaşık 6 saat inkübasyon 

süresince yüksek seviyede canlı kalabildiğini bildirmişlerdir. 

 

Rosburg ve ark. (2010) başlangıç konsantrasyonu olarak 109 kob/g oranında B. breve ve 

B. longum inokülasyonu gerçekleştirilen yoğurt örneklerine yulaf kaynaklı β-glukan 

(%0,44) ve modifiye mısır nişastası (%1,33) ilavesi yaparak 4°C’de 4 haftalık depolama 

süresi boyunca probiyotik bakterilerin canlılığı üzerine etkisini araştırmışlardır. β-glukan 

ilavesinin probiyotik bakterilerinin canlılığının korunmasında etkili olduğunu ve canlı 
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bakteri sayısında anlamlı azalma gözlenmediğini saptamışlardır. Ayrıca Bifidobacterium 

longum’un kontrol örneklerine kıyasla β-glukan eklenmiş yoğurtlarda iki hafta daha fazla 

canlılığını (107 kob/g) koruyabildiğini tespit etmişlerdir.  

 

Kavaz (2006) ticari probiyotik ABT-2 kültürü ve dört farklı meyve-şeker kombinasyonu 

ile üretimin gerçekleştirdiği muzlu yoğurt örneklerini 4oC’de 4 gün süreyle depolayarak 

fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik açından incelemiştir. Analiz sonuçları doğrultusunda 

meyve ve şeker ilavesinin yoğurt örneklerinde serum ayrılması, titrasyon ve pH değeri 

üzerine önemli ölçüde etkide bulunduğunu; ancak S. thermophilus, Bifidobacterium,        

L. acidophilus ve maya-küf sayıları üzerine herhangi bir etkide bulunmadığını tespit 

etmiştir. Ayrıca depolama süresinin Bifidobacterium ve L. acidophilus oranları üzerine 

önemli bir etkisinin olmadığını ve tüm örneklerde canlı mikroorganizma sayısının 

terapötik etki değeri olan 106 kob/g’ın altına düşmediğini de ifade etmiştir. 

 

Turgut ve ark. (2005) L. acidophilus DSMZ20079 bakteri suşunu kullanarak üretimini 

gerçekleştirdikleri kuşburnulu yoğurtları 4°C’de 15 gün süreyle depolayarak canlı bakteri 

sayısındaki değişimini inceledikleri çalışmalarında, depolama süresince total aerobik 

bakteri sayısının 8,8-8,9 log kob/g, laktik asit bakteri sayısının 8,6-8,0 log kob/g ve            

S. thermophilus sayısının 6,4-6,6 log kob/g arasında değiştiğini ve hiçbir yoğurt 

örneğinde maya ve küf, koliform ve Staphylococcus aureus’un bulunmadığını tespit 

etmişlerdir. Depolamanın 7. gününde L. acidophilus sayısının 106 kob/g’ın altında 

kalarak yoğurtların probiyotik özelliğini yitirdiğini saptamışlardır.   

 

Akin (2005) starter kültür ve probiyotik kültür kullanarak keçi sütünden ürettiği yoğurt 

ve biyoğurt örneklerini 4oC’de 14 gün depolamış ve bu süre içerisinde yaptığı analizlerde 

serum ayrılması ve pH değerinin zamanla düştüğünü, %asitlik, laktik asit ve uçucu yağ 

asidi seviyesinin ise arttığını tespit etmiştir. Ayrıca biyoğurt örneklerindeki canlı bakteri 

sayısının 107 kob/g’ın üzerinde olduğunu bildirmiştir. 

 

Fenderya ve Akalın (2003) yoğurt üretimi sırasında probiyotik kültür olarak B. animalis 

veya B. longum kullandıkları çalışmalarında, yağsız süttozu (kontrol grubu olarak) ve 

fruktooligosakkarit ilave ederek yoğurtların 4oC’de 28 gün depolama süresince bazı 
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kimyasal özelliklerini (kuru madde, yağ, asitlik, laktoz, glikoz ve galaktoz miktarları) 

incelemişlerdir. Fruktooligosakkarit içeren probiyotik yoğurt örneklerinin kontrol yoğurt 

örneklerine kıyasla daha düşük miktarda laktoz, glikoz, galaktoz ve asitlik değerine sahip 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

La Torre ve ark. (2003) set tipi yoğurtların reolojik ve duyusal özellikleri üzerine kültür 

etkisini araştırmak amacıyla farklı ticari probiyotik kültür ve yoğurt starter kültürü 

kullandıkları çalışmalarında, serum ayrılması değerinin başlangıçta yüksek olduğunu; 

ancak depolama süresince kullanılan kültür tipine bağlı olarak az da olsa düşüş 

gösterdiğini tespit etmişlerdir. Duyusal özelliklerin ise kullanılan starter kültür tipinden 

etkilendiğini ve starter kültürler tarafından üretilen asetik asidin yoğurtların aroma 

profiline önemli ölçüde katkıda bulunduğunu saptamışlardır. 

 

Sodini ve ark. (2002) yoğurt üretimi sırasında probiyotik kültür olarak L. acidophilus LA5 

ve L. rhamnosus LR35’ı kullandıkları çalışmalarında kültürlerin yoğurdun tekstürü, 

asidifıkasyonu ve stabilitesi üzerinde meydana getirdiği etkiyi araştırmışlardır. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda kullanılan iki probiyotik kültürün gelişiminin farklı 

olduğu, L. acidophilus LA5’in sütte iyi bir gelişme göstermesine rağmen depolama 

periyodu boyunca zayıf bir stabiliteye sahip olduğu, L. rhamnosus LR35’in ise sütte 

gelişiminin yavaş; ancak depolama periyodu boyunca büyük ölçüde stabil kalabildiğini 

tespit etmişlerdir. Ayrıca mikrobiyolojik analizler sonucunda probiyotik canlı bakteri 

sayısının tek starter kültür ve kazein hidrolizatı kullanımı ile artış gösterdiğini ifade 

etmişlerdir.  
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3.MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1.Materyal 

 

3.1.1.İn vitro çalışmada kullanılan mikroorganizmalar 

 

Çalışma kapsamında bakteri suşu olarak kullanılan Bifidobacterium türleri DSMZ 

(Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures-

Almanya) firmasının kültür koleksiyonundan temin edilmiştir. Bu türler arasından seçilen 

bakteri türleri ve kodları Çizelge 3.1.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. İn vitro çalışmada kullanılan bakteri türleri ve kodları 

 

Bakteri türleri Bakteri türlerinin kodları 

Bifidobacterium bifidum 20239 

Bifidobacterium longum subsp. infantis 20088 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis 10140 

 

3.1.2.Probiyotik yoğurt kültürleri 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt üretiminde 

Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei kültürleri 

kullanılmış ve kültürler Chr-Hansen (İstanbul) firmasından temin edilmiştir.  

 

3.1.3.Cordyceps militaris mantar ekstraktı  

 

Çalışmada probiyotik bakterilerin gelişmesi amacıyla potansiyel prebiyotik etkili 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı 10:1 oranında alkol:su ekstraksiyonu ile elde edilen 

ekstraktın spray kurutucuda kurutulması yöntemi ile üretilmiştir ve ekstrakt Garuda Intl, 

CA (Amerika Birleşik Devletleri) firmasından temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan 

mantar ekstraktının bileşimi Çizelge 3.2.’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2. Çalışmada kullanılan mantar ekstraktının bileşimi 

 

Bileşenler % 

Nem (%) 10,0 (max) 

α-Glukan 5 (max) 

β-D-glukan 20 (min) 

Cordycepin: 0,3 

 

3.1.4.Yağsız süt tozu 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

üretiminde rekonstitue sütün elde edilmesi amacıyla kullanılan yağsız süttozu Süt 

Endüstirisi Kurumu A.Ş. (Bursa)’den temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan yağsız süt 

tozunun bileşimi Çizelge 3.3.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.3. Çalışmada kullanılan yağsız süt tozunun bileşimi 

 

Bileşenler % 

Nem (%) 5,0 (max) 

Yağ (%) 0-0,5 (max) 

Protein (%) 23,5 

Toplam Kuru Madde (%) 95 

 

3.1.5.Bifidobacterium türlerinin aktive edilmesi 

 

Çalışmada kullanılan Bifidobacterium türlerinin aktivasyonu için DSMZ firması 

tarafından önerilen (Çizelge 3.4.) bazal gelişme ortamına Bifidobacterium türleri steril 

şartlar altında ilave edilmiştir. Anaerobik inkübasyon şartlarını sağlamak ve oksijeni 

uzaklaştırmak amacıyla Aneorocult (Oxoid, İngiltere) kullanılarak Anaerobik (Merck, 

Almanya) jarlarda 37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 24 saat sonunda kültürlerin 

ikinci kez aktivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla Bifidobacterium türlerinin asıl 

gelişme ortamı olan Tryptone Peptone Yeast Extract (TPY) (Çizelge 3.4.) sıvı besi yerine 

ilave edilerek aynı anaerobik inkübasyon şartlarında 37°C’de 24 saat ikincil inkübasyona 
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bırakılmıştır. 24 saatlik inkübasyon sonunda kültürler fermantasyonda kullanılmak üzere 

aktif hale getirilmiştir. 

 

Çizelge 3.4. Bifidobacterium türleri için bazal gelişme ortamı ve TPY sıvı besi yeri 

bileşimi 
 

Bazal gelişme ortamı TPY sıvı besi yeri 

Bileşim g/L Bileşim g/L 

Kazein Pepton 10,0 Tripton 10,00 

Et ekstraktı 5,0 Pepton 5,00 

Maya ekstraktı 5,0 Maya ekstraktı 2,50 

Bacto soytone 5,0 Glikoz 5,00 

Glikoz 10,0 Tween 80 1 

K2HPO4 2,0 K2HPO4.3H2O 2,00 

MgSO4 x 7H2O 0,20 MgCl2 0,50 

MnSO4 x H2O 0,05 ZnSO4.7H2O 0,2 

Tween 80 1,0 mL CaCl2 0,15 

NaCI 5,0 FeCl3.6H2O 0,003 

L-cysteine HCl 0,50 L-cysteine HCl 0,5 

Tuz solüsyonu 

40,0 mL   

CaCI2 x 2H2O 0,25 

MgSO4 x 7H2O 0,50 

K2HPO4 1,0 

KH2PO4 1,0 

NaHCO3 10,0 

NaCI 2,0 

Saf su 1000 mL    

Resazurin  
(25 mg/100 mL) 

4,0 mL   

Saf su 950,0 mL   

 

3.1.6.Probiyotik yoğurt kültürlerinin aktive edilmesi 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

üretimi sırasında kullanılacak olan probiyotik yoğurt kültürleri Ozcan ve ark. (2015)’nın 

belirttiği yönteme göre hazırlanmıştır. Yağsız süttozu 120 g/L oranında saf su ile 
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hazırlanarak iyi bir şekilde çözünmesinin sağlanabilmesi amacıyla 2 saat oda sıcaklığında 

karıştırılmıştır. Elde edilen rekonstitue süt (%10,70 ± 0,03 kurumadde) özel kapaklı 

şişelere aktarılmış ve otoklavda 121oC’de 15 dakika sterilize edilmiştir. Daha sonra 

37oC’ye soğutulan sütün içerisine aseptik koşullarda belirlenen DVS probiyotik kültürler 

inoküle edilmiş ve pH 4,8’e ulaşana kadar inkübasyona bırakılmıştır. 

 

3.1.7.Gelişme ortamı 

 

Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktını fermente edebilme 

yeteneğini belirlemek için bazal gelişme ortamı olarak karbonhidrat içermeyen TPY sıvı 

besi yeri kullanılmıştır. %10’luk solüsyonu hazırlanan Cordyceps militaris mantar 

ekstraktının soğuk sterilizasyon işlemi 0,45 µm gözenek çaplı tek kullanımlık membran 

filtre (Millipore, Sartorious AG, Goettingen, Almanya) kullanılarak yapılmıştır. 

Sterilizasyonu yapılan Cordyceps militaris mantar ekstraktı solüsyonu son 

konsantrasyonu %0,5; %1 ve %2 olacak şekilde Bifidobacterium türleri için temel TPY 

besi ortamına ilave edilmiştir. Pozitif kontrol olarak glikoz ve inülin oranı %1 olan temel 

gelişme ortamı kullanılırken, karbonhidrat içermeyen temel gelişme ortamı ise negatif 

kontrol olarak kullanılmıştır.  

 

3.1.8.Fermantasyon 

 

Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktını fermente edebilme 

yeteneğini belirlemek amacıyla, Cordyceps militaris mantar ekstraktı solüsyonu son 

konsantrasyon %0,5; %1 ve %2 olacak şekilde sırasıyla TPY sıvı bazal yerlerine eklenmiş 

ve sonrasında aktive edilmiş olan Bifidobacterium türlerinin %2 oranında inokülasyonları 

gerçekleştirilmiştir. Anaerobik inkübasyon şartlarını sağlamak için, oksijeni 

uzaklaştırmak amacıyla Aneorocult (Oxoid, İngiltere) kullanılarak Anaerobik jarlarda 

(Merck, Almanya) 37°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 
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3.1.9.Probiyotik yoğurt gruplarının üretimi 

 

Kontrol grubu probiyotik yoğurtların üretimi: %10,70 ± 0,03 kuru madde içeriğine 

sahip olacak şekilde hazırlanan rekonstitue süte 90oC’de 10 dk süre ile ısıtma işlemi 

uygulanmış ve 37oC’ye soğutulmuştur. Uygun aseptik koşullar sağlandıktan sonra 

probiyotik kültür olarak B. bifidum, L. acidophilus ve L. casei suşlarını içeren probiyotik 

kültürlerin 108 kob/g olacak şekilde inokülasyonu gerçekleştirilmiş ve 37oC’de pH 4,8’e 

ulaşana kadar inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda oda sıcaklığında (20oC) 30 

dk süre ile bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda polistren ambalajlardaki yoğurtların 

kapakları kapatılmış ve depolama süreleri boyunca 4oC’de muhafaza edilmiştir (Şekil 

3.1.). 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurtların 

üretimi: Yoğurt üretiminde asıl üretime geçmeden önce ürünün tekstürel ve duyusal 

özellikleri açısından kabul edilebilirliğinin belirlenmesinde optimizasyonu sağlamak için 

%0,5; %1 ve %2 oranlarında Cordyceps militaris mantar ekstraktları denenmiş ve ön 

deneme üretimleri sonucunda mantar ekstraktı oranı %0,5’te standardize edilmiştir. Bu 

optimizasyondan sonra probiyotik bakterilerin gelişmesi ve sinbiyotik etkileri 

incelenmiştir. Asıl üretimde %10,70 ± 0,03 kuru madde içeriğine sahip olacak şekilde 

hazırlanan rekonstitue süte 90oC’de 10 dk süre ile ısıtma işlemi uygulanmış ve %0,5 

oranında Cordyceps militaris mantar ekstraktı ilave edilerek iyice karışması sağlanmıştır. 

Uygun aseptik koşullar sağlandıktan sonra B. bifidum, L. acidophilus ve L. casei suşlarını 

içeren probiyotik kültürlerinin inokülasyonu gerçekleştirilmiş ve 37oC’de pH 4,8’e 

ulaşana kadar inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda yoğurtlar oda sıcaklığında 

(20oC) 30 dk süre ile bekletilmiş ve bu sürenin sonunda polistren ambalajlardaki 

yoğurtların kapakları kapatılmış ve depolama süreleri boyunca 4oC’de muhafaza 

edilmiştir (Şekil 3.1.). 
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Şekil 3.1. Probiyotik yoğurt örneklerinin üretim akış şeması 

Rekonstitüe 

süt 

%0,5 Cordyceps militaris

mantar ekstraktı ile                                              

zenginleştirilen probiyotik 

yoğurtlar                      

Yoğurt 

Sütünün 

Pastörizasyonu 

İnkübasyon

İnkübasyonun Sonlandırılması 4,8 pH

37˚C 

Soğukta 

Muhafaza4 oC

90°C 10 dk. 

İnkübasyon SıcaklığınaSoğutma 

İnokülasyon (108 kob/g)

Soğutma 4 oC

Kontrol grubu probiyotik 

yoğurtlar               

Lactobacillus 
casei 

Lactobacillus 
acidophilus 

Bifidobacterium
bifidum

%0,5 Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ilavesi 
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3.2.Yöntem 

 

3.2.1.Besi yerlerine ait deneme deseninin düzenlenmesi 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren bazal ortamda geliştirilen kültürlerden, 0., 

12., 24., 36. ve 48. saatlerde örnekler alınmıştır. Ayrıca hiç karbonhidrat içermeyen ve 

%1 oranında glikoz ve inülin içeren örnekler kontrol örneği olarak kullanılmıştır. 

Çalışmada uygulanan deneme deseni Çizelge 3.5.’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3.5. Çalışmada kullanılan bakterilerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktının 

fermantasyonuna ait deneme deseni 
 

Bakteri 

türü 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi 

(saat) 

Fermantasyon süresi 

(saat) 

0. 12. 24. 36. 48. 0. 24. 48. 

B. bifidum 

 

Kontrol 

 
 

pH analizi 

Optik Yoğunluk (OD) 

 

 

 

 

Prebiyotik Aktivite Sayısı 

(PAS) 

Gelişme Oranı 

Fermantasyon Son 

Ürünleri Analizi (KZYA) 

Laktik Asit Değerinin 

Toplam KZYA’ne Oranı 

Fenolik Madde Tayini 

Antioksidan Kapasite 

Tayini 

%1 Glikoz 

%1 İnülin 

%0,5 Mantar Ekstraktı 

%1 Mantar Ekstraktı 

%2 Mantar Ekstraktı 

B. infantis 

Kontrol 

%1 Glikoz 

%1 İnülin 

%0,5 Mantar Ekstraktı 

%1 Mantar Ekstraktı 

%2 Mantar Ekstraktı 

B. lactis 

Kontrol 

%1 Glikoz 

%1 İnülin 

%0,5 Mantar Ekstraktı 

%1 Mantar Ekstraktı 

%2 Mantar Ekstraktı 

 

3.2.2.pH analizi 

 

Fermantasyon süresince deneme desenine göre hazırlanmış olan besi yerlerindeki asitlik 

gelişimlerinin belirlenmesi amacıyla pH 315i/SET (WTW, Almanya) marka pH metre 

kullanılarak inkübasyonun 0., 12., 24., 36. ve 48. saatlerinde 3 paralelli olacak şekilde pH 

değerleri saptanmıştır. Her analiz öncesi 20oC’de standart tampon çözeltiler kullanılarak 
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(pH 4 ve pH 7) cihaz kalibre edilmiş ve sonrasında cihazın elektrotu örnek içerisine 

daldırılarak örneklerin pH değerleri okunmuştur (AOAC 2012).   

 

3.2.3.Optik yoğunluk (OD) 

 

Deneme desenine göre hazırlanmış bazal ortamda geliştirilen kültürlerin besi yerlerindeki 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını fermente edebilme yeteneklerinin belirlenmesi 

amacıyla hücre yoğunluk değerleri Shimatzu UV 1800 model (Shimadzu UV 1800, 

Kyoto, Japonya) spektrofotometre kullanılarak fermantasyonun 0., 12., 24., 36. ve 48. 

saatlerinde 600 nm’deki optik yoğunluk değerleri ölçülerek saptanmıştır (Schmitz ve 

Allenspach 2017). 

 

3.2.4.Prebiyotik aktivite sayısı 

 

Prebiyotik aktivite sayısı analizi, deneme desenine göre hazırlanmış olan Cordyceps 

militaris mantar ekstraktı katkılı besi yerinde Bifidobacterium türlerinin gelişme 

yeteneklerini karşılaştırmalı olarak tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının yanı sıra prebiyotik özellikte olmayan bir 

karbonhidrat olan glikoz substrat olarak kullanılmıştır. Huebner ve ark. (2007)’nın 

önerdiği yöntemde, bir gecelik kültürler %1 (v/v) oranında, son konsantrasyonda %1 

oranlarında glikoz ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren Bifidobacterium türleri 

için TPY sıvı besi yerlerine, Enterococcus türü için ise Triptik Soya (Triptic Soy Broth -

TSB; Çizelge 3.6.) sıvı besi yerine ilave edilmiş ve kültürler 37oC’de anaerobik 

koşullarda fermantasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun 0. ve 24. saatlerinde örneklerin 

hücre yoğunlukları UV-spektrofotometre (Shimadzu UV 1800, Kyoto, Japonya) 

kullanılarak 600 nm’deki optik yoğunluk (OD) değerleri ölçülerek aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır. Bu analizde kullanılan Enterococcus türü ise Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi Kültür Koleksiyonundan temin edilmiştir. 

 

PAS=

[(𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)

(𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤  𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)]

[(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)

(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)]
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Çizelge 3.6. TSB sıvı besi yerinin bileşimi 

 

TSB sıvı besi yeri 

Bileşim g/L 

Tryptone 17,00 

Bacto soytone 3,00 

Glikoz 2,50 

K2HPO4 2,50 

NaCl 5,00 

 

3.2.5. Bifidobacterium türlerinin gelişme oranlarının belirlenmesi 

 

Bakteriyel popülasyondaki değişim analizi, Cordyceps militaris mantar ekstraktı katkılı 

besi yerinde Bifidobacterium türlerinin gelişme yeteneklerini karşılaştırmalı olarak tespit 

etmek ve Bifidobacterium türleri için gelişme oranlarının belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Huebner ve ark. (2007)’nın önerdiği yöntemde, bir gecelik kültürler %1 (v/v) 

oranında, son konsantrasyonda %1 oranlarında glikoz ve inülin ve Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı içeren Bifidobacterium türleri için TPY sıvı besi yerine ilave edilmiş ve 

kültürler 37oC’de anaerobik koşullarda fermantasyona bırakılmıştır. Fermantasyonun 0., 

24. ve 48. saatlerinde örneklerde Bifidobacterium türleri için de Man, Rogosa and Sharpe 

(MRS) agar kullanılarak mikrobiyolojik ekim yapılmış ardından 37°C 72 saat 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda gelişen Bifidobacterium türlerinin sayısı 

(30-300 kob/g) belirlenmiştir (Olano-Martin ve ark. 2002, Vulevic ve ark. 2004, Shafiee 

ve ark. 2010, Mortazavian ve ark. 2011, Presti ve ark. 2015). 

 

3.2.6.Fermantasyon son ürünlerinin analizi 

  

Fermantasyon süresince Bifidobacterium türleri tarafından üretilen laktik asit, asetik asit, 

propiyonik asit ve bütirik asit miktarları ayrı ayrı ve toplam kısa zincirli yağ asitleri 

(KZYA) olarak hesaplanmıştır. Fermantasyonun 0., 24. ve 48. saatlerinde alınan %1 

oranında Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren örneklerde laktik asit, asetik asit, 

propiyonik asit ve bütirik asit analizleri refraktif indeks dedektörlü (RID) Shimadzu 

marka LC-20 AD model yüksek performans likit kromatografi (HPLC, Japonya) cihazı 

ve Transgenomics ORH-801 kolonu kullanılarak belirlenmiştir. Homojen haldeki sıvı 
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numuneler analiz öncesinde 0,45 µm gözenek çaplı membran filtreden geçirildikten 

sonra, numunelerin seyreltme oranı HPLC cihazında karbonhidrat bileşenlerinin en iyi 

ayrımının ve pik büyüklüğünün elde edildiği düzeye göre belirlenmiştir. Cihazın analitik 

koşulları; enjeksiyon hacmi 20 µL, akış oranı 0,6 ml/dk, kolon fırın sıcaklığı 65°C olarak 

uygulanmıştır. Mobil faz olarak kullanılan jel kolondaki ayrıma en uygun olan 0,0025 N 

H2SO4 tercih edilmiştir (Anonim 2012). 

 

ToplamKZYA = A + B + P + L 

A: Asetik asit,  

B: Bütirik asit 

P: Propiyonik asit 

L: Laktik asit 

 

3.2.7.Laktik asit değerlerinin toplam KZYA’rine oranı 

 

Bifidobacterium türleri tarafından Cordyceps militaris mantar ekstraktının fermantasyon 

sonucu oluşan laktik asit miktarının toplam KZYA miktarına oranının belirlenmesi 

amacıyla öncellikle fermantasyonun 0. ve 48. saatinde Bifidobacterium türlerinin 

oluşturdukları laktik asit ve toplam KZYA miktarları saptanmış, sonrasında ise aşağıda 

yer alan eşitlik doğrultusunda laktik asit miktarının toplam KZYA miktarına oranı 

hesaplanmıştır.  

 

 

Laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı = 
d𝐿 

d𝑇𝐾𝑍𝑌𝐴
 

 

 

d: fermantasyonun 0. ve 48. saatlerindeki miktarlar arasındaki farkı ifade etmektedir. 

 

3.2.8.Toplam fenolik madde miktarının belirlenmesi 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının fermantasyonu sonucu oluşan toplam fenolik 

madde miktarı Ryan ve Prescott (2010) tarafından bildirilen Folin-Ciocalteu kolorimetrik 

metodu modifiye edilerek belirlenmiştir. Fermantasyon sonucu oluşan fenolik maddeler 

Folin-Ciocalteu ayıracını indirgeyerek oksitlenmiş forma dönüşmektedir. Bu doğrultuda 
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reaksiyon sonunda indirgenmiş ayıracın oluşturduğu mavi renk spektrofotometrik olarak 

ölçülmüştür. Besi yeri örneklerin ekstraksiyonunda, 1 g örnek 1:1 oranında saf su ile 

seyreltilmiş, elde edilen su-örnek karışımı 30 dk süresince 10000 rpm’de santrifüj 

edilmiştir. Santrifüj işleminin ardından örneklerdeki sıvı kısım özel filtreden (Whatman 

1) geçirilerek toplam fenolik madde tayinlerinde kullanılmıştır (Behrad ve ark. 2009). 

0,25 mL ekstraksiyon örneği kapaklı cam tüpe alınmış, üzerine 2,3 mL saf su ile 0,15 mL 

Folin-Ciocalteu (FC) ayıracı (1 birim FC:5 birim saf su, v/v) eklenmiş ve karışım 15 

saniye süreyle vorteks’te karıştırılmıştır. 5 dakika sonra üzerine 0,3 mL %35’lik doymuş 

Na2CO3 çözeltisi ilave edilen tüp içeriği çalkalanmış ve karanlık ortamda 2 saat 

bekletilmiştir. Süre sonunda tüpten alınan örneğin absorbansı, ekstrakt yerine 45 µL 

damıtık suyla hazırlanan tanık örneğe karşı 725 nm’de okunmuş ve sonuç 500 mg/L’lik 

stok gallik asit çözeltisinden farklı konsantrasyonlarda hazırlanan gallik asit kurvesi 

yardımıyla elde edilen formülden “mg gallik asit eşdeğeri/100 mL” olarak hesaplanmıştır. 

 

3.2.9.Demir (III) indirgeme antioksidan gücü (FRAP) 

 

FRAP yöntemiyle antioksidan kapasite tayini Smet ve ark. (2008) tarafından tanımlanan 

yöntem modifiye edilerek belirlenmiştir. FRAP yönteminin prensibi, gıdalarda bulunan 

antioksidan bileşenlerin demir tripiridil-triazine kompleksini (Fe+3-TPTZ) demir 

kompleksine (Fe+2-TPTZ) indirgeyebilme kabiliyetini ölçmeye dayanmaktadır. Besi yeri 

örneklerin ekstraksiyonunda, 1 g örnek 1:1 oranında saf su ile seyreltilmiş, elde edilen 

su-örnek karışımı 30 dk süresince 10000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Santrifüj işleminin 

ardından örneklerdeki sıvı kısım özel filtreden (Whatman 1) geçirilerek toplam 

antioksidan madde tayinlerinde kullanılmıştır (Behrad ve ark. 2009). FRAP çözeltisi ise 

25 mL 0,3 mol/L asetat tampon çözeltisi (pH 3,6), 2,5 mL 20 mmol/L Fe3Cl x 6H2O ve 

2,5 mL 10 mmol/L TPTZ çözeltisi (40 mmol/L HCl ile hazırlanan) karıştırılarak 

hazırlanmıştır. Günlük hazırlanan FRAP çözeltisinden (37°C’de inkübe edilmiş) 3 mL 

alınarak 300 µL saf su ve 100 µL test edilecek örnek (veya tanık için ekstraksiyon 

çözeltisi) ile karıştırılmıştır. Analiz edilecek örnekler ve tanık örnek 37°C’de 30 dk 

inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi yapılan ön denemelerle belirlenmiş olup, maksimum 

ve değişmeyen absorbansın elde edildiği süre 30 dk olarak saptanmıştır. İnkübasyon 

sonunda indirgenmiş ayıracın oluşturduğu mavi renk 595 nm’de okunmuştur. 
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Antioksidan aktivite değeri kalibrasyon grafiğinden, trolox çözeltisi çözeltisinden farklı 

konsantrasyonlarda hazırlanan trolox çözeltisi kurvesi yardımıyla elde edilen formülden 

“µmol trolox/mL” olarak hesaplanmıştır. 

 

3.2.10.Difenil-1-pikrilhidrazil serbest radikal bağlama aktivitesi (DPPH)  

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının fermantasyonu sonucu oluşan toplam 

antioksidan madde miktarı Zhang ve Hamauzu (2004) tarafından bildirilen DPPH 

yöntemiyle belirlenmiştir. DPPH yöntemi kararlı serbest radikal difenil-1-pikrilhidrazil 

(DPPH)’in elektron ya da hidrojen atomları veren antioksidan kimyasalların varlığında, 

bu kimyasallar tarafından süpürülmesi ile karakteristik mor renginin açılmasının 

spektrofotometrik olarak belirlenmesi temeline dayanmaktadır. Besi yeri örneklerin 

ekstraksiyonunda, 1 g örnek 1:1 oranında saf su ile seyreltilmiş, elde edilen su-örnek 

karışımı 30 dk süresince 10000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Kullanılan DPPH (2,2-difenil-

1-pikrilhidrazil) çözeltisini hazırlarken önce 0,039 g DPPH’in metanolde çözdürülerek 

100 mL’ye (1 mM: 1x10-3 M) tamamlanmasıyla stok çözelti hazırlanmış, stok çözeltiden 

de 6 mL alınıp, metanol ile 100 mL’ye tamamlanmıştır (6x10-5 M). Santrifüj işleminin 

ardından örneklerdeki sıvı kısım özel filtreden (Whatman 1) geçirilerek toplam fenolik 

madde tayinlerinde kullanılmıştır (Behrad ve ark. 2009). Analiz için hazırlanan 

ekstraktlardan 0,1 mL alınıp üzerine 3,9 mL 6x10-5 M DPPH çözeltisi eklendikten sonra 

vorteks ile karıştırılmış ve 30 dk karanlıkta bekletilmiştir. 515 nm’de, metanol tanığına 

karşı spektrofotometrik okuma yapılmış ve sonuç 125 mg/L’lik stok trolox çözeltisinden 

farklı konsantrasyonlarda hazırlanan trolox kurvesi yardımıyla elde edilen formülden 

“mol trolox /100 mL” olarak hesaplanmıştır. 

 

3.2.11.Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerine ait deneme deseninin oluşturulması 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin depolama süresinin 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde, mikrobiyolojik ekim 

yöntemleri ile B. bifidum, L. acidophilus ve  L. casei probiyotik bakterilerinin sayıları ve 

canlılık oranları; pH, titrasyon asitliği, serum ayrılması ve renk analizleri ile fiziko-
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kimyasal karakteristikleri, tekstür profil analizi ile (sertlik, iç yapışkanlık, konsistens, 

viskozite indeksi) tekstürel karakteristikleri ve hedonik testi ile de duyusal özellikleri 

belirlenmiştir (Çizelge 3.7). 

 

Çizelge 3.7. Probiyotik yoğurt örneklerine ait deneme deseni 

 

3.2.12.Yoğurt örneklerinin analize hazırlanması 

 

Mikrobiyolojik örneklerin hazırlanmasında, fizyolojik tuzlu su, 8,5 g NaCl 1 L saf su 

içerisinde çözündürülerek elde edilmiş, özel kapaklı cam şişelere 90 mL, tüplere ise 9 mL 

aktarılarak şişe ve tüplerin ağızları hermetik olarak kapatılarak, 121oC’de 1,2 atm basınç 

altında 15 dk süreyle sterilize edilmiştir. Homojen hale getirilen 10 g kontrol ve 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri, 

içerisinde 90 mL fizyolojik tuzlu su bulunan steril şişelere aktarılmış ve içerisinden 9 mL 

fizyolojik tuzlu su bulunan tüplere 10–12’a kadar dilüsyonlar yapılmıştır. Mikrobiyolojik 

ekimler dökme plak yöntemi uygulanarak 3 paralelli olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Örnek Yoğurt İçeriği 

BB 
B. bifidum probiyotik kültürü kullanılarak üretilen kontrol grubu probiyotik 

yoğurt 

BBM 
B. bifidum probiyotik kültürü kullanılarak üretilen Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

LA 
L. acidophilus probiyotik kültürü kullanılarak üretilen kontrol grubu 

probiyotik yoğurt 

LAM 
L. acidophilus probiyotik kültürü kullanılarak üretilen Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

LC 
L. casei  probiyotik kültürü kullanılarak üretilen kontrol grubu probiyotik 

yoğurt 

LCM 
L. casei  probiyotik kültürü kullanılarak üretilen Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 
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3.2.13.Bifidobacterium bifidum sayısının belirlenmesi 

 

B. bifidum sayımı için besi yeri olarak 1 litre için 2 g Lityum klorit, 3 g Sodyum 

propiyonat olacak şekilde MRS agar hazırlanmıştır. Steril petri kutularına 10-1-10-12’lik 

dilüsyonlardan dökme plaka yöntemiyle 1’er mL ekimler yapılmış, üzerine steril besi 

yerinden yaklaşık 12-15 mL aktarılmış, rotasyon hareketi ile besi yeri ve sıvı 

karıştırılmıştır. Besi yeri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilmiş, 37oC’de 3 gün 

anaerobik inkübasyona tabi tutulmuştur. Anaerobik inkübasyonu sağlamak için 

Anaerobentopf (Merck, Almanya) anaerobik jar ve oksijeni uzaklaştırmak amacıyla 

Aneorocult (Oxoid, İngiltere) kullanılmıştır. İnkübasyondan sonra oluşan koloniler (30-

300) sayılarak mL’deki B. bifidum sayısı saptanmış ve istatistiksel değerlendirmede 

sonuçlar logaritmik olarak verilmiştir (Chen ve ark. 2011).  

 

3.2.14.Lactobacillus acidophilus sayısının belirlenmesi 

 

L. acidophilus sayımı için besi yeri olarak 1 litre için 1,5 g Bile (Ox bile dried pure, 

Merck, Almanya) olacak şekilde MRS agar hazırlanmıştır. Steril petri kutularına 10-1-10-

12’lik dilüsyonlardan dökme plaka yöntemiyle 1’er mL ekimler yapılmış üzerine de MRS-

Bile agardan yaklaşık 12-15 mL aktarılmış, rotasyon hareketi ile besi yeri ve sıvı 

karıştırılmıştır. Besi yeri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilmiş, 37oC’de 3 gün 

anaerobik inkübasyona tabi tutulmuştur. Anaerobik inkübasyonu sağlamak için 

Anaerobentopf (Merck, Germany) anaerobik jar ve oksijeni uzaklaştırmak amacıyla da 

Aneorocult (Oxoid, England) kullanılmıştır. İnkübasyondan sonra oluşan koloniler (30-

300) sayılarak mL’deki L. acidophilus sayısı saptanmış ve istatistiksel değerlendirmede 

sonuçlar logaritmik olarak verilmiştir (Shu ve ark. 2011). 

 

3.2.15.Lactobacillus casei sayısının belirlenmesi 

 

L. casei sayımı için besi yeri olarak 1 litre için 1,5 g Bile (Ox bile dried pure, Merck, 

Germany) olacak şekilde MRS agar hazırlanmıştır. Steril petri kutularına 10-1-10-12’lik 

dilüsyonlardan dökme plaka yöntemiyle 1’er mL ekimler yapılmış üzerine de MRS-Bile 

agardan yaklaşık 12-15 mL aktarılmış, rotasyon hareketi ile besi yeri ve sıvı 
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karıştırılmıştır. Besi yeri katılaştıktan sonra petri kutuları ters çevrilmiş, 37oC’de 3 gün 

anaerobik inkübasyona tabi tutulmuştur. Anaerobik inkübasyonu sağlamak için 

Anaerobentopf (Merck, Germany) anaerobik jar ve oksijeni uzaklaştırmak amacıyla da 

Aneorocult (Oxoid, England) kullanılmıştır. İnkübasyondan sonra oluşan koloniler (30-

300) sayılarak mL’deki L. casei sayısı saptanmış ve istatistiksel değerlendirmede 

sonuçlar logaritmik olarak verilmiştir (Shu ve ark. 2011). 

 

3.2.16.pH 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin pH değerleri pH 315i/SET (WTW, Almanya) marka pH metre kullanılarak 

saptanmıştır. Her analiz öncesi 20oC’de standart tampon çözeltiler kullanılarak (pH 4 ve 

pH 7) cihaz kalibre edilmiş ve sonrasında cihazın elektrotu örnek içerisine daldırılarak 

örneklerin pH değerleri okunmuştur (AOAC 2012).  

 

3.2.17.Titrasyon asitliği 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin titrasyon asitliğini belirlemek için, 10 g örnek alınarak üzerine 10 mL saf su 

ilave edilmiş, 0,1 N NaOH ile pH 8,1’e gelene kadar titre edilmiş ve (%) asitlik miktarı 

laktik asit cinsinden aşağıdaki formül doğrultusunda hesaplanmıştır (Akalin ve ark. 

2012).  

 

%Titrasyon Asitliği (%LA) = 
𝑆×0,009

Ö
× 100 

 

S = Titrasyonda kullanılan 0,1 N NaOH çözeltisi (mL) 

Ö = Titrasyonda kullanılan yoğurt miktarı 

 

3.2.18.Serum ayrılması  

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin serum ayrılması değerleri Delikanli ve Ozcan (2014) metodu kullanılarak 

belirlenmiştir. Depolama süresinin 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde 25 g olarak tartılmış 
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olan yoğurt örneğinin +4oC’de 2 saat’lik süre sonunda, filtre kağıdından süzülerek ayrılan 

serumunun mL cinsinden miktarı belirlenmiş ve sonuç mL/25 g olarak verilmiştir. 

 

3.2.19.Renk tayini 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin renk tayininde “L” [(0) siyah-(100) beyaz], “a” [(+) kırmızı, (-) yeşil] ve “b” 

değeri [(+) sarı, (-) mavi] değerlerinin belirlenmesi amacıyla MSEZ-4500L HunterLab 

(Virginia, USA) cihazı kullanılmıştır (Şekil 3.2.). Beyaz ve siyah tablalar kullanılarak 

cihazın renk değerleri standartlaştırılmış ve ölçümler örneğin 3 farklı bölgesinde ayrı ayrı 

gerçekleştirilmiş ve aritmetik ortalamaları alınmıştır (Cueva ve Aryana 2008). Şekil 

3.2.’de Hunter sistemindeki renk parametrelerinin (L, a ve b) skalası görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 3.2. Hunter sistemindeki L, a ve b parametrelerinin renk skalası 

 

3.2.20.Tekstürel analizler 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin enstrümantal tekstürel özellikleri Joon ve ark. (2017) yöntemi modifiye 

edilerek Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde bulunan, 

Texture Analyser TA-Plus (Lloyd Instruments) cihazı ile 30 kg yük hücresi ve spesifik 

ters ekstrüzyon probu olan back ekstrüzyon testi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Her 

yoğurt örneği standardı sağlamak amacıyla örnek derinliği 5 cm olan 200 g’lık plastik 

kaplara doldurulmuş ve analiz probiyotik yoğurt örnekleri +4°C’de iken 
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gerçekleştirilmiştir. Uygulanan back ekstrüzyon testi analizde baskılama işlemi 1 mm.s
-1 

crosshead hızında, 40 mm çapında 45 mm derinliğindeki silindir probun yoğurda 

daldırılması ile sağlanmıştır. Back ekstrüzyon tekniğine göre elde edilen güç-zaman 

grafiklerden (prob örneğe girdiğinde pozitif ve örnekten çıktığında negatif alan elde 

edilmiştir) yoğurt örneklerinin tekstürel özellikleri hakkında bilgi veren parametrelerin 

hesaplanması Texture Exponent 32 (2007) software (Stable Micro Systems, Godalming, 

UK) yazılımı doğrultusunda yapılmıştır. Değerlendirmeye alınan parametreler sertlik 

(firmness; g) maksimum pozitif kuvvet, konsistens (gs) pozitif bölgenin alanı, iç 

yapışkanlık (cohesiveness; g) maksimum negatif kuvvet ve viskozite indeksi (viskozite 

index; gs) negatif bölgenin alanı olarak belirlenmiştir (Şekil 3.3.). 

 

Şekil 3.3. Tektür profil analizi ile belirlenen parametreler 

 

3.2.21.Duyusal analizler 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin tüketim kalitesini test edebilmek amacıyla duyusal analiz yapılmış ve 

duyusal değerlendirmesi Gomes ve ark. (2013) değerlendirme skalası (Çizelge 3.8.) 

modifiye edilerek, U.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümünde görevli öğretim elemanları ve 

lisansüstü öğrencilerinden oluşan 7 kişilik eğitilmiş bir panelist grubu tarafından 
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gerçekleştirilmiştir. Duyusal analizin yapılması için +4ºC’de muhafaza edilen kontrol ve 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri bu 

sıcaklıktan alınarak 12-15ºC’de panelistlere sunulmuştur. Yoğurt örnekleri panelist grubu 

tarafından “Görünüş”, “Kıvam (Kaşıkla)”, “Kıvam (Ağızla)”, “Koku”, “Renk”, “Tat” ve 

“Genel Kabul Edilebilirlik” özellikleri açısından incelenmiş ve her bir özellik için 

ondalıklı değerler de dahil olmak üzere 1-5 puan sistemi kullanılmıştır. Duyusal analiz 

sırasında panelistlere su ve kraker ikram edilerek aroma farklılıklarını daha rahat 

algılayabilmeleri sağlanmıştır.   

 

3.2.22.Sonuçların değerlendirilmesi ve istatistiksel analizler 

 

Çalışmanın birinci basamağını oluşturan Bifidobacterium türlerinin karbonhidrat 

içermeyen TPY besi ortamına ilave edilen Cordyceps militaris mantar ekstraktını 

fermente edebilme yeteneklerini belirlemek amacıyla uygulanan analizler sonucunda elde 

edilen verilerdeki farklılıkların belirlenmesi için varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci basamağında ise kontrol grupları ile birlikte 6 farklı 

ürün 2 tekerrür halinde üretilmiş ve tüm analizler her tekerrür için 3 paralelli olarak 

çalışılmıştır. Çalışmada, kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerindeki ürün çeşitleri ve depolama süresi 

boyunca mikrobiyolojik, fiziko-kimyasal, tekstürel ve duyusal özelliklerinde meydana 

gelen farklılıklar belirlenmiş ve buna bağlı olarak da varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. Çalışmanın tüm aşamalarında alınan ortalamalar arasındaki önemli 

düzeyde görülen farkların karşılaştırılması ise Fisher LSD testi ile gerçekleştirilmiştir. 

Gruplar arasındaki farklılıklarda p<0,01 değeri kullanılmıştır. 
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Çizelge 3.8. Yoğurt örneklerine ait duyusal değerlendirme formu 

 

Görünüş Puan 
- Temiz, parlak, süt renginde, serum ayrılması olmamış, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan, homojen 

- Temiz, süt renginde, serum ayrılması olmamış, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan  

- Temiz, mat, az sayıda çatlak ve az miktarda serum ayrılmış  

- Süt renginden farklı değişik renk meydana gelmesi, çok sayıda çatlak, gaz kabarcığı bulunan, 

serumu ayrılmış, gözle görülebilen her türlü yabancı madde bulunan 

 

 

5 

4 

3 

1-2 

Kıvam Puan (Kaşıkla) 
-Kaşıkla alınan kesitte dolgun kıvamda, düzgün yapıda, homojen karıştırıldıktan sonra koyu bir 

akıcılık, serumu hemen ayrılmayan,  

-Alınan kesitte dolgun kıvamda, düzgün yapıda, homojen, karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılık, 

serumu az ayrılan,  

-Alınan kesitte akıcılığı az, hafif pütürlü yapıda, karıştırıldıktan sonra akıcı ve serumu hemen ayrılan, 

ağıza alındığında dağılan, hafif pütürlü. 

-Alınan kesitte çok akıcı, homojen olmayan ve pütürlü, karıştırıldıktan sonra çok akıcı hemen fazla 

miktarda serumu ayrılan, dipte tortu bulunduran, dille damak arasında tutulamayan, akıcı, homojen 

olmayan. 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1-2 

Kıvam Puan (Ağızla) 
- Dille damak arasında kolay dağılmayan dolgun yapıda, homojen  

- Dille damak arasında az dağılan, homojen, dolgun yapıda  

- Ağıza alındığında dağılan, hafif pütürlü 

- Dille damak arasında tutulamayan, akıcı, homojen olmayan, pütürlü yapıda. 

 

5 

4 

3 

1-2 

Koku Puan 
- Kendine has hoş kokuda  

- Kendine has olmayan ve yabancı koku ihtiva eden  

- Kendine has olmayan, alkolümsü, yanık veya yabancı koku ihtiva eden  

 

 

4-5 

3 

1-2 

Tat Puan 
- Kendine has hafif ekşimsi tatta olan  

- Hafif ekşimsi veya hafif tatlımsı  

- Ekşimsi, hafif acımsı, hafif küfümsü, hafif sabunumsu ya da hafif yanık tatta olan ve benzeri 

yabancı tat içeren 

- Aşırı derecede ekşimsi, acımsı, küfümsü, sabunumsu yanık tatta olan ve benzeri yabancı tat içeren 

 

 

5 

4 

3 

 

1-2 

Duyusal 

Özellik 
Görünüş 

Kıvam 

(Kaşıkla) 
Kıvam 

(Ağızla) 
Koku Tat 

Genel 

Kabul 

edilebilirlik 

BB       

BBM       

LA       

LAM       

LC       

LCM       
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

4.1.pH  

 

Probiyotik bakteriler, anti-mikrobiyel bileşikler oluşturarak patojenlere karşı antagonistik 

etkiye sahip olma özellikleri ile insan sağlığı üzerine yararlı ve teröpatik etkide bulunan 

mikroorganizmalar olarak bilinmektedir. Probiyotik bakterilerin gelişimi, ortamda 

bulunan prebiyotiklerin bulunmasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Probiyotik 

bakterilerin gelişimini destekleyen prebiyotiklerin Bifidobacterium türleri tarafından 

fermantasyonu sonucunda başta laktik asit olmak üzere asetik asit, propiyonik asit, bütirik 

asit ve çeşitli yan ürünler oluşmakta ve bu asitler ile bağırsak mikrobiyotasının pH’sı 

düşmekte ve ortama Bifidobacterium türlerinin hâkim olması ile patojen 

mikroorganizmaların gelişimi engellenmektedir. Bu kapsamda probiyotik bakterilerin 

fermantasyonları sonucunda ortam pH’sını hızlı bir şekilde düşürmeleri probiyotik 

bakterilerin istenilen özellikleri arasında yer almaktadır (Shah 2001, Holzapfel ve 

Schillinger 2002, Hwanhlem ve ark. 2010, Coşkun 2011, Ceyhan ve Alıç 2012, Di-Cagno 

ve ark. 2013). 

 

4.1.1.Bifidobacterium bifidum 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değişim 

profilini belirlemek amacıyla uygulanan analiz sonucunda elde edilen pH değerleri 

Çizelge 4.1.’de verilmiştir. Besi yeri örneklerinin pH değerleri 4,36 ile 6,77 arasında 

değişiklik göstermiştir. Ortalama pH değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 4,36 ile 

fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 6,77 ile fermantasyon süresinin 

0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.1.). 
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Çizelge 4.1. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 6,71 6,14 6,12 6,01 6,12 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,70 6,25 6,04 5,52 5,98 

%1 Mantar Ekstraktı 6,70 6,24 6,08 5,87 5,56 

%2 Mantar Ekstraktı 6,68 6,11 5,92 5,64 5,20 

%1 Glikoz 6,75 5,31 4,52 4,37 4,36 

%1 İnülin 6,77 5,59 5,45 4,96 5,34 

Minimum 6,68 5,31 4,52 4,37 4,36 

Maksimum 6,77 6,25 6,12 6,01 6,12 

Ortalama 6,72 5,94 5,69 5,40 5,43 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerine 

ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin pH değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.2.). Besi yeri örnekleri arasında meydana gelen bu farklılığın 

deneme desenine göre hazırlanmış olan besi yeri örneklerinin bileşimindeki glikoz, inülin 

ve mantar ekstraktı içeriğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.2. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 1,89238 227085** 

Süre 4 3,37727 405272,80** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,18577 22292,56** 

Hata 30 0,00001 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait LSD testi 

sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve 

besi yeri örneklerinde en yüksek pH değerinin 6,21 ile Kontrol örneğinde; en düşük 

değerin ise 5,06 ile %1 Glikoz örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.3.).  

Bifidobacterium türleri, besi yeri örneklerinin bileşiminde bulunan prebiyotiklerin            
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β-bağlarını parçalayan enzimlere sahip bulunmaktadırlar. Bu özellik sayesinde de 

karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanarak gelişim göstermektedirler (Probert ve 

Gibson 2002, Ehrmann ve ark. 2003). En yüksek pH değerinin karbonhidrat içeremeyen 

Kontrol örneğinde tespit edilmesi enerji kaynağının yetersizliği nedeniyle B. bifidum’un 

gelişme göstermemesi ve buna bağlı olarak da asitliğin gelişmemesine bağlı olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Fermantasyonu süresince B. bifidum’un besi yeri örneklerinin pH değerleri 

incelendiğinde B. bifidum’un mantar ekstraktı içeren besi ortamında aktivite göstererek 

asitlik geliştirebildiği tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, B. bifidum’un 

mantar ekstraktının bileşiminde bulunan karbonhidratları ve diğer bileşenleri inülin ve 

glikoz kadar iyi kullanabildiğini göstermektedir. Mantarlarla ilgili yapılan birçok 

araştırmada mantarların kitin, krestin, ganoderan, hemiselüloz, β-1,3 glukan, β-1,6 

glukan, mannan, lentinan, grifolan, ksilanlar ve galaktan gibi beslenme bileşenlerinin 

içermeleri nedeniyle potansiyel prebiyotik kaynağı olarak değerlendirilebileceğini ortaya 

koymaktadır (Sobieralski ve ark. 2012, Lam ve Cheung 2013, Russo ve ark. 2013). 

 

Çizelge 4.3. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N pH 

Kontrol 10 6,21a 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 6,09b 

%1 Mantar Ekstraktı 10 6,09c 

%2 Mantar Ekstraktı 10 5,97d 

%1 Glikoz 10 5,06f 

%1 İnülin 10 5,62e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.4.’te verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek pH değeri 6,71 ile 0. saatinde, en düşük 

pH değeri ise 5,39 ile 36. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.4.). Bu durum B. bifidum’un 

gelişiminin fermantasyonun 36. saatine kadar arttığını, 36. ve 48. saatler arasında 
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gelişimlerinin azaldığını ve daha stabil hale geldiğini göstermektedir.  Bu durumun 

optimal gelişme koşulların değişmesi (pH, osmotik basınç, oksijen), besi yerinde toksik 

metabolitlerin birikmesi ve besi yeri bileşiminde bulunan substratların azalmasına bağlı 

olarak B. bifidum’un gelişiminin baskınlamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.4. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N pH 

0 12 6,71a 

12 12 5,93b 

24 12 5,68c 

36 12 5,39e 

48 12 5,48d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.1.’de Bifidobacterium bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin pH değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.1. B.bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH 

değeri değişimi 

 

4.1.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değişim 

profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde 
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edilen pH değerleri Çizelge 4.5.’te verilmiştir. Besi yeri örneklerinin pH değerleri 3,77 

ile 6,62 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama pH değerleri incelendiğinde ise en 

düşük değer 3,77 ile fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 6,62 ile 

fermantasyon süresinin 0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.5.). 

 

Çizelge 4.5. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 6,62 6,23 6,11 6,06 5,72 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,51 6,08 5,37 5,19 4,94 

%1 Mantar Ekstraktı 6,53 5,99 5,05 4,87 4,71 

%2 Mantar Ekstraktı 6,43 5,65 4,64 4,46 4,40 

%1 Glikoz 6,46 5,02 4,15 3,95 4,10 

%1 İnülin 6,41 5,12 3,96 3,82 3,77 

Minimum 6,41 5,02 3,96 3,82 3,77 

Maksimum 6,62 6,23 6,11 6,06 5,72 

Ortalama 6,49 5,68 4,88 4,72 4,61 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin pH değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.6.). Besi yeri örneklerinde prebiyotik substrat olarak kullanılan 

glikoz, inülin ve mantar ekstraktının kimyasal yapılarındaki faklılığa bağlı olarak pH 

değerlerinde meydana gelen farklılığın beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.6. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 3,31729 153105,86** 

Süre 4 7,64865 353014** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,21514 9929,44** 

Hata 30 0,00002 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait 

LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil 

olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek pH değeri 6,14 ile Kontrol örneğinde; en 

düşük değer ise 4,61 ile %1 İnülin örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.7.).  

 

Prebiyotikler substratların Bifidobacterium ve Lactobacillus gibi insan sağlığı için önemli 

bakterilerin metabolik aktivitelerini ve gelişimlerini stimüle ettiği bu amaçla yapılan 

birçok in vitro çalışmada belirlenmiştir (Polari ve ark. 2012, Haryadi ve ark. 2013). Bu 

kapsamda prebiyotikler substratların Bifidobacterium türleri tarafından fermente 

edilmelerine bağlı olarak Bifidobacterium türlerinin gelişim gösterdikleri ve metabolik 

faaliyetleri sonucunda ortam pH ve asitlik değerlerinde değişim gösterdikleri 

bilinmektedir (Mussatto ve Mancilha 2007, Quigley 2010).  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerleri 

incelendiğinde B. infantis’in mantar ekstraktı içeren besi ortamında aktivite göstererek 

glikoz ve inülin içeren besi yeri ortamı kadar asitlik geliştirebildiği belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda B. infantis’in mantar ekstraktı bileşiminde bulunan karbonhidrat kaynağı 

prebiyotik bileşenlerini inülin ve glikoz kadar iyi kullanabildiği düşünülmektedir 

(Sobieralski ve ark. 2012, Lam ve Cheung 2013, Russo ve ark. 2013). 

 

Çizelge 4.7. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N pH 

Kontrol 10 6,14a 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 5,61b 

%1 Mantar Ekstraktı 10 5,42c 

%2 Mantar Ekstraktı 10 5,11d 

%1 Glikoz 10 4,73e 

%1 İnülin 10 4,61f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki 

olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en 

yüksek pH değeri 6,49 ile 0. saatte, en düşük pH değeri ise 4,60 ile 48. saatte saptanmıştır 
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(Çizelge 4.8.). Bu durum B. infantis’in gelişiminin 48 saatlik fermentasyon süresince 

sürekli olarak devam ettiğini göstermektedir. 

 

Çizelge 4.8. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N pH 

0 12 6,49a 

12 12 5,67b 

24 12 4,88c 

36 12 4,72d 

48 12 4,60e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.2.’de B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.2. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH değeri 

değişimi 

 

4.1.3.Bifidobacterium lactis  

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değişim profilini 

belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen pH 

değerleri Çizelge 4.9.’da verilmiştir. Besi yeri örneklerinin pH değerleri 5,00 ile 6,72 

arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama pH değerleri incelendiğinde ise en düşük 
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değer 6,09 ile fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 6,72 ile 

fermantasyon süresinin 0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.9.). 

 

Çizelge 4.9. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 6,69 6,65 6,30 6,15 6,09 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,55 6,20 5,90 5,31 5,05 

%1 Mantar Ekstraktı 6,55 6,50 6,29 6,10 5,41 

%2 Mantar Ekstraktı 6,52 6,52 6,26 5,79 5,09 

%1 Glikoz 6,72 6,57 5,69 5,08 5,00 

%1 İnülin 6,74 6,50 5,83 5,72 5,00 

Minimum 6,52 6,20 5,83 5,08 5,00 

Maksimum 6,72 6,65 6,30 6,15 6,09 

Ortalama 6,63 6,49 6,04 5,69 5,27 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince deneme desenine göre hazırlanmış olan 

besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, 

besi yeri örneklerinin pH değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon 

süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi süresi interaksiyonu açısından istatistiksel 

bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.10.). Besi yeri örnekleri 

arasında meydana gelen bu farklılığın ilk olarak deneme desenine göre hazırlanmış olan 

besi yeri örneklerinin bileşiminde prebiyotik substrat olarak kullanılan inülin, glikoz ve 

mantar ekstraktının kimyasal yapılarında bulunan bileşenlerin farklılığından ve buna 

bağlı olarak fermantasyon sonucu oluşan metabolitlerin B. lactis’in fermantasyon 

yeteneğini etkilemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.10. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,50224 4497,70** 

Süre 4 3,84824 34461,81** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,10911 977,09** 

Hata 30 0,00011 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait 

LSD testi sonuçları Çizelge 4.11.’de verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde besi yeri 

örneklerinde en yüksek pH değeri 6,37 ile Kontrol örneğinde; en düşük değer ise 5,80 ile 

%0,5 Mantar Ekstraktı örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.11.).  

 

Prebiyotiklerin, Bifidobacterium türleri tarafından substrat olarak kullanılarak 

Bifidobacterium türlerinin gelişimlerini stimüle ettiği ve gelişimlerine bağlı olarak da 

ortam pH’sını düşürerek patojen mikroorganizmaların gelişimlerini inhibe ettiği 

bilinmektedir. Bu kapsamda prebiyotiklerle ilgili in vitro olarak yapılan birçok çalışmada 

prebiyotik olarak özellikle probiyotik bakteriler tarafından daha kolay fermente 

edilebilmeleri özellikleri ile inülin tercih edilmektedir (Quigley 2010, Ranadheera ve ark. 

2010, Wang ve ark. 2010).  Bu doğrultuda B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince 

besi yeri örneklerinin pH değerleri incelendiğinde, B. lactis’in mantar ekstraktının 

bileşiminde bulunan kitin, hemiselüloz, α-glukan, β-glukan, mannan vb. prebiyotik 

bileşenlerini glikoz ve inülin kadar değerlendirebildiğini ve böylelikle B. lactis’in mantar 

ekstraktı içeren besi ortamında en az glikoz ve inülin kadar aktivite göstererek asitlik 

geliştirebildikleri tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N pH 

Kontrol 10 6,37a 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 5,80e 

%1 Mantar Ekstraktı 10 6,19b 

%2 Mantar Ekstraktı 10 6,03c 

%1 Glikoz 10 5,81e 

%1 İnülin 10 5,95d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.12.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde depolama süresince en yüksek pH değeri 6,64 ile 0. saatinde, en düşük pH 

değeri ise 5,27 ile 48. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.12.). Bu durum B. lactis’in 
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gelişiminin 48 saatlik fermentasyon süresince sürekli olarak devam ettiğini 

göstermektedir. 

 

Çizelge 4.12. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N pH 

0 12 6,64a 

12 12 6,49b 

24 12 6,04c 

36 12 5,69d 

48 12 5,27e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.3.’te B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.3. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin pH değeri 

değişimi 
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4.1.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki pH değerleri 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki pH değişim 

profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde 

edilen ortalama pH değerleri Çizelge 4.13.’te verilmiştir. Besi yeri örneklerinin pH 

değerleri 4,40 ile 6,70 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama pH değerleri 

incelendiğinde ise en düşük değer 4,40 ile B. infantis’in %2 Mantar Ekstraktı içeren 

besiyerindeki fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 6,70 ile                    

B. bifidum’un %0,5 ile %1 Mantar Ekstraktı içeren besiyerindeki fermantasyon süresinin 

0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.13.). 

 

Çizelge 4.13. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 

0. 12. 24. 36. 48. 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,70 6,25 6,04 5,52 5,98 

%1 Mantar Ekstraktı 6,70 6,24 6,08 5,87 5,56 

%2 Mantar Ekstraktı 6,68 6,11 5,92 5,64 5,20 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,51 6,08 5,37 5,19 4,94 

%1 Mantar Ekstraktı 6,53 5,99 5,05 4,87 4,71 

%2 Mantar Ekstraktı 6,43 5,65 4,64 4,46 4,40 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,55 6,20 5,90 5,31 5,05 

%1 Mantar Ekstraktı 6,55 6,50 6,29 6,10 5,41 

%2 Mantar Ekstraktı 6,52 6,52 6,26 5,79 5,09 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.14.’te verilmiştir. Varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin pH değerleri arasındaki farklılık besi yeri 

çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.14.).  
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pH değeri açısından besi yeri örnekleri arasında meydana gelen bu farklılığın deneme 

desenine göre hazırlanmış olan besi yeri örneklerinin bileşiminden ve Bifidobacterium 

türlerinin fermantasyon kapasitelerindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.14. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 11 1,51577 259846,27** 

Süre 4 8,56331 1467996,07** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 44 0,18775 32185,01** 

Hata 60 0,00001 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin pH değerlerine ait 

LSD testi sonuçları Çizelge 4.15.’te verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

yüksek pH değeri 6,19 ile B. lactis kültürününün kullanıldığı %1 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük değer ise 5,11 ile B. infantis kültürünün kullanıldığı %2 Mantar 

Ekstraktı örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.15.).  

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin pH değerleri, 

prebiyotik substratların konsantrasyonuna bağlı olarak probiyotik bakterilerin gelişme 

performansı ve asitlik oluşturma aktivitesi üzerinde etkili olduğunu ve her bakteri için 

spesifik bir prebiyotik substrat olabileceğini göstermektedir. Bu açıdan pH değerleri 

incelendiğinde benzer çalışmalar ile uyum içinde olduğu görülmektedir (Kneifel ve ark. 

2000, Gopal ve ark. 2001, Bielecka ve ark. 2002, Goderska ve ark. 2008, Saminathan ve 

ark. 2011).  
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Çizelge 4.15. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N pH 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 6,09b 

%1 Mantar Ekstraktı 10 6,09c 

%2 Mantar Ekstraktı 10 5,97e 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 5,61g 

%1 Mantar Ekstraktı 10 5,42h 

%2 Mantar Ekstraktı 10 5,11ı 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 5,80f 

%1 Mantar Ekstraktı 10 6,19a 

%2 Mantar Ekstraktı 10 6,03d 

     *Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Bifidobacterium türleri farklı gruplar olarak değerlendirildiğinde B. infantis’in gelişim 

gösterdiği besi yeri örneklerindeki asitlik gelişiminin diğer  besiyeri örneklerine kıyasla 

daha fazla olduğu ve buna bağlı olarak da pH değerlerinin daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir. Bu durumun Bifidobacterium türlerinin normal koşullarda asidik ve düşük 

pH’lı ortama yüksek duyarlılık göstermesine karşın, bakteri türüne bağlı olarak 

değişkenlik göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Donkor ve ark. 2006, Sanz 

2007).  B. infantis’in diğer Bifidobacterium türlerine göre yüksek asitlik ve düşük pH’ya 

daha toleranslı olduğunu B. infantis ile yapılan benzer çalışmalarda da belirtilmektedir 

(Arboleya ve ark. 2011, Andriantsoanirina ve ark. 2013). 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin pH değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.16.’da verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu saptanmıştır. 

Besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek pH değeri 6,62 ile 0. saatte, en 

düşük pH değeri ise 5,15 ile 48. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.16.). Bu durum 

Bifidobacterium türlerinin gelişiminin fermentasyonun süresinin sonuna doğru arttığını 

göstermektedir.  
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Çizelge 4.16. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N pH 

0 24 6,62a 

12 24 5,97b 

24 24 5,49c 

36 24 5,30d 

48 24 5,15e 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.4.’te Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.4. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değeri değişimi 
 

Bifidobacterium türleri asit tolerans özellik göstermemekte ve asidofilik mikroorganizmalar 

arasında yer almamaktadır. Gelişmeleri için optimum pH aralığının 5,0 ile 6,0 olması 

gerekmektedir. Patojen mikroorganizmaların inhibisyonunun gerçekleştirildiği asitliği 

yüksek bir ortamda (pH <4,00-4,50) gelişmeleri olumsuz yönde etkilenmekte, 

yavaşlamakta ya da durmaktadır. pH değeri nötre yakın bir ortamda ise (6,50< pH <7,02) 
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ise ortamda bulunan diğer mikroorganizmaların gelişimlerine bağlı olarak baskın olma 

durumlarını kaybetme ihtimali söz konusu olmaktadır (Wang ve ark. 2003, Özden 2013). 

Bu kapsamda Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

pH değerleri incelendiğinde pH değerlerinin, Bifidobacterium türlerinin gelişimini 

olumsuz yönde etkilemeyecek değerler arasında yer aldığı görülmektedir.  

 

4.2.Optik yoğunluk (OD) 

 

Mikroorganizmaların hızlı bir şekilde çoğalma gösterdikleri ve ölü hücre sayısının 

çoğalan hücre sayısına oranla daha düşük olduğu evre, mikroorganizma gelişme 

kurvesinin logaritmik fazı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda mikrooorganizmaların 

hücre yoğunluklarının belirlenmesi amacıyla çoğunlukla indirekt sayım yöntemleri 

arasında yer alan standarda dayalı sayım yöntemleri kullanılmaktadır.  

 

Optik yoğunluğun fotometrik olarak ölçümü, homojen süspansiyonlarda mümkün olup, 

bu amaçla kullanılan spektrofotometrelerde, monokromatik bir ışığın bir hücre 

süspansiyonundan geçerken uğradığı yoğunluk kaybı değeri türbidimetrik veya 

refraktometrik yöntemlerle belirlenmektedir (Gürgün ve Halkman 1990). 

 

4.2.1.Bifidobacterium bifidum  

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin hücre yoğunluk 

değerlerinin (OD) belirlenmesi amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen ortalama OD değerleri Çizelge 4.17.’de verilmiştir. Besi yeri 

örneklerindeki OD değerleri 0,252 ile 1,231 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama 

OD değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 0,423 ile fermantasyon süresinin 0. 

saatinde, en yüksek değer ise 0,795 ile fermantasyon süresinin 36. saatinde belirlenmiştir 

(Çizelge 4.17.). 
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Çizelge 4.17. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 0,252 0,501 0,255 0,146 0,145 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,320 0,685 0,624 0,717 0,537 

%1 Mantar Ekstraktı 0,552 0,865 0,763 0,847 0,861 

%2 Mantar Ekstraktı 0,875 1,075 1,211 1,231 1,080 

%1 Glikoz 0,275 0,786 0,910 1,026 0,432 

%1 İnülin 0,265 0,676 0,679 0,805 0,477 

Minimum 0,252 0,501 0,255 0,146 0,145 

Maksimum 0,875 1,075 1,211 1,231 1,080 

Ortalama 0,423 0,765 0,740 0,795 0,589 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.18.’de verilmiştir. Varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin OD değerleri arasındaki farklılık besi yeri 

çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.18.). 

Örnekler arasında meydana gelen bu farklılığın besi yeri bileşiminde bulunan glikoz, 

inülin ve mantar ekstratlarının bileşimde bulunan prebiyotik substratların ve substrat 

oranlarının farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.18. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,753577 94591,27** 

Süre 4 0,290646 36482,71** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,034421 4320,66** 

Hata 30 0,000008 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine 

ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.19.’da verilmiştir. LSD testi sonuçları incelendiğinde 

tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

yüksek OD değeri 1,094 ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 0,259 ile 
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Kontrol örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.19.). Bu duruma bağlı olarak en düşük hücre 

yoğunluğu değerinin Kontrol örneğinde tespit edilmesi ve besi yerine belirli oranlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının ilavesi ile hücre yoğunluğu değerlerinin orantılı 

olarak artmış olması; B. bifidum’un glikoz ve inülinde olduğu kadar Cordyceps militaris 

mantar ekstraktında da iyi gelişebildiğini göstermektedir. 

 

Çizelge 4.19. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N OD 

Kontrol 10 0,259f 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,576e 

%1 Mantar Ekstraktı 10 0,777b 

%2 Mantar Ekstraktı 10 1,094a 

%1 Glikoz 10 0,685c 

%1 İnülin 10 0,580d 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.20.’de verilmiştir. LSD testi 

sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve 

besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek OD değeri 0,795 ile 36. saatinde, 

en düşük OD değeri ise 0,422 ile 0. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.20.).  Bu durum pH 

değerleri ile paralellik göstererek (Çizelge 4.4.) B. bifidum’un gelişiminin 

fermantasyonun 36. saatine kadar arttığını, 36. ve 48. saatler arasında gelişimlerinin 

azaldığını ve daha stabil hale geldiğini göstermektedir. 

 

Çizelge 4.20. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N OD 

0 12 0,422e 

12 12 0,764b 

24 12 0,740c 

36 12 0,795a 

48 12 0,588d 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 



 

83 

 

Şekil 4.5.’te B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.5. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin OD 

değeri değişimi 

 

4.2.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yerlerindeki hücre yoğunluk 

değerlerinin (OD) belirlenmesi amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen ortalama OD değerleri Çizelge 4.21.’de verilmiştir. Besi yeri 

örneklerindeki OD değerleri 0,361 ile 2,132 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama 

OD değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 0,496 ile fermantasyon süresinin 0. 

saatinde, en yüksek değer ise 1,538 ile fermantasyoa süresinin 36. saatinde belirlenmiştir 

(Çizelge 4.21.). 
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Çizelge 4.21. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 0,361 0,480 0,702 0,528 0,523 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,474 0,599 1,167 1,468 1,064 

%1 Mantar Ekstraktı 0,586 0,788 1,483 1,484 1,509 

%2 Mantar Ekstraktı 0,785 1,061 1,836 1,920 1,895 

%1 Glikoz 0,384 1,136 1,820 1,779 1,743 

%1 İnülin 0,387 1,021 2,011 2,050 2,132 

Minimum 0,361 0,480 0,702 0,528 0,523 

Maksimum 0,785 1,136 2,011 2,050 2,132 

Ortalama 0,496 0,847 1,503 1,538 1,477 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine 

ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.22.’de verilmiştir. Varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin OD değerleri arasındaki farklılık besi yeri 

çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.22.). 

Örnekler arasında meydana gelen bu farklılığın besi yeri bileşiminde bulunan 

substratların ve substrat oranlarının farklı olması nedeniyle prebiyotik olarak 

değerlendirilen besi yeri bileşenlerinin B. infantis’in fermantasyon yeteneğine etkide 

bulunmasına bağlı olarak gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (van Laere ve 

ark. 2000, Gopal ve ark. 2001).  

 

Çizelge 4.22. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 1,48480 260,72** 

Süre 4 2,69721 473,61** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,12562 22,06** 

Hata 30 0,00570 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine 

ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.23.’te verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde besi 
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yeri örneklerinde en yüksek OD değeri 1,499 ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük 

değer ise 0,518 ile Kontrol örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.23.). Bu kapsamda en düşük 

hücre yoğunluğu değerinin Kontrol örneğinde tespit edilmesi, B. infantis’in besi yeri 

bileşimde substrat olarak değerlendirebilecek karbonhidrat kaynağı bulamamasına bağlı 

olarak gelişim göstermemesini ve  besi yerine belirli oranlarda Cordyceps militaris 

mantar ekstraktının ilavesi ile hücre yoğunluğu değerlerinin orantılı olarak artmış olması 

ile Cordyceps militaris mantar ekstraktının; B. infantis tarafından en az glikoz ve inülin 

kadar fermente edebildiğini ve gelişebildiğini göstermektedir. 

 

Çizelge 4.23. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N OD 

Kontrol 10 0,518e 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,654d 

%1 Mantar Ekstraktı 10 1,169c 

%2 Mantar Ekstraktı 10 1,499a 

%1 Glikoz 10 1,372b 

%1 İnülin 10 1,519a 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.24.’te verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek OD değeri 1,537 

ile 36. saatinde, en düşük OD değeri ise 0,495 ile 0. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.24.).  

Bu durum B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince gelişimin 36. saate kadar 

sürekli olarak artış gösterdiği sonrasında ise azaldığını göstermektedir. Bu sonucun 

optimal gelişme koşulların değişmesine (pH, osmotik basınç, oksijen), besi yerinde toksik 

metabolitlerin birikmesine ve besi yeri bileşiminde bulunan substratların azalmasına bağlı 

olarak B. infantis’in gelişiminin baskınlanmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.24. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N OD 

1 12 0,495c 

12 12 0,847b 

24 12 1,502a 

36 12 1,537a 

48 12 1,477a 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

Şekil 4.6.’da B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.6. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değeri değişimi 

 

4.2.3.Bifidobacterium lactis  

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yerlerindeki optik yoğunluk 

değerlerinin (OD) belirlenmesi amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen ortalama OD değerleri Çizelge 4.25.’te verilmiştir. Besi yeri 

örneklerindeki OD değerleri 0,129 ile 1,886 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama 

OD değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 0,290 ile fermantasyon süresinin 0. 

saatinde, en yüksek değer ise 1,201 ile fermantasyon süresinin 48. saatinde belirlenmiştir 

Çizelge 4.25.). 
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Çizelge 4.25. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim 

 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 12. 24. 36. 48. 

Kontrol 0,129 0,189 0,492 0,334 0,275 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,280 0,296 0,592 1,209 1,185 

%1 Mantar Ekstraktı 0,356 0,463 0,780 0,547 0,837 

%2 Mantar Ekstraktı 0,554 0,564 0,831 0,567 1,415 

%1 Glikoz 0,290 0,274 0,760 0,940 1,606 

%1 İnülin 0,133 0,207 0,674 0,963 1,886 

Minimum 0,129 0,189 0,492 0,334 0,275 

Maksimum 0,554 0,564 0,831 1,209 1,886 

Ortalama 0,290 0,332 0,688 0,760 1,201 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.26.’da verilmiştir. Varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin OD değerleri arasındaki farklılık besi yeri 

çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.26.). 

Örnekler arasında meydana gelen bu farklılığın besi yeri bileşiminde bulunan 

substratların ve substrat oranlarının farklı  olmasına bağlı olarak B. lactis’in farklı gelişme 

yeteneği göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.26. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,37940 225384,85** 

Süre 4 1,64166 975242,91** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,15783 93758,13** 

Hata 30 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerine ait 

LSD testi sonuçları Çizelge 4.27.’de verilmiştir. LSD testi sonuçları incelendiği besi yeri 

örneklerinde en yüksek OD değeri 0,786 ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük 

değer ise 0,283 ile Kontrol örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.27.). Mantarlar bileşiminde 
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yer alan kitin, hemiselüloz, α ve β-glukan, mannan, ksilan ve galaktan gibi besin 

bileşenleri ile prebiyotik özellik göstermekte ve bu özellik ile probiyotik bakterilerin 

gelişmesini teşvik edebildiği bilinmektedir (Giannenas ve ark. 2010, Bhakta ve Kumar 

2013, Chou ve ark. 2013). Bu kapsamda en yüksek hücre yoğunluğu değerinin %2 Mantar 

Ekstraktı örneğinde tespit edilmesi Cordyceps militaris mantar ekstraktının B. lactis 

tarafından fermente edilebildiği ve gelişme oranı üzerine glikoz ve inülin kadar etkide 

bulunduğunu göstermektedir. 

 

Çizelge 4.27. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N OD 

Kontrol 10 0,283e 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,712c 

%1 Mantar Ekstraktı 10 0,596d 

%2 Mantar Ekstraktı 10 0,786a 

%1 Glikoz 10 0,773b 

%1 İnülin 10 0,772b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.28.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek OD değeri 1,200 ile 48. saatinde, en 

düşük OD değeri ise 0,290 ile 0. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.28.).   

 

Çizelge 4.28. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N OD 

0 12 0,290e 

12 12 0,332d 

24 12 0,687c 

36 12 0,759b 

48 12 1,200a 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Şekil 4.7.’de B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin OD 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.7. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin OD değeri 

değişimi 

 

4.2.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki OD değerleri 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki hücre yoğunluğu 

değişim profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda 

elde edilen ortalama OD değerleri Çizelge 4.29.’da verilmiştir. Besi yeri örneklerinin OD 

değerleri 0,280 ile 1,920 arasında değişiklik göstermektedir (Çizelge 4.29.). Besi yeri 

örneklerinin OD değerleri 0,280 ile 1,920 arasında değişiklik göstermektedir. OD 

değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 0,280 ile B. lactis’in %0,5 Mantar Ekstraktı 

içeren besiyerindeki fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek değer ise 1,920 ile     

B. infantis’in %2 Mantar Ekstraktı içeren besiyerindeki fermantasyon süresinin 36. 

saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.13.). 
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Çizelge 4.29. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

OD değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 

Substrat 

konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 

0. 12. 24. 36. 48. 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,320 0,685 0,624 0,717 0,537 

%1 Mantar Ekstraktı 0,552 0,865 0,763 0,847 0,861 

%2 Mantar Ekstraktı 0,875 1,075 1,211 1,231 1,080 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,474 0,599 1,167 1,468 1,064 

%1 Mantar Ekstraktı 0,586 0,788 1,483 1,484 1,509 

%2 Mantar Ekstraktı 0,785 1,061 1,836 1,920 1,895 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 0,280 0,296 0,592 1,209 1,185 

%1 Mantar Ekstraktı 0,356 0,463 0,780 0,547 0,837 

%2 Mantar Ekstraktı 0,554 0,564 0,831 0,567 1,415 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin OD değerlerine ait 

varyans analizi sonuçları Çizelge 4.30.’da verilmiştir. Varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin OD değerleri arasındaki farklılık besi yeri 

çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.30.).  

 

Karbonhidratların fermantasyonunun her bir mikroorganizma için özel olduğu 

bilinmektedir (Poolman 1993, Sghir ve ark. 1998). Bifidobacterium türlerine ait OD 

değerleri incelendiğinde, OD değerlerinin Bifidobacterium türlerine göre farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Ayrıca prebiyotik substratların çeşidinin ve 

konsantrasyonunun, probiyotik bakteriyel suşların gelişme performansı üzerinde 

destekleyici etkide bulunduğunu bu amaçla yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir 

(Kneifel ve ark. 2000, Bielecka ve ark. 2002,  Goderska ve ark. 2008, Pennacchia ve ark. 

2006).  Bu kapsamda Bifidobacterium türlerine ait OD değerleri incelendiğinde, meydana 

gelen bu farklılığın besi yeri bileşiminde bulunan substratların ve oranlarının, buna bağlı 

olarak da Bifidobacterium türlerinin prebiyotik substratları fermente edebilme 

kapasitelerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 



 

91 

 

Çizelge 4.30. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

OD değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 11 1,15920 407,33** 

Süre 4 1,98392 697,12** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 44 0,09929 34,89** 

Hata 60 0,00285 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin OD değerlerine ait 

LSD testi sonuçları Çizelge 4.31.’de verilmiştir. Besi yeri örneklerinde en yüksek OD 

değeri 1,499 ile B. infantis kültürününün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en 

düşük değer ise 0,576 ile B. bifidum kültürünün kullanıldığı %0,5 Mantar Ekstraktı 

örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.31.).  

 

Günümüzde prebiyotik özelliğe sahip gıda bileşenlerinden çoğu inülin bazlı bileşiklerden 

oluşmaktadır (Panesar ve ark. 2013, Collins ve Reid 2016). Son yıllarda özellikle 

bağırsakta doğal olarak bulunan probiyotik bakterilerinin gelişmesini teşvik edecek, 

alternatif prebiyotik kaynakların ortaya çıkarılması üzerine çalışmalar artış 

göstermektedir (Polari ve ark. 2012, Panesar ve ark. 2013, Scott ve ark. 2014, Collins ve 

Reid 2016). Bu amaçla mantar bileşiminde yer alan kitin, hemiselüloz, α ve β-glukan, 

mannan, ksilan ve galaktan gibi prebiyotik bileşenleri ile prebiyotik substrat olarak 

probiyotik bakterilerin gelişmesini teşvik etmek için değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir (Din ve ark. 2012, Bhakta ve Kumar 2013, Chou ve ark. 2013). 
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Çizelge 4.31. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

OD değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N OD 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,576h 

%1 Mantar Ekstraktı 10 0,777e 

%2 Mantar Ekstraktı 10 1,094c  

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,954d 

%1 Mantar Ekstraktı 10 1,169b  

%2 Mantar Ekstraktı 10 1,499a   

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10 0,712f 

%1 Mantar Ekstraktı 10 0,596gh 

%2 Mantar Ekstraktı 10 0,786e 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu farklı konsantrasyonlarda Cordyceps 

militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin OD değerlerinin fermantasyon 

süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.32.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek OD değeri 1,189 ile 48. saatinde, en 

düşük OD değeri ise 0,516 ile 0. saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.32.).  

 

Çizelge 4.32. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

depolama boyunca OD değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N OD 

0 24 0,516e 

12 24 0,782d 

24 24 1,087c 

36 24 1,146b 

48 24 1,189a 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Şekil 4.8.’de Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

OD değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.8. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

OD değeri değişimi 
 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin OD değerlerinin, 

prebiyotik substrat olarak kitosan oligosakkaritleri ve FOS kullanan Lee ve ark. (2002),  

alternasükrazdan elde edilen oligosakkaritleri (matitol, maltoz, melibioz, rafinoz) 

kullanan Holt ve ark. (2005), L. reuteri ‘den elde edilen TOS, GOS, vivinal GOS 

karışımlarını kullanan Maischberger ve ark. (2009), Pleurotus ostreatus ile P. eryngii 

mantar türlerinden elde edilen glukanları kullanan Synytsya ve ark. (2009), Anoectochilus 

formasanus (Orchidaceae)‘un sulu ekstraklarından elde edilen sindirilemeyen 

polisakkaritler ve inülini kullanan Yang ve ark. (2012) tarafından tespit edilen değerler 

ile benzer olduğu görülmektedir.  

 

4.3.Prebiyotik aktivite sayısı (PAS)  

 

Prebiyotikler, gastro-intestinal mikrofloranın seçilmiş üyeleri tarafından tercihli 

kullanımlarından dolayı gastro-intestinal sistemin popülasyonunu etkileme kabiliyetine 

sahip bulunmaktadır. Bu nedenle probiyotik bakteriler ile ilgili yapılan çalışmalarda daha 

iyi sonuçların elde edilmesi amacıyla, probiyotik bakterilerin gelişimleri prebiyotiklerle 
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desteklenmektedir. Sindirilmeden kolona ulaşan prebiyotiklerin, özellikle 

Bifidobacterium türlerinin gelişimlerini stimüle ederek, kolon pH değerini düşürdükleri 

ve buna bağlı olarak da potansiyel bazı patojen bakterilerin (Clostridium ve Bacteroides) 

gelişmesini baskıladıkları bilinmektedir (Bielecka ve ark. 2002, Brannon 2003, Goderska 

ve ark. 2008, Sangwan ve ark. 2014). 

 

Prebiyotiklerin etkinliğinin belirlenmesinde bazı araştırmacılar saf kültür fermantasyonu 

(Kaplan ve Hutkins 2000, Schrezenmeier ve de Vrese 2001, Huebner ve ark. 2007), bazı 

araştırmacılar ise karma kültür fermantasyonunu gerçekleştirerek bağırsak modelini 

(Sanz ve ark. 2005, Hughes ve ark. 2007) kullanmışlardır. Yapılan in vitro çalışmalarda 

prebiyotik indeksler, bakteri popülasyonlarındaki (spesifik cinslerin), substrat 

asimilasyonunun, büyüme oranlarının ve/veya KZYA üretimindeki değişiklikler analiz 

edilerek, her bir karakteristik için hesaplanan indeks üzerinde pozitif veya negatif bir 

etkiye sahip olduğu belirlenerek hesaplanmaktadır (Vulevic ve ark. 2004, Sanz ve ark. 

2005, Sangwan ve ark. 2014). Eğer prebiyotik substrat, probiyotik bakteriler tarafından 

glikoz kadar iyi metabolize edilerek ortamdaki probiyotik bakteri sayısını arttırırsa pozitif 

prebiyotik aktiviteden, patojenik mikroorganizmalar tarafından glikoz kadar iyi 

metabolize edildiğinde ise patojenik mikroorganizma sayısında artış oluşturmakta ise bu 

durumda negatif prebiyotik aktiviteden söz edilmektedir (Huebner ve ark. 2007, 

Maischberger ve ark. 2009). Bu kapsamda prebiyotik aktivite sayısı (PAS), bir 

mikroorganizmanın gelişimini destekleyen substratın diğer mikroorganizmaların gelişimi 

üzerine etkisi ile glikoz gibi prebiyotik olmayan substratlar üzerinde mikroorganizma 

gelişiminin logaritmik konsantrasyonunun karşılaştırılması olarak ifade edilmektedir 

(Huebner ve ark. 2007). 

 

Bifidobacterium türlerinin prebiyotik aktivite sayısının belirlenmesi amacıyla 

fermentasyonlarının 0. ve 24. saatlerinde alınan besi yeri örnekleri 600 nm’de ölçülen 

absorbans değerlerleri kullanılarak ve aşağıda bulunan formüle göre hesaplanarak tespit 

edilmiştir. 

PAS=

[(𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)

(𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤  𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)]

[(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐏𝐫𝐞𝐛𝐢𝐲𝐨𝐭𝐢𝐤 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)

(𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟐𝟒 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳 𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)−( 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐤 𝐡ü𝐜𝐫𝐞 𝐲𝐨ğ𝐮𝐧𝐥𝐮ğ𝐮𝟎 𝐆𝐥𝐮𝐤𝐨𝐳𝐎𝐃 𝟔𝟎𝟎)]
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Bifidobacterium türlerinin prebiyotik aktivite sayısının belirlenmesi amacıyla besi yeri 

örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen ortalama PAS değerleri Çizelge 

4.33.’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.33. Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar 

ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki PAS değerleri 

 

Besi Yeri Çeşidi PAS 

B. bifidum 0,33 

B. infantis 0,63 

B. lactis 0,91 

 

Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren 

besi yeri örneklerinin PAS değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.34.’te 

verilmiştir. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin PAS 

değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve 

fermantasyon süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.34.). Probiyotik bakterilerin PAS değerlerindeki meydana 

gelen bu farklılığın bakteri türlerinin farklı olmasına bağlı olarak bakterilerin farklı 

aktivite ve bu doğrultuda farklı gelişme göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

GOS, FOS ve laktuloz gibi farklı prebiyotiklerin kullanabilme yeteneklerinin 

değerlendirilmesi amacıyla Bifidobacterium, Lactobacillus ve Pediococcus kültürlerinin 

kullanılarak yapılan çalışmalarda, prebiyotik substratların kullanılma oranının 

mikroorganizma arasında oldukça değişken olduğu bildirilmiştir (van Laere ve ark. 2000, 

Gopal ve ark. 2001). 

 

Çizelge 4.34. Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar 

ekstraktını içeren besi yeri yeri örneklerindeki PAS değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Bakteri Çeşidi 3 0,378200 95,58** 

Hata 4 0,000000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren 

besi yeri örneklerindeki PAS değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.35.’te 
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verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara 

dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek PAS değeri 0,92 ile B. lactis örneğinde; 

en düşük değer ise 0,34 ile B. bifidum örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.35.).  

 

Çizelge 4.35. Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar 

ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin PAS değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri Çeşidi N PAS 

B. bifidum 2 0,34c 

B. infantis 2 0,64b 

B. lactis 2 0,92a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

İn vitro koşullarda yapılan çalışmalarda, Bifidobacterium türlerinin fermantasyonları 

sonucunda oluşan laktik asit, asetik asit gibi maddelerin ortam pH’sını düşürerek bağırsak 

florasında bulunan Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella 

dysenteriae, Candida albicans vb. patojen mikroorganizmaların gelişimlerini 

engellendikleri bilinmektedir (Yaşar ve Kurdaş 2009, Ceyhan ve Alıç 2012). Bu 

kapsamda PAS değerleri incelendiğinde  Bifidobacterium türlerinin patojen bakteriler 

üzerinde inhibe edici etkide bulunduğu ve bu durumun Bifidobacterium türlerinin 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını varlığında gelişimlerinin stimüle edilerek ortama 

daha hızlı adapte olmaları ve kısa sürede baskın hale gelmelerinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda en iyi inhibisyon etkisinin B. lactis türüne ait olduğu ve 

bunu sırasıyla B. infantis, B. bifidum’un takip ettiği belirlenmiştir. Bu durumun ise türler 

arasındaki fermantasyon yeteneklerindeki farklılıktan ve B. lactis fermantasyon 

koşullarına karşı daha dayanıklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Chamidah ve ark. (2016) prebiyotik olarak laminerini kullandıkları çalışmalarında 

prebiyotik aktivite skorunu B. longum için 0,26 ve L. plantarum için ise 0,96 olarak 

saptamışlardır. Anprung (2012) L. acidophilus ve B. lactis probiyotik bakterilerin PAS’nı 

araştırdığı çalışmasında inülin ilaveli besi yeri ortamında, PAS’nı L. acidophilus için 

0,41; B. lactis için ise 0,38 olarak tespit etmiştir. Thuaytong ve Anprung (2011) prebiyotik 

olarak beyaz ve kırmızı guava kullandıkları çalışmlarında PAS’nı L. acidophilus ve B. 

lactis türleri için sırasıyla beyaz guava içeren besi ortamında 0,12 ve 0,28; kırmızı guava 

içeren besi ortamında ise sırasıyla 0,13 ve 0,29 olarak tespit etmişlerdir. Huebner ve ark. 
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(2007) işleme şartlarının FOS ve inülin ticari prebiyotiklerinin L. paracasei tarafından 

değerlendirilmesi üzerine etkisini araştırdıkları çalışmalarında prebiyotik aktivite skoru 

değerinin 0,19-0,49 arasında değişkenlik gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

 

Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren 

besi yeri örneklerinin PAS değerleri incelendiğinde in vitro koşullarda yapılan 

çalışmalarla benzer olsa da farklılığın olduğu gözlenmektedir. Bu sonuçlardan, farklı 

bakteri suşlarının, ilgili suşların metabolik kapasitesindeki farklılıklar nedeniyle farklı 

prebiyotik aktivite skorlarına etki ettiği ve probiyotik bakteriler tarafından prebiyotiklerin 

kullanımı, belirli prebiyotikler için spesifik hidroliz ve taşıma sistemlerinin varlığının 

gerekmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Charoensiddhi ve Anprung 2010, 

Anprung 2012). Ancak Bifidobacterium türlerinin %1 oranında Cordyceps militaris 

mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin PAS değerlerinin özellikle endüstriyel 

olarak kullanılan FOS ve inülin gibi ticari prebiyotiklere benzerlik göstermesi Cordyceps 

militaris mantar ekstraktının gastro-intestinal sistemde bulunan patojen bakterilerinin 

inhibe edilmesi amacıyla potansiyel prebiyotik substrat olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir.  

 

4.4.Bifidobacterium Türlerinin Gelişme Oranları 

 

Probiyotik bakterilerin gelişimleri fermantasyon süresince aşamalı olarak gerçekleşmekte 

ve gelişme oranları pH (tamponlama kapasitesi), çözünmüş oksijen, rekabet eden 

mikroorganizmaların varlığı, depolama sıcaklığı ve gıda matriksindeki mikrobiyel 

inhibitörlerin varlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Vulevic ve ark. 2004, 

Mahmoudi ve ark. 2013). Ayrıca oligosakkarit gibi prebiyotik substratların ve protein 

olmayan nitrojenlerin Bifidobacterium türlerinin gelişimini artırdığı da bilinmektedir 

(Tang ve ark. 2013).  

 

Bifidobacterium türlerinin gelişme oranları 48 saatlik fermantasyonları süresince deneme 

desenine göre hazırlanmış olan besi yeri örneklerinin fermentasyonlarının 0., 24. ve 48. 

saatlerindeki probiyotik bakteri sayısı tespit edilerek ve fermantasyon süreleri baz 

alınarak hesaplanmıştır. 



 

98 

 

4.4.1.Bifidobacterium bifidum  

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yerlerindeki besi yerlerindeki 

gelişme oranı profillerini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen gelişme oranı (log kob/mL) değerleri Çizelge 4.36.’da verilmiştir. 

Besi yeri örneklerindeki gelişme oranı değerleri 7,30 ile 8,90 log kob/mL arasında 

değişiklik göstermiştir. Ortalama gelişme oranı değerleri incelendiğinde ise en düşük 

değer 7,90 log kob/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek değer ise 8,65 

log kob/mL ile fermantasyon süresinin 24. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.36.).  

 

Çizelge 4.36. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,70 8,15 7,90 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,00 8,30 8,30 

%1 Mantar Ekstraktı 8,48 8,70 8,70 

%2 Mantar Ekstraktı 8,60 8,90 8,78 

%1 Glikoz 7,30 8,95 8,70 

%1 İnülin 7,30 8,90 8,60 

Minimum 7,30 8,15 7,90 

Maksimum 8,48 8,90 8,78 

Ortalama 7,90 8,65 8,50 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı 

(log kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri 

örneklerinin gelişme oranı (log kob/mL) değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, 

fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından 

istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.37.).  

 

Prebiyotik substratların çeşidinin ve konsantrasyonunun, probiyotik bakteriyel suşların 

büyüme performansı ve asitleştirici aktivitesi üzerine destekleyici etkide bulunduğu 

bilinmektedir (Kneifel ve ark. 2000, Bielecka ve ark. 2002,  Goderska ve ark. 2008, 

Pennacchia ve ark. 2006).  Bu kapsamda gelişme oranı değerinde meydana gelen bu 
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farklılığın besi yeri bileşiminde bulunan prebiyotik substratların ve substrat oranlarının  

farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.37. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,55554 ** 

Süre 2 1,90204 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 0,27316 ** 

Hata 18 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı 

(log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki 

olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek gelişme oranı 

değeri 8,76 log kob/mL ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 7,91 log 

kob/mL ile Kontrol örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.38.). Gastro-intestinal sistemde 

fermente olabilen bir karbon kaynağı sağlayan prebiyotik substratlar, in vivo olarak 

probiyotik kültürlerin aktivitesini, hayatta kalmasını ve/veya kolonizasyonunu seçici 

olarak iyileştiren karbonhidratlar olarak bilinmektedir (Teitelbaum ve Walker 2002). 

Ancak prebiyotiklerin, probiyotik bakterilerin gelişimi üzerine olumlu etki 

göstermelerinde uygun prebiyotik substratın seçimi önem taşımaktadır (Şener ve ark. 

2008). Bu nedenle gelişme oranı değerinde meydana gelen bu farklılığın kullanılan 

prebiyotik substratların farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.38. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Gelişme Oranı  

(log kob/mL) 

Kontrol 6 7,91f 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,20e 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,62b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,76a 

%1 Glikoz 6 8,31c 

%1 İnülin 6 8,26d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 
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B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı 

(log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.39.’da verilmiştir. LSD 

sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve 

besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek gelişme oranı değeri 8,65 log 

kob/mL ile 24. saatte, en düşük değer ise 7,89 log kob/mL ile 0. saatte saptanmıştır 

(Çizelge 4.39.). B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerinin fermantasyonun 24. saatine kadar artış 

gösterdiği; ancak gelişiminin fermantasyonun 48. saatine kadar azalarak devam ettiği 

tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.39. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

0 12 7,89c 

24 12 8,65a 

48 12 8,49b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.9.’da B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.9. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme 

oranı (log kob/mL) değeri değişimi 
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4.4.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yerlerindeki gelişme oranı 

profillerini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde 

edilen gelişme oranı (log kob/mL) değerleri Çizelge 4.40.’da verilmiştir. Besi yeri 

örneklerindeki gelişme oranı  değerleri 7,00 ile 9,00 log kob/mL arasında değişiklik 

göstermektedir. Ortalama gelişme oranı değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 8,48 

log kob/mL ile fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 8,85 log kob/mL 

ile fermantasyon süresinin 24. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.40.). 

 

Çizelge 4.40. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 8,04 8,43 7,00 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,60 8,90 8,78 

%1 Mantar Ekstraktı 8,60 8,85 8,70 

%2 Mantar Ekstraktı 8,70 9,00 8,78 

%1 Glikoz 8,60 8,95 8,70 

%1 İnülin 8,60 8,95 8,95 

Minimum 8,04 8,43 7,00 

Maksimum 8,70 9,00 8,95 

Ortalama 8,52 8,85 8,48 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.41.’de verilmiştir. Varyans 

analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin gelişme oranı değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.41.). B. infantis’in gelişme değerinde meydana gelen bu 

farklılığın besi yeri bileşimindeki Cordyceps militaris mantar ekstraktının bileşimde yer 

alan prebiyotik bileşenlerin ve kontrol grubu olarak değerlendirilen glikoz ve inülinin 

kimyasal yapılarındaki farklılığa bağlı olarak   B. infantis’in farklı fermantasyon yeteneği 

göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.41. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,922473 ** 

Süre 2 0,473633 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 0,178287 ** 

Hata 18 0,000000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.42.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde en yüksek gelişme oranı değeri 8,76 log kob/mL ile %2 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük değer ise 7,91 log kob/mL ile Kontrol örneğinde saptanmıştır 

(Çizelge 4.42.). Probiyotik kültürlerin aktivitesini stimüle ettikleri bilinen prebiyotik 

substratların fermantasyon sırasında bakteriler tarafından kullanımlarının seçici olması 

nedeniyle in vitro çalışmalarda uygun substratının tercih edilmesi  önem teşkil etmektedir 

(Teitelbaum ve Walker 2002, Şener ve ark. 2008). Bu doğrultuda sonuçlar 

incelendiğinde, B. infantis’in gelişme oranı değerlerinin farklı konsantrasyonlardaki 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı için en az inülin kadar  gelişme üzerine etkide 

bulunduğu ve genel anlamda meydana gelen farklılığın ise kullanılan prebiyotik 

substratların kimyasal yapılarındaki farklılığa bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.42. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL)  değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

Kontrol 6 7,91f 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,20e 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,62b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,76a 

%1 Glikoz 6 8,31c 

%1 İnülin 6 8,26d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.43.’te 
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verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara 

dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek gelişme oranı 

değeri 8,65 log kob/mL ile 24. saatte, en düşük değer ise 7,89 log kob/mL ile 0. saatte 

saptanmıştır (Çizelge 4.43.). B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince deneme 

desenine göre hazırlanmış olan besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log kob/mL) 

değerlerinin fermantasyonun 24. saatine kadar artış gösterdiği; ancak gelişiminin 

fermantasyonun 48. saatine kadar azalarak devam ettiği tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.43. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

0 12 7,89c 

24 12 8,65a 

48 12 8,49b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.10.’da B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.10. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değeri değişimi 
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4.4.3.Bifidobacterium lactis  

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yerlerindeki besi yerlerindeki gelişme 

oranı profillerini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda 

elde edilen gelişme oranı  (log kob/mL) değerleri Çizelge 4.44.’te verilmiştir. Besi yeri 

örneklerindeki gelişme oranı değerleri 8,30 log kob/mL ile 8,90 log kob/mL arasında 

değişiklik göstermektedir. Ortalama gelişme oranı değerleri incelendiğinde ise en düşük 

değer 8,00 log kob/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek değer ise 8,63 

log kob/mL ile fermantasyon süresinin 48. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.44.). 

 

Çizelge 4.44. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin gelişme 

oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,70 7,90 7,60 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,00 8,48 9,18 

%1 Mantar Ekstraktı 8,00 8,30 8,60 

%2 Mantar Ekstraktı 8,30 8,60 8,78 

%1 Glikoz 8,00 8,60 8,78 

%1 İnülin 8,00 8,48 8,85 

Minimum 7,70 7,90 7,60 

Maksimum 8,30 8,60 9,18 

Ortalama 8,00 8,39 8,63 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.45.’te verilmiştir. Varyans 

analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin gelişme oranı değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.45.). Probiyotik bakterilerin biyoterapötik etkiyi göstermesi 

büyük önem taşımasına karşın, fermantasyon koşullarının gelişmelerini etkilemeleri 

nedeniyle canlılıklarını yitirmektedirler. Probiyotiklerin gelişim ve canlılığını 

sürdürmesi, yüksek asitlik, safra tuzları, prebiyotik substratların kimyasal bileşimi ve 

redoks potansiyeli gibi özelliklerden etkilenmektedir (Mattila-Sandholm ve ark. 2002, 
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Tripathi ve Giri 2014). B. lactis’in gelişme oranı (log kob/mL) değerinde meydana gelen 

bu farklılıkların bu değişkenlere bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.45. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 0,58634 ** 

Süre 2 1,22103 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 0,10487 ** 

Hata 18 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.46.’da verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde en yüksek gelişme oranı değeri 8,56 log kob/mL ile %2 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük değer ise 7,73 log kob/mL ile Kontrol örneğinde saptanmıştır 

(Çizelge 4.46.).  

 

Probiyotik bakterilerin gelişimi üzerine olumlu etkide bulunan prebiyotik substratlar 

probiyotik bakteriler tarafından probiyotik-prebiyotik seçici uygunluğu doğrultusunda 

tercih edilmektedir. Bu kapsamda probiyotik bakterilerinin gelişmesi için prebiyotiklerin 

seçimi ve kullanım oranları önem teşkil etmektedir (Teitelbaum ve Walker 2002, Şener 

ve ark. 2008). B. lactis’in gelişme oranı değerleri incelendiğinde Kontrol örneğinde 

gelişme oranı değerinin en az olması karbonhidrat bulunmayan ortamda B. lactis’in 

gelişme gösteremediğini kanıtlamaktadır. Ayrıca B. lactis’in Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı yapısında bulunan prebiyotik bileşenlerinin varlığında glikoz ve inülin kadar iyi 

gelişme gösterebildiği tespit edilmiştir.  
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Çizelge 4.46. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin gelişme 

oranı (log kob/mL)  değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

Kontrol 6 7,73f 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,55b 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,30e 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,56a 

%1 Glikoz 6 8,46c 

%1 İnülin 6 8,44d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.47.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek gelişme oranı değeri 8,63 log kob/mL ile 

48. saatte, en düşük değer ise 8,00 log kob/mL ile 0. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.47.). 

48 saatlik fermantasyonu süresince deneme desenine göre hazırlanmış olan besi yeri 

örneklerinin gelişme oranı (log kob/mL) değerlerinin fermantasyonun 48. saatine kadar 

artarak devam ettiği tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.47. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin gelişme 

oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

0 12 8,00c 

24 12 8,39b 

48 12 8,63a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.11.’de B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 
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Şekil 4.11. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin gelişme 

oranı (log kob/mL) değeri değişimi 
 

4.4.4.Cordyceps militaris mantar ekstraktının gelişme oranı değeri açısından bakteri 

gelişimi üzerine etkisi 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki gelişme oranı (log 

kob/mL) değerleri Çizelge 4.48.’de verilmiştir. Besi yeri örneklerinin gelişme oranı 

değerleri 8,00 ile 9,18 log kob/mL arasında değişiklik göstermektedir (Çizelge 4.48.).  

 

Çizelge 4.48. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

0. 24. 48. 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,00 8,30 8,30 

%1 Mantar Ekstraktı 8,48 8,70 8,70 

%2 Mantar Ekstraktı 8,60 8,90 8,78 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,60 8,90 8,78 

%1 Mantar Ekstraktı 8,60 8,85 8,70 

%2 Mantar Ekstraktı 8,70 9,00 8,78 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,00 8,48 9,18 

%1 Mantar Ekstraktı 8,00 8,30 8,60 

%2 Mantar Ekstraktı 8,30 8,60 8,78 
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Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.49.’da verilmiştir. Varyans 

analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin gelişme oranı değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.49.).  

 

Probiyotik bakterilerin prebiyotik içeren özel besi ortamlarında gelişmelerine bağlı olarak 

sağlık üzerine düzenleyici ve iyileştirici potansiyel  etkide bulunduğu ve bu biyoterapötik 

etkiyi gösterebilmesi için canlı hücre konsantrasyonunun en az 106 kob/g, kabul edilebilir 

düzey olarak da 107-108 kob/g arasında olması gerektiği bildirilmektedir (Rodrigues ve 

ark. 2011, Fijan 2014, Wildman ve ark. 2016). Ancak probiyotik bakterilerin gelişim 

göstererek sağlık üzerinde yararlı etkiler gösterme yetenekleri bakteri türüne özgü bir 

özellik olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte prebiyotik ekstraktların yapısında bulunan 

monosakkaritler ve disakkaritlerin varlığı probiyotik bakteri gelişimine katkı 

sağlamaktadır (Garcia 2010). Ancak bir mikroorganizmanın belirli bir prebiyotiğin 

fermente edebilme yeteneği bakteri türü ve fermantasyon koşullarına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir (Holt ve ark. 2005).   

 

Çizelge 4.49. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 0,277230 ** 

Süre 2 0,700363 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 0,070613 ** 

Hata 27 0,000000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.50.’de verilmiştir. LSD sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 
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örneklerinde en yüksek gelişme oranı değeri 8,82 log kob/mL ile B. infantis’e ait %2 

Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 8,20 log kob/mL ile B. bifidum’a ait %0,5 

Mantar Ekstraktı örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.50.). Ayrıca LSD testi sonuçlarına 

göre, tüm Cordyceps militaris mantar ekstraktı oranları bir bütün halinde düşünüldüğünde 

en yüksek değerlerin B. infantis’e ait olduğu ve bunu sırasıyla B. bifidum ve B. lactis’in 

takip ettiği tespit edilmiştir. Bu durumun B. infantis’in diğer Bifidobacterium türlerine 

göre yüksek asitlik ve düşük pH’ya daha toleranslı olması nedeniyle daha yüksek gelişme 

göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Arboleya ve ark. 2011, 

Andriantsoanirina ve ark. 2013). 

 

Çizelge 4.50. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

Gelişme Oranı 

(log kob/mL) 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,20ı 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,62e 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,76c 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,76b 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,71d 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,82a 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 8,55g 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,30h 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,56f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Bifidobacterium türlerinin farklı konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar 

ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log kob/mL) değerlerinin 

prebiyotiklerle ilgili yapılan çalışmalarla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir (Crittenden 

ve ark. 2002, Vulevic ve ark. 2004, Holt ve ark. 2005, Sanchez ve ark. 2008, Synytsya ve 

ark. 2009).  Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Cordyceps militaris mantar ekstraktı 

bileşimindeki karbonhidratların Bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerine etkide 

bulunabileceği  düşünülmektedir. 
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Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin gelişme oranı (log 

kob/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.51.’de 

verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara 

dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek gelişme oranı 

değeri 8,73 log kob/mL ile 48. saatte, en düşük gelişme oranı değeri ise 8,36 log kob/mL 

ile 0. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.51.).  

 

Çizelge 4.51. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Gelişme oranı 

(log kob/mL) 

0 18 8,36c 

24 18 8,67b 

48 18 8,73a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.12.’de Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.12. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

gelişme oranı (log kob/mL) değeri değişimi 
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4.5.Kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) 

 

Prebiyotikler etkilerini mikroflora bileşiminde yaptıkları değişikliklerle göstermektedir 

(Wang 2009). Bu amaçla prebiyotiklerin etkilerinin belirlenmesinde kolon fermantasyon 

kapasiteleri dikkate alınmaktadır. Kompleks karbonhidrat olan prebiyotiklerin kolon 

probiyotik bakterileri tarafından fermente edilmesi sonucunda karbonhidrat yapısına ve 

bakteri türüne bağlı olarak laktik asit ve kısa zincirli yağ asitleri (asetik, propiyonik ve 

bütirik asit) oluşmaktadır (Rafter 2003, Serban 2014, Rowland ve ark. 2017). Oluşan kısa 

zincirli yağ asitleri hem enerji gereksiniminin karşılanmasında hem de bağırsak pH’sını 

düşürmesi ile patojen mikroorganizmaların gelişmelerini engellemekte kullanılmaktadır 

(Kaleli 2007, Steliou ve ark. 2012, Rund ve ark. 2013, Serban 2014, Tsai ve ark. 2016).  

 

4.5.1.Bifidobacterium bifidum 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değişim profilini belirlemek 

amacıyla besi yeri örneklerine 0., 24. ve 48. saatlerde uygulanan analiz sonucunda elde 

edilen laktik asit, asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit değerleri sırasıyla Çizelge 

4.52., 4,53., 4.54. ve 4.55.’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.52. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 65 94 52 

%1 Mantar Ekstraktı 272 371 191 

%1 Glikoz 26 173 126 

%1 İnülin 56 114 111 

Minimum 26 94 52 

Maksimum 272 371 191 

Ortalama 104,7 188 120 
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Çizelge 4.53. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

asetik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 24 30 26 

%1 Mantar Ekstraktı 5 18 42 

%1 Glikoz 10 63 97 

%1 İnülin 9 39 37 

Minimum 5 18 26 

Maksimum 24 63 97 

Ortalama 12 37,5 50,5 

 

Çizelge 4.54. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 242 194 168 

%1 Mantar Ekstraktı 265 258 193 

%1 Glikoz 171 185 194 

%1 İnülin 153 156 368 

Minimum 153 156 168 

Maksimum 265 258 368 

Ortalama 207,75 198,25 230,75 

 

Çizelge 4.55. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

bütirik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 19 11 4 

%1 Mantar Ekstraktı 3 9 4 

%1 Glikoz 21 8 5 

%1 İnülin 6 4 3 

Minimum 3 4 3 

Maksimum 21 11 5 

Ortalama 12,25 8 4 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değerleri ait varyans analizi 
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sonuçları sırasıyla Çizelge 4.56., 4.57., 4.58. ve 4.59.’da verilmiştir. Varyans analizi 

sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.56., 4.57., 4.58., 4.59.). B. bifidum’un laktik asit ve KZYA 

değerlerindeki farklılıkların fermantasyon koşullarından kaynaklanabileceği gibi, besi 

yeri bileşimde bulunan farklı prebiyotik substratların kimyasal yapılarındaki farlılıklara 

bağlı olarak B. bifidum’un fermantasyon yeteneğini etkilemesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.56. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 54047,3 ** 

Süre 2 15716,2 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 4955,9 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.57. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

asetik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 1500,00 ** 

Süre 2 3068,67 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 687,33 ** 

Hata 18 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.58. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 3666,4 ** 

Süre 2 2234,0 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 11466,2 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.59. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

bütirik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 85,500 ** 

Süre 2 136,167 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 48,833 ** 

Hata 18 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve 

KZYA değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.60.’da verilmiştir. LSD testi 

sonuçları incelendiğinde besi yeri örneklerinde en yüksek laktik asit değeri 278,0 (g/L) 

ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 70,3 (g/L) ile Kontrol örneğinde; 

en yüksek asetik asit değeri 56,6 (g/L) ile %1 Glikoz örneğinde; en düşük değer ise 21,6 

(g/L) ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en yüksek propiyonik asit değeri 238,6 (g/L) ile 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 183,3 (g/L) ile %1 Glikoz örneğinde; 

en yüksek bütirik asit değeri 11,3(g/L) ile Kontrol ve  %1 Glikoz örneğinde; en düşük 

değer ise 4,3 (g/L) ile %1 İnülin örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.60.). B. bifidum’un 48 

saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA üretimindeki 

farklılıklarının besi yeri ortamındaki substratların kimyasal ve yapısal farklılıklarına bağlı 

olarak B. bifidum tarafından fermente olabilme potansiyellerindeki ve bakterilerin 

matabolizmalarındaki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir (Stewart ve ark. 2009).  

 

Çizelge 4.60. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

Kontrol 6 70,3d 26,6c 201,3c 11,3a 

%1 Mantar Ekstraktı 6 278,0a 21,6d 238,6a 5,3b 

%1 Glikoz 6 108,3b 56,6a 183,3d 11,3a 

%1 İnülin 6 93,6c 28,3b 225,6b 4,3c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve 

KZYA (g/L) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.61.’de 

verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara 
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dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek laktik asit değeri 

188,0 g/L ile 24. saatte, en düşük laktik asit değeri ise 104,7 g/L ile 0. saatte; en yüksek 

asetik asit değeri 50,5 g/L ile 48. saatte, en düşük asetik asit değeri ise 12,0 g/L ile 0. 

saatte; en yüksek propiyonik asit değeri 230,7 ile 48. saatte, en düşük propiyonik asit 

değeri ise 198,2 g/L ile 24. saatte; en yüksek bütirik asit değeri 12,2 g/L ile 0. saatte, en 

düşük bütirik asit değeri ise 4,0 ile 48. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.61.).  

 

Çizelge 4.61. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

0 12 104,7c 12,0c 207,7b 12,2a 

24 12 188,0a 37,5b 198,2c 8,0b 

48 12 120,0b 50,5a 230,7a 4,0c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.13.’te B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

KZYA (g/L) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.13. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA (g/L) değeri değişimi 
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4.5.2.Bifidobacterium infantis 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değişim profilini belirlemek 

amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen laktik asit, asetik 

asit, propiyonik asit ve bütirik asit değerleri sırasıyla Çizelge 4.62., 4.63., 4.64. ve 4.65.’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.62. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 111 80 32 

%1 Mantar Ekstraktı 267 163 48 

%1 Glikoz 69 101 196 

%1 İnülin 60 260 214 

Minimum 60 80 32 

Maksimum 267 260 214 

Ortalama 126,7 151 122,5 

 

Çizelge 4.63. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

asetik asit  (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 23 46 20 

%1 Mantar Ekstraktı 25 110 88 

%1 Glikoz 24 136 162 

%1 İnülin 18 288 254 

Minimum 18 46 20 

Maksimum 25 288 254 

Ortalama 22,5 145 131 
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Çizelge 4.64. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit  (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 245 194 92 

%1 Mantar Ekstraktı 186 277 185 

%1 Glikoz 212 150 210 

%1 İnülin 109 250 211 

Minimum 109 150 92 

Maksimum 245 277 211 

Ortalama 188 217,75 174,5 

 

Çizelge 4.65. B.infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

bütirik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 10 7 3 

%1 Mantar Ekstraktı 5 5 77 

%1 Glikoz 9 6 39 

%1 İnülin 2 15 3 

Minimum 2 5 3 

Maksimum 10 15 77 

Ortalama 6,5 8,25 30,5 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit  (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit  (g/L) ve bütirik asit  (g/L) değerleri ait varyans analizi 

sonuçları sırasıyla Çizelge 4.66., 4.67., 4.68. ve 4.69.’da verilmiştir. Varyans analizi 

sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (4.66., 4.67., 4.68., 4.69.). Kısa zincirli yağ asitlerinin, prebiyotik 

substratların probiyotik bakteriler tarafından fermente edilmesi sonucunda oluştuğu ve 

bir substratın bakteri tarafından fermente edilebilmesinin bakteriye özgü olduğu 

bilinmektedir (Roy ve ark. 2006). Prebiyotik substratın probiyotik bakteri tarafından 

fermente edilebilmesinin bakteriye özel olmasına bağlı olması nedeniyle B. infantis’in 

KZYA değerlerinde meydana gelen bu farklılıkların besi yeri bileşimde bulunan mantar 
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ekstraktı, glikoz ve inülin prebiyotiklerinin kimyasal yapılarının farklılıklarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.66. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit  (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 12561,1 ** 

Süre 2 1891,2 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 18649,4 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.67. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

asetik asit  (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 26338,9 ** 

Süre 2 35966,0 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 7445,6 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.68. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit  (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 5277,50 ** 

Süre 2 8640,67 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 5562,67 ** 

Hata 18 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.69. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

bütirik asit  (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 687,72 ** 

Süre 2 1432,17 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 939,72 ** 

Hata 18 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve 

KZYA değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde besi yeri örneklerinde en 

yüksek laktik asit değeri 178,0 g/L ile %1 İnülin örneğinde; en düşük değer ise 74,3 g/L 

ile Kontrol örneğinde; en yüksek asetik asit değeri 186,6 g/L ile %1 İnülin örneğinde; en 

düşük değer ise 29,6 g/L ile Kontrol örneğinde;  en yüksek propiyonik asit değeri 246,3 

g/L ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 175,6 g/L ile %1 İnülin 

örneğinde; en yüksek bütirik asit değeri 29,0 g/L ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en 

düşük değer ise 6,6 g/L ile Kontrol ve %1 İnülin örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.70.).  

 

Çizelge 4.70. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

Kontrol 6 74,3d 29,6d 197,6c 6,6c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 159,3b 74,3c 246,3a 29,0a 

%1 Glikoz 6 122,0c 107,3b 196,6c 18b 

%1 İnülin 6 178,0a 186,6a 175,6d 6,6c 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve 

KZYA (g/L) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.71.’de 

verilmiştir. Besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek laktik asit değeri 

151,0 g/L ile 24. saatte, en düşük laktik asit değeri ise 122,5 g/L ile 48. saatte; en yüksek 

asetik asit değeri 145,0 g/L ile 24. saatte; en düşük asetik asit değeri ise 22,5 g/L ile 0. 

saatte; en yüksek propiyonik asit değeri 241,7 g/L ile 48. saatte, en düşük propiyonik asit 

değeri ise 181,2 g/L ile 0. saatte; en yüksek bütirik asit değeri 30,5 g/L ile 48. saatte, en 

düşük bütirik asit değeri ise 6,5 g/L ile 0. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.71.). 

 

Çizelge 4.71. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

0 12 126,7b 22,5c 181,2c 6,5c 

24 12 151,0a 145,0a 189,2b 8,2b 

48 12 122,5c 131,0b 241,7a 30,5a 

*Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Şekil 4.14.’te B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.14. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA (g/L) değeri değişimi 

 

4.5.3.Bifidobacterium lactis 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değişim profilini belirlemek 

amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen laktik asit, asetik 

asit, propiyonik asit ve bütirik asit değerleri sırasıyla Çizelge 4.72., 4.73., 4.74. ve 4.75.’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.72. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 72 120 38 

%1 Mantar Ekstraktı 225 123 110 

%1 Glikoz 86 163 220 

%1 İnülin 62 107 388 

Minimum 62 107 38 

Maksimum 225 163 388 

Ortalama 111,2 128,2 189 
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Çizelge 4.73. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin asetik 

asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 30 38 26 

%1Mantar Ekstraktı 36 45 61 

%1 Glikoz 15 48 202 

%1 İnülin 10 36 243 

Minimum 10 36 26 

Maksimum 36 48 243 

Ortalama 22,7 41,7 133 

 

Çizelge 4.74. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 204 227 162 

%1 Mantar Ekstraktı 239 204 296 

%1 Glikoz 189 149 252 

%1 İnülin 93 177 257 

Minimum 93 149 162 

Maksimum 239 227 296 

Ortalama 181,2 189,2 241,7 

 

Çizelge 4.75. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin bütirik 

asit (g/L) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 6 8 4 

%1 Mantar Ekstraktı 8 6 10 

%1 Glikoz 7 4 23 

%1 İnülin 0 5 23 

Minimum 0 4 4 

Maksimum 8 8 23 

Ortalama 5,2 5,7 15 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L)değerleri ait varyans analizi 
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sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA (g/L) değerleri 

arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (4.76., 4.77., 4.78., 4.79.). Laktik asit ve KZYA değerlerindeki farklılıkların 

fermentasyon koşullarından kaynaklanabileceği gibi, besi yeri bileşimde farklı prebiyotik 

substratların kullanılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. B. lactis’in 48 saatlik 

fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA üretimindeki 

farklılıklarının bakterilerin metabolziması ve besi yeri ortamındaki substratların kimyasal 

ve yapısal farklılıklarına bağlı olarak probiyotik bakteri tarafından fermente olabilme 

potansiyellerindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.76. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 12983,3 ** 

Süre 2 13366,2 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 23142,2 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.77. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin asetik 

asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 5938,0 ** 

Süre 2 27790,2 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 8378,2 ** 

Hata 18 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.78. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

propiyonik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 5377,5 ** 

Süre 2 8640,6 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 55362,6 ** 

Hata 18 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.79. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin bütirik 

asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 6 30,2 ** 

Süre 2 241,1 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 12 92,0 ** 

Hata 18 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA 

değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.80.’de verilmiştir. Besi yeri örneklerinde en 

yüksek laktik asit değeri 185,6 g/L ile %1 İnülin örneğinde; en düşük değer ise; 76,6 g/L 

ile Kontrol örneğinde; en yüksek asetik asit değeri 96,3 g/L ile %1 İnülin örneğinde; en 

düşük değer ise 31,3 g/L ile Kontrol örneğinde; en yüksek propiyonik asit değeri 246,3 

g/L ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 175,6 g/L ile %1 İnülin 

örneğinde; en yüksek bütirik asit değeri 11,3 g/L ile %1 Glikoz örneğinde; en düşük değer 

ise 6,0 g/L ile Kontrol örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.80.).  

 

Çizelge 4.80. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

Kontrol 6 76,6d 31,3d 197,6c 6,0d 

%1 Mantar Ekstraktı 6 152,6c 47,3c 246,3a 8,0c 

%1 Glikoz 6 156,3b 88,3b 196,6b 11,3a 

%1 İnülin 6 185,6a 96,3a 175,6d 9,3b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit ve KZYA 

(g/L) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.81.’de 

verilmiştir. LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara 

dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek laktik asit değeri 

189,0 g/L ile 48. saatte, en düşük laktik asit değeri ise 11,2 g/L ile 0. saatte; en yüksek 

asetik asit değeri 133,0 g/L ile 48. saatte, en düşük asetik asit değeri ise 22,7 g/L ile 0. 

saatte; en yüksek propiyonik asit değeri 241,7 g/L ile 48. saatte, en düşük propiyonik asit 
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değeri ise 181,2 ile 0. saatte; en yüksek bütirik asit değeri 15,0 g/L ile 48. saatte, en düşük 

bütirik asit değeri ise 5,2 g/L ile 0. saatte saptanmıştır (Çizelge 4.81.). 

 

Çizelge 4.81. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

0 12 111,2c 22,7c 181,2c 5,2c 

24 12 128,2b 41,7b 189,2b 5,7b 

48 12 189,0a 133,0a 241,7a 15,0a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.15.’te B. lactis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA (g/L) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.15. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit 

ve KZYA (g/L) değeri değişimi 
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4.5.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki laktik asit ve KZYA değerleri 

 

Kısa zincirli yağ asitleri esas olarak poli-, oligo- ve frukto-oligosakkaritler, proteinler, 

peptidler ve glikoprotein prebiyotiklerinin anaerobik mikroorganizmalar tarafından 

fermantasyonu sonucunda üretilmektedir (Nomoto 2004, Richards ve ark. 2016). 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değişim profilini belirlemek 

amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen laktik asit, asetik 

asit, propiyonik asit ve bütirik asit değerleri Çizelge 4.82.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.82. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerindeki değişim 

 

KZYA Bakteri türü 

Substrat 

konsantrasyonu 

(%) 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 

0. 24. 48. 

Laktik 

Asit 

 

B. bifidum %1 Mantar Ekstraktı 272 371 191 

B. infantis %1 Mantar Ekstraktı 267 163 48 

B. lactis %1 Mantar Ekstraktı 225 123 110 

Asetik 

Asit 

B. bifidum %1 Mantar Ekstraktı 5 18 42 

B. infantis %1 Mantar Ekstraktı 25 110 88 

B. lactis %1 Mantar Ekstraktı 36 45 61 

Propiyonik 

Asit 

B. bifidum %1 Mantar Ekstraktı 265 258 193 

B. infantis %1 Mantar Ekstraktı 186 277 185 

B. lactis %1 Mantar Ekstraktı 239 204 296 

Bütirik 

Asit 

 

B. bifidum %1 Mantar Ekstraktı 3 9 4 

B. infantis %1 Mantar Ekstraktı 5 5 77 

B. lactis %1 Mantar Ekstraktı 8 6 10 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin laktik asit (g/L), 

asetik asit (g/L), propiyonik asit (g/L) ve bütirik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları sırasıyla Çizelge 4.83., 4.84., 4.85. ve 4.86.’da verilmiştir. Varyans analizi 
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sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin laktik asit, asetik asit, propiyonik 

asit ve bütirik asit değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi 

yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 

düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.83., 4.84., 4.85., 4.86.). Bifidobacterium 

türlerinin laktik asit ve KZYA değerlerindeki meydana gelen bu farklılığın bakterilerin 

farklı aktivite ve bu doğrultuda farklı gelişme göstermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir.   

 

Çizelge 4.83. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 29834,7 ** 

Süre 2 30948,7 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 8619,3 ** 

Hata 27 0,0 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.84. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin asetik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 4161,56 ** 

Süre 2 3044,22 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 936,89 ** 

Hata 27 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.85. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin propiyonik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 1492,67 ** 

Süre 2 764,67 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 6141,33 ** 

Hata 27 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.86. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin bütirik asit (g/L) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 1008,22 ** 

Süre 2 1186,89 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 1148,89 ** 

Hata 27 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin 

laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.87.’de verilmiştir. 

Besi yeri örneklerinde en yüksek laktik asit değeri 278 g/L ile B. bifidum kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 152 g/L ile B. lactis kültürüne ait %1 

Mantar Ekstraktı örneğinde; en yüksek asetik asit değeri 74 g/L ile B. bifidum kültürüne 

ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 21 g/L ile B. lactis kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en yüksek propiyonik asit değeri 246 g/L ile B. lactis 

kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 216 g/L ile B. infantis 

kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en yüksek bütirik asit değeri 29 g/L ile B. 

infantis kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 5 g/L ile B. 

bifidum kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.87.). 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik 

asit ve KZYA değerlerindeki farklılıkların probiyotik kültürlerin metabolik özellikleri ve 

substratı fermente etme potansiyellerindeki farklılıklardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Casterline ve ark. 1997, Macfarlane 2003).  

 

Çizelge 4.87. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

Laktik 

Asit 

Asetik 

Asit 

Propiyonik 

Asit 

Bütirik 

Asit 

B. bifidum %1 Mantar Ekstraktı 6 278a 74a 238b 5c 

B. infantis %1 Mantar Ekstraktı 6 159b 47b 216c 29a 

B. lactis %1 Mantar Ekstraktı 6 152c 21c 246a 8b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 
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Bifidobacterium türlerinin oluşturdukları laktik asit ve KZYA’nin fermantasyon süresine 

ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.88.’de verilmiştir.  

 

Çeşitli endüstriyel ve biyoteknolojik uygulamalarda dünya çapında yaygın olarak 

kullanılan ve en önemli organik asitlerden biri olan laktik asit, ticari olarak ilk defa 1881 

yılında ekşimiş sütten elde edilmiştir (Ghaffar ve ark. 2014). Ayrıca ticari olarak kimyasal 

sentez veya mikrobiyel fermantasyon yöntemleri ile üretilebilmektedir (Passos ve Ribeiro 

2016). Prebiyotik substratların probiyotik bakteriler (Lactobacillus ve Bifidobacterium) 

tarafından fermantasyonu sonucunda laktik asit oluşumu homofermantatif ve 

heterofermantatif olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Homofermantatif laktik asit 

bakterileri tarafından; karbonhidratların heksoz difosfat yolu kullanılarak pirüvik aside 

parçalanması ile başlamakta ve sonrasında pirüvik asitten laktik asit oluşmaktadır. 

Bifidobacterium türleri gibi heterofermantatif bakteriler tarafından ise heksoz monofosfat 

yolu kullanılarak glikozdan laktik asit ile birlikte diğer asit ve alkollerin üretimi ile 

gerçekleşmektedir (Maischberger ve ark. 2009, Mayo ve ark. 2010, Rattanachaikunsopon 

ve Phunkhachorn 2010, Patrick 2012). Bifidobacterium türlerinin laktik asit değerleri 

üzerine fermantasyon süresinin etkisi incelendiğinde; fermantasyon süresince örneklerin 

laktik asit değerlerinin azaldığını, en düşük değerin fermantasyonun 48. saatte saptandığı 

görülmektedir. 

 

Probiyotik bakterilerinin fermantasyonu sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitlerinin büyük 

çoğunluğunu asetik asit oluşturmaktadır (Duncan ve ark. 2004). Kuvvetli bir asit olan 

asetik asit bağırsak pH'sını düşürerek bağırsak bütünlüğünün ve bağırsak immun 

sisteminin korunmasını sağlamaktadır (Akalın 2002). Ayrıca asetik asit periferal dokulara 

taşınarak kolesterol metabolizmasında, lipogenezde ve santral iştah regülasyonunda 

önemli rol oynamaktadır (Frost ve ark. 2014). Bifidobacterium türlerinin asetik asit 

değerleri üzerine fermantasyon süresinin etkisi incelendiğinde; fermantasyon süresince 

örneklerin asetik asit değerlerinin arttığı, en yüksek ortalama değerin 48. saatte saptandığı 

görülmektedir. Prebiyotiklerle ilgili yapılan çalışmalarda, Sanchez ve ark. (2008) 

prebiyotik substrat olarak malt bazlı içecek; Rycroft ve ark. (2001a) ise  prebiyotik 

substrat olarak gentio-oligosakkaritler, FOS ve maltodekstrin kullanmışlar ve 
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prebiyotiklerin fermantasyonu süresince asetik asit miktarının kademeli olarak arttığını 

belirtmişlerdir. 

 

Prebiyotik substratların kolon bakterileri fermantasyonu sonucunda oluşan propiyonik 

asit, enerji kaynağı olarak değerlendirilen kısa zincirli yağ asitleri arasında yer 

almaktadır. Ayrıca propiyonik asit glukoneogenezde ve açlık-tokluk 

sinyallerinin oluşmasında da görev almaktadır (Den-Besten ve ark. 2013, Chambers ve 

ark. 2015). Bifidobacterium türlerinin propiyonik asit değerleri incelendiğinde; 

fermantasyon süresince örneklerin propiyonik asit değerlerinin azaldığını, en düşük 

değerin fermantasyonun 48. saatte saptandığı görülmektedir. Elde edilen değerlerin 

prebiyotiklerle ilgili yapılan benzer çalışmalardan (Rycroft ve ark. 2001b, Vulevic ve ark. 

2004) farklılık gösterdiği ve bu farklılığın farklı probiyotik bakteri türlerinin, prebiyotik 

substratlarının ve fermentasyon koşullarının uygulamalarına bağlı olarak propiyonik asit 

miktarlarında da değişkenliğe neden olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Bütirik asit kolon mikrobiyotası tarafından prebiyotik substratların fermantasyonu 

sonucunda oluşmaktadır. Bütirik asit, bağırsak epitel hücrelerinde enerji kaynağı olarak 

değerlendirilmesinin yanı sıra, orta kuvvette bir asit olarak kolonda epitel hücrelerinin 

metabolizmasında, çoğalmasında ve farklılaşmasında etkide bulunarak; Crohn hastalığı, 

kolorektal kanser gibi birçok bağırsak rahatsızlığının tedavisinde önemli rol 

oynamaktadır (Immerseel ve ark. 2005, Wong ve ark. 2006, Steliou ve ark. 2012). 

Bifidobacterium türlerinin bütirik asit değerleri üzerine fermantasyon süresinin etkisi 

incelendiğinde; fermantasyon süresince örneklerin bütirik asit değerlerinin arttığı, en 

yüksek ortalama değerin 48. saatte saptandığı görülmektedir.  

 

Çizelge 4.88. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin fermantasyon süresince laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerine ait LSD testi 

sonuçları  

 
Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Laktik  

Asit 

Asetik  

Asit 

Propiyonik  

Asit 

Bütirik 

Asit 

0 18 254a 22c 230b 5c 

24 18 219b 57b 246a 6b 

48 18 116c 63a 224c 30a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 
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Şekil 4.16.’da Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit ve KZYA (g/L) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.16. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit ve KZYA (g/L) değeri değişimi 

 

Yapılan araştırmalarda probiyotiklerin kısa zincirli yağ asitleri üretimini düzenlediği 

(Ohkawara ve ark. 2005, Veiga ve ark. 2010, Veiga ve ark. 2014, Unno ve ark. 2015); 

ancak prebiyotiklerle birlikte kullanıldığında daha etkili olduğu tespit edilmiştir 

(Perdigon ve ark. 2002, Le-Leu ve ark. 2005). Bu amaçla prebiyotik substratların 

kullanılabilirliği, belirli bir zamanda mikrobiyota tarafından üretilen toplam kısa zincirli 

yağ asitlerinin hesaplanması ve ticari prebiyotikler ile karşılaştırılması ile tespit 

edilmektedir (Maischberger ve ark. 2009). Bu kapsamda Bifidobacterium türlerinin 

oluşturdukları KZYA değerleri incelendiğinde, Cordyceps militaris mantar ekstraktının 

Bifidobacterium türlerinin kısa zincirli yağ asitleri üretimini stimüle ettiği 

düşünülmektedir. 

 

4.6.Laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı 

 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerinin temel laktik asit üreten bakteriler olmaları 

prebiyotiklerin probiyotikler tarafından in vitro ve in vivo fermantasyon çalışmalarında 

özellikle laktik asit üretimi önem teşkil etmektedir. Bu kapsamda çeşitli oligosakkaritlerin 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0.
Saat

24.
Saat

48.
Saat

0.
Saat

24.
Saat

48.
Saat

0.
Saat

24.
Saat

48.
Saat

0.
Saat

24.
Saat

48.
Saat

LAKTİK ASİT ASETİK ASİT PROPİYONİK ASİT BÜTİRİK ASİT

%1 Mantar-B. bifidum %1 Mantar-B. infantis %1 Mantar-B. lactis

Fermantasyon Süresi (Saat)

L
a

k
ti

k
 a

si
t 

v
e 

K
Z

Y
A

(g
/L

) 



 

131 

 

prebiyotik etkilerinin belirlenmesi amacıyla bu bakteri grupları ve ürettikleri laktik asit 

miktarları dikkate alınmaktadır (Maischberger ve ark. 2009). Bifidobacterium türlerinin 

oluşturdukları toplam KZYA ve ortalama laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı 

değerleri sırasıyla Çizelge 4.89. ve Çizelge 4.90.’da verilmiştir.  

 

Çizelge 4.89. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin toplam KZYA (g/L) değerleri 

 

Bakteri türü 

Substrat 

konsantrasyonu 

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

0. 24. 

B. bifidum 

 

Kontrol 350 250 

%1Mantar Ekstraktı 545 430 

%1 Glikoz 228 422 

%1 İnülin 224 519 

B. infantis 

Kontrol 389 147 

%1 Mantar Ekstraktı 483 398 

%1 Glikoz 314 607 

%1 İnülin 189 682 

B. lactis 

Kontrol 312 230 

%1 Mantar Ekstraktı 508 477 

%1 Glikoz 297 697 

%1 İnülin 165 911 

 

Çizelge 4.90. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam KZYA’rine oranı değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 

Laktik asidin toplam 

KZYA’rine oranı 

B. bifidum 

 

Kontrol 0,13 

%1Mantar Ekstraktı 0,70 

%1 Glikoz 0,52 

%1 İnülin 0,19 

B. infantis 

Kontrol 0,33 

%1 Mantar Ekstraktı 2,58 

%1 Glikoz 0,43 

%1 İnülin 3,20 

B. lactis 

Kontrol 0,41 

%1 Mantar Ekstraktı 3,71 

%1 Glikoz 0,34 

%1 İnülin 0,44 
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Bifidobacterium türlerinin oluşturdukları laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.91.’de verilmiştir. Varyans analizi 

sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam 

KZYA’ne oranı değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi açısından istatistiksel 

bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.91.).  

 

Çizelge 4.91. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 11 3,31134 ** 

Hata 12 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Bifidobacterium türlerinin fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin laktik asit 

değerlerinin toplam KZYA’ne oranına ait LSD testi sonuçları incelendiğinde en yüksek 

laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değerinin 3,70 ile B. lactis kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 0,13 ile B. bifidum kültürüne ait 

Kontrol örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.92.). Laktik asit değerlerinin toplam 

KZYA’ne oranının yüksek olması laktik asit miktarının daha yüksek olduğunun 

göstergesi olarak düşünülmektedir. Bu kapsamda en yüksek laktik asit değerlerinin 

toplam KZYA’ne oranı değerinin yüksek pH değerine sahip olan B. lactis kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde tespit edilmesi laktik asit gelişiminin daha yüksek 

olduğunu doğrulamaktadır (bkz. Çizelge 4.15.). Ayrıca Bifidobacterium türleri açısından 

sonuçlar incelendiğinde en yüksek değerin tüm Bifidobacterium türleri için %1 Mantar 

örneklerinde olduğu ve  karbonhidrat kaynağı olarak kullanılan Cordyceps militaris 

mantar ekstraktının Bifidobacterium türlerinin gelişimini destekleyerek daha yüksek 

oranda laktik asit ürettiği tespit edilmiştir. Benzer çalışmalarda da prebiyotik substratların 

aynı etkide bulunduğu tespit edilmiştir (Vulevic ve ark. 2004, Maischberger ve ark. 

2009).  
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Çizelge 4.92. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değerlerine ait LSD testi 

sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

Laktik asit 

değerlerinin 

toplam KZYA’ne 

oranı 

B. bifidum 

 

Kontrol 2 0,13l 

%1 Mantar Ekstraktı 2 0,70d 

%1 Glikoz 2 0,51e 

%1 İnülin 2 0,18k 

B. infantis 

Kontrol 2 0,32j 

%1 Mantar Ekstraktı 2 2,57c 

%1 Glikoz 2 0,43g 

%1 İnülin 2 3,20b 

B. lactis 

Kontrol 2 0,41h 

%1 Mantar Ekstraktı 2 3,70a 

%1 Glikoz 2 0,33ı 

%1 İnülin 2 0,43f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.17.’de Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değerlerindeki değişim 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.17. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri 

örneklerinin laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değeri değişimi 
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4.7.Fenolik madde tayini 

 

Fenolik maddeler bitkilerde sekonder metabolit olarak farklı nitelik ve miktarlarda 

bulunmaktadır (Manach ve ark. 2004, Saldamlı 2007).  Sağlık üzerine etkilerinin 

incelendiği in vitro çalışmalar, fenolik maddelerin enzimatik aktiviteyi düzenleme, hücre 

proliferasyonunu inhibe etme, antibiyotik, anti-mikrobiyal, anti-oksidatif, anti-alerjik, 

anti-ülseratif ve anti-inflamatuar etkide bulunma gibi  fonksiyonlarda önemli rol 

oynadığını ortaya koymaktadır (Bravo 1998, Gorinstein ve ark. 2004, Eruçar 2006). 

Özellikle antioksidan aktivite göstermede etkili olan fenolik maddeler arasında yer alan 

flavonoller, flavonlar, flavanonlar, katesinler ve antosiyaninlerin ve antioksidan etkileri 

yapılarında bulunan hidroksil gruplarının sayısı ve pozisyonuna bağlı olduğu 

bilinmektedir (Miller ve Rice-Evans 1997). 

 

Bitki ve gıda matrikslerinin spektroskopik toplam fenol tayinlerinde en yaygın olarak 

Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılmaktadır. Polimerizasyon derecesinden bağımsız duyarlı 

ve kantitatif bir yöntem olan Folin-Ciocalteu yönteminde fenolik maddeler arasında 

hiçbir fark bulunmaksızın kolorimetrik yükseltgenme-indirgenme ölçümleri yapılarak 

fenolik madde miktarları belirlenmektedir. Fenolik maddelerin belirlenmesi amacıyla 

kullanılan ekstraksiyon yönteminde, fenolik bileşiklerin kimyasal yapıları, uygulanan 

ekstraksiyon yöntemi, muhafaza süresi ve koşulları, girişim yapan maddelerin varlığı, pH, 

sıcaklık, örnek-çözücü hacmi oranı, zaman aralıkları önemli rol oynayan faktörler 

arasında yer almaktadır (Naczk ve Shahidi 2004, Stalikas 2007). 

 

4.7.1.Bifidobacterium bifidum 

 

B. bifidum’un geliştiği besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg GAE/mL) değişim 

profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde 

edilen fenolik madde değerleri 5,27 ile 8,45 µg GAE/mL arasında değişiklik 

göstermektedir. Ortalama fenolik madde değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 6,46 

µg GAE/mL ile fermantasyon süresinin 24. saatinde, en yüksek değer ise 7,18 µg 

GAE/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.93.). 
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Çizelge 4.93. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,65 6,13 5,27 

%0,5 Mantar Ekstraktı 7,96 6,77 6,46 

%1 Mantar Ekstraktı 8,30 6,83 8,45 

%2 Mantar Ekstraktı 7,75 6,92 7,90 

%1 Glikoz 5,67 5,58 6,06 

%1 İnülin 5,76 6,55 6,03 

Minimum 5,67 5,58 5,27 

Maksimum 8,30 6,92 8,45 

Ortalama 7,18 6,46 6,70 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince deneme desenine göre hazırlanmış olan 

besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.94.’te verilmiştir. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi 

yeri örneklerinin fenolik madde değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, 

fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından 

istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.94.). Sekonder 

metabolit olarak bilinen fenolik maddelerin, meyve, sebze ve diğer yenilebilen bitkilerde 

yaygın olarak bulunduğu bilinmektedir (Barros ve ark. 2007, Pellegrini ve ark. 2009). Bu 

kapsamda B. bifidum’un fermantasyonu süresince fenolik madde değerlerinde meydana 

gelen bu farklılığın besi yeri bileşiminde prebiyotik substrat olarak bulunan bileşenlerin 

farklı özellikte olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.94. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 4,13840 ** 

Süre 2 1,61303 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 1,03167 ** 

Hata 18 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde 

değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.95.’te verilmiştir. Besi yeri örneklerinde en 
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yüksek fenolik madde değeri 7,86 µg GAE/mL ile %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en 

düşük değer ise 5,77 µg GAE/mL ile %1 Glikoz örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.95.). 

Yenilebilir mantarların başta fenolik maddeler olmak üzere poliketidler, terpenler ve 

steroidler gibi birçok sekonder metabolitleri içerdiği bilinmektedir (Kim ve ark. 2006). B. 

bifidum’un fenolik madde sonuçları incelendiğinde en yüksek fenolik madde değerinin 

mantar ekstraktı içeren örneklerde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun mantar 

bileşiminde yer alan fenolik madde miktarının yüksek oluşundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.95. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

Kontrol 6 6,35d 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,06c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 7,86a 

%2 Mantar Ekstraktı 6 7,52b 

%1 Glikoz 6 5,77f 

%1 İnülin 6 6,11e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde 

değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.96.’da verilmiştir. 

LSD sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu 

ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek fenolik madde değeri 7,18 

µg GAE/mL ile 0. saatinde, en düşük fenolik madde değeri ise 6,46 µg GAE/mL ile 24. 

saatinde saptanmıştır (Çizelge 4.96.).  Sonuçlar incelendiğinde fenolik madde miktarının 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyonu süresince 24. saate kadar arttığı sonrasında ise 

azaldığı belirlenmiştir. Bu dalgalanmanın ve toplam fenolik madde içeriğinin azalması ve 

fermantasyon süresince fenolik bileşenlerin bakteri tarafından metabolize olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Çizelge 4.96. Bifidobacterium bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri 

örneklerinin fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

0 12 7,18a 

24 12 6,46c 

48 12 6,69b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.18.’de B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.18. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik 

madde (µg GAE/mL) değeri değişimi 

 

4.7.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değişim profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen fenolik madde değerleri Çizelge 4.97.’de verilmiştir. Besi yeri 

örneklerinin fenolik madde değerleri 4,66 ile 8,97 µg GAE/mL arasında değişiklik 

göstermektedir. Ortalama fenolik madde değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 6,73 

µg GAE/mL ile fermantasyon süresinin 0. ve 24. saatinde, en yüksek değer ise 7,07 µg 

GAE/mL ile fermantasyon süresinin 48. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.97.). 
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Çizelge 4.97. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,69 6,58 6,25 

%0,5 Mantar Ekstraktı 7,44 7,41 7,41 

%1 Mantar Ekstraktı 8,02 7,96 7,81 

%2 Mantar Ekstraktı 6,74 8,63 8,97 

%1 Glikoz 5,42 4,87 7,29 

%1 İnülin 5,06 4,90 4,66 

Minimum 5,42 4,90 4,66 

Maksimum 8,02 8,63 8,97 

Ortalama 6,73 6,73 7,07 

 

 

B. infantis’in gelişim gösterdiği besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg GAE/mL) 

değerlerine ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.98.’de verilmiştir. Varyans analizi 

sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin fenolik madde değerleri arasındaki 

farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.98.).  B. infantis’in 48 saatlik fermantasyonu süresince besi yeri bileşimine 

bağlı olarak fenolik madde değerlerinde farlılık olduğu ve mantar ekstraktı içeren 

örneklerde değerlerin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bitkisel kökenli substratları 

farklı miktar ve nitelikte fenolik maddeleri içermesi bu durumu doğrulamaktadır (Belitz 

ve Grosch 1995). 

 

Çizelge 4.98. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 9,56886 ** 

Süre 2 0,45791 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 1,37816 ** 

Hata 18 0,00000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki 



 

139 

 

olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek fenolik madde 

değerinin 8,11 µg GAE/mL ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise 4,87 

µg GAE/mL ile %1 İnülin örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.99.). Mantarların 

yüksek oranda fenolik madde içermesi (Sarangi ve ark. 2006) nedeniyle Cordyceps 

militaris mantar ekstraktı içeren besi yeri örneklerinde fenolik madde değerlerinin diğer 

örneklere kıyasla yüksek olmasının beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.99. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

Kontrol 6 6,84d 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,42c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 7,93b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,11a 

%1 Glikoz 6 5,86e 

%1 İnülin 6 4,87f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde besi 

yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek fenolik madde değeri 7,06 µg 

GAE/mL ile 48. saatte, en düşük fenolik madde değeri ise 6,72 µg GAE/mL ile 0. ve 24. 

saatte saptanmıştır (Çizelge 4.100.).   

 

Bitkilerin doğal yapısında bulunan fenolik madde içeriğinin bitki tür ve çeşitleri, iklim 

koşulları, depolama koşulları, oranının belirlenmesi için  uygulanan işlemler gibi çeşitli 

faktörlerden etkilediği bilinmektedir. Bu kapsamda B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon 

süresince fenolik madde miktarının giderek artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu durumun 

B. infantis’in β-glikozidaz üretmesine bağlı olarak mantar ekstraktı bileşimde bulunan 

fenolik maddelerin serbest kalmasını sağlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Chipurura ve ark 2010).  
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Çizelge 4.100. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

0 12 6,72b 

24 12 6,72b 

48 12 7,06a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.19.’da B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.19. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik 

madde (µg GAE/mL) değeri değişimi 

 

4.7.3.Bifidobacterium lactis  

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerleri Çizelge 4.101.’de verilmiştir. Besi yeri örneklerinin fenolik madde 

değerleri 3,31 ile 12,09 µg GAE/mL arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama fenolik 

madde değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 5,59 µg GAE/mL ile fermantasyon 

süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 7,45 µg GAE/mL ile fermantasyon süresinin 

0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.101.). 
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Çizelge 4.101. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 6,40 6,19 6,13 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,95 6,92 3,31 

%1 Mantar Ekstraktı 7,01 6,43 6,16 

%2 Mantar Ekstraktı 12,09 8,97 6,77 

%1 Glikoz 6,52 5,85 5,51 

%1 İnülin 5,70 4,63 5,67 

Minimum 5,70 4,63 3,31 

Maksimum 12,09 8,97 6,77 

Ortalama 7,45 6,50 5,59 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince deneme desenine göre hazırlanmış olan besi 

yeri örneklerinin fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin fenolik madde değerleri arasındaki farklılık 

besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.102.). Prebiyotik substrat olarak değerlendirilen bileşenlerin kimyasal 

yapılarındaki fenolik madde içeriklerinin farklı olması nedeniyle B. lactis’in 48 saatlik 

fermantasyonu süresince fenolik madde değerlerinde farklılıkların meydana geldiği tespit 

edilmiştir. 

 

Çizelge 4.102. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 13,0342 ** 

Süre 2 10,3061 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 2,8870 ** 

Hata 18 0,0000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. lactis’in fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde besi yeri örneklerinde en yüksek fenolik madde değeri 9,27 µg GAE/mL 

ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 5,33 µg GAE/mL ile %1 İnülin 

örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.103.). En yüksek fenolik madde değerinin %2 Mantar 
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örneğinde olduğu ve Kontrol örneğinin fenolik madde değerinin %1 Mantar örneğine 

yakın olduğu tespit edilmiştir. Değerler arasında meydana gelen bu benzerliğin 

fermantasyon koşullarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.103. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

Kontrol 6 6,24c 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 5,72e 

%1 Mantar Ekstraktı 6 6,53b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 9,27a 

%1 Glikoz 6 5,96d 

%1 İnülin 6 5,33f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde 

fermantasyon süresince en yüksek fenolik madde değeri 7,44 µg GAE/mL ile 0. saatinde, 

en düşük fenolik madde değeri ise 5,59 µg GAE/mL ile 48. saatinde saptanmıştır (Çizelge 

4.104.).  

 

Bitkilerin doğal yapısında bulunan fenolik madde içeriğinin bitki tür ve çeşitleri, iklim 

koşulları, depolama koşulları, oranının belirlenmesi için  uygulanan işlemler gibi çeşitli 

faktörlerden etkilediği bilinmektedir (Chipurura ve ark 2010). Bu kapsamda B. lactis’in 

48 saatlik fermantasyon süresince fenolik madde miktarının giderek azalış gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu durumun mantar ekstraktının hazırlanması sırasında uygulanan 

işlemler sonucunda bitki hücre duvarlarının parçalanması ya da fermantasyon sürecinde 

fenolik maddelerin kompleks yapılarının bakteriler tarafından yıkımlanmasından 

kaynakladığı düşünülmektedir (Sultana ve ark. 2008). 
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Çizelge 4.104. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

0 12 7,44a 

24 12 6,49b 

48 12 5,59c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.20.’de B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik 

madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir.  

 

Şekil 4.20. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin fenolik 

madde (µg GAE/mL) değeri değişimi 

 

4.7.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki fenolik madde değerleri 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince deneme desenine göre 

hazırlanmış olan farklı konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren 

besi yeri örneklerindeki fenolik madde (µg GAE/mL) değişim profilini belirlemek 

amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen ortalama fenolik 

madde değerleri Çizelge 4.105.’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.105. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

0. 24. 48. 

Bifidobacterium 

bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 7,96 6,77 6,46 

%1 Mantar Ekstraktı 8,30 6,83 8,45 

%2 Mantar Ekstraktı 7,75 6,92 7,90 

Bifidobacterium 

infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 7,44 7,41 7,41 

%1 Mantar Ekstraktı 8,02 7,96 7,81 

%2 Mantar Ekstraktı 6,74 8,63 8,97 

Bifidobacterium 

lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6,95 6,92 3,31 

%1 Mantar Ekstraktı 7,01 6,43 6,16 

%2 Mantar Ekstraktı 12,09 8,97 6,77 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri 

örneklerinin fenolik madde değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon 

süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından istatistiksel 

bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.106.). Fenolik madde 

değerlerinde meydana gelen bu farklılığın Bifidobacterium türlerinin farklı fermantasyon 

yeteneklerine sahip olmalarına bağlı olarak fenolik maddeleri değerlendirmelerindeki 

farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.106. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 6,09276 ** 

Süre 2 4,58136 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 3,14673 ** 

Hata 27 0,0000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Mantarların bileşiminde fenolik bileşikler, poliketitler, terpenoidler ve steroidler dahil 

olmak üzere bir dizi aktif ikincil metabolitler yer almaktadır (Keles ve ark. 2011). Bu 
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bileşikler arasında, polifenoller, serbest radikal temizleme, metal şelatlama, immün 

modüle edici aktivitelerin yanı sıra enzim aktivitelerinin modülasyonu, lipit 

oksidasyonunun inhibisyonu gibi geniş biyoaktiviteler özelleri ile büyük önem 

taşımaktadır (Teissedre ve Landrault 2000, Mallavadhani ve ark. 2006, Rodrigo ve Bosco 

2006). Bu nedenle, bağırsak mikrobiyota ile ilgili faydalı etkiler, prebiyotik substrat 

bileşimde yer alan fenolik madde oranı ile ilişkili olduğu ve polifenollerin fenolik asitlere 

kolonik mikrobiyota tarafından dönüştürülmesinin, fenolik asitlerin fenolik 

metabolitlerin ana grubundan biri olarak ortaya çıktığı bilinmektedir (Lafay ve Gil-

Izquierdo 2008).  

 

Bifidobacterium türlerinin mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin fenolik madde 

değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı 

gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek fenolik madde değerinin 9,27 

µg GAE/mL ile B. lactis kültürününün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en 

düşük değerin ise 5,72 µg GAE/mL ile B. lactis kültürünün kullanıldığı %0,5 Mantar 

Ekstraktı örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.107.). Antioksidan aktivitenin yüksek 

olduğu örneklerde toplam fenolik maddenin de daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda yüksek fenolik madde değerinin yüksek antioksidan aktivite ile 

ilişkilendirileceği düşünülmektedir (bkz. Çizelge 4.123, Çizelge 4.139).  

 

Çizelge 4.107. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,06g 

%1 Mantar Ekstraktı 6 7,86d 

%2 Mantar Ekstraktı 6 7,52e 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,42f 

%1 Mantar Ekstraktı 6 7,93c 

%2 Mantar Ekstraktı 6 8,11b 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 5,72ı 

%1 Mantar Ekstraktı 6 6,53h 

%2 Mantar Ekstraktı 6 9,27a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 
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Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin fenolik madde (µg 

GAE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde 

fermantasyon süresince en yüksek fenolik madde değerinin 8,02 µg GAE/mL ile 0. saatte, 

en düşük fenolik madde değerinin ise 7,02 µg GAE/mL ile 48. saatte saptanmıştır 

(Çizelge 4.108.).  Fermantasyon süresinin sonlarına doğru fenolik madde oranında 

azalma meydana geldiği bu durumun fermantasyon koşullarına bağlı olarak bitki hücre 

duvarlarının parçalanması ve fenolik madde kompozisyonunda oluşan farklılıklardan ve 

fermantasyon sürecinde fenolik maddelerin Bifidobacterium türleri tarafından substrat 

olarak kullanılarak yıkımlanmasından kaynakladığı düşünülmektedir (Sultana ve ark. 

2008). 

 

Çizelge 4.108. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

Fenolik madde 

(µg GAE/mL) 

0 18 8,02a 

24 18 7,42b 

48 18 7,02c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01) 

 

Şekil 4.21.’de Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 
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Şekil 4.21. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

fenolik madde (µg GAE/mL) değeri değişimi 

 

4.8.Demir (III) indirgeme antioksidan gücü (FRAP) 

 

Antioksidan maddeler, aktif oksijen oluşumunu engelleyerek ya da oluşan aktif oksijenleri 

tutarak, oksidasyonun tetiklediği zararı hücresel bazda engelleyen ve böylelikle dejeneratif 

hastalıkların oluşumunu durduran maddeler olarak tanımlanmaktadır (Baublis ve ark. 2000). 

Doğal antioksidanların büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklı olup, bitkiler tarafından sekonder 

metabolitler olarak sentezlenmektedir (Moure ve ark. 2001). 

 

FRAP metoduna göre indirgeme kapasitesi yöntemi, antioksidan maddelerin elektron 

transferi yaparak renkli bir bileşik oluşturmak üzere antioksidanların indirgeyebilme 

yeteneğini ölçme esasına dayanmaktadır. İndirgeyici antioksidanlar, oksidan maddeleri 

indirgeme suretiyle oksidan maddelerin protein, lipid, karbohidrat, nükleik asitler ve 

yararlı enzimleri üzerindeki zararlı etkilerini azaltmaktadır (Halliwell 1991, Pellegrini 

2003).  

 

FRAP yöntemi sadece demir iyonunu temel almakta ve sonuçları analiz zamanına bağlı 

olarak değişebilmektedir. Bu nedenle daha yavaş hareket eden polifenoller için daha uzun 

reaksiyon zamanına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında 
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FRAP yönteminin özel aletler gerektirmemesi nedeniyle daha basit, hızlı ve ucuz olduğu 

da görülmektedir (Prior ve ark. 2005, Magalhaes ve ark. 2008). 

 

4.8.1.Bifidobacterium bifidum 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değişim profilini belirlemek amacıyla besi 

yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda elde edilen demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü değerleri Çizelge 4.109.’da verilmiştir. Besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü değerleri 28,22 ile 61,14 µmol TE/mL arasında 

değişiklik göstermektedir. Ortalama demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri 

incelendiğinde ise en düşük değer 37,65 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 24. 

saatinde, en yüksek değer ise 42,52 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 48. saatinde 

belirlenmiştir (Çizelge 4.109.). 

 

Çizelge 4.109. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 34,19 36,01 50,47 

%0,5 Mantar Ekstraktı 36,08 33,34 42,33 

%1 Mantar Ekstraktı 57,07 31,87 47,24 

%2 Mantar Ekstraktı 61,14 54,75 55,45 

%1 Glikoz 34,11 35,73 28,22 

%1 İnülin 28,29 34,19 31,38 

Minimum 28,29 31,87 28,22 

Maksimum 61,14 54,75 55,45 

Ortalama 41,81 37,65 42,52 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü 

değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve 

fermantasyon süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.110.). Demir (III) indirgeme antioksidan gücü 
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değerlerinde meydana gelen bu farklılığın besi yeri bileşimine bağlı olarak B. bifidum’un 

besi yeri bileşiminde yer alan substratları fermente edebilme yeteneğindeki farklılıktan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.110. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 547,643 ** 

Süre 2 83,048 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 102,884 22292,56** 

Hata 18 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde en yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin 57,11 µmol 

TE/mL ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise 31,28 µmol TE/mL ile 

%1 İnülin örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.111.).  Sonuçlar incelendiğinde en 

yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin %2 Mantar örneğinde olduğu 

ve Kontrol örneğinin fenolik madde değerinin de %1 Mantar örneğine yakın olduğu tespit 

edilmiştir. Değerler arasında meydana gelen bu benzerliğin fermantasyon koşullarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.111. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
FRAP  

(µmol TE/mL) 

Kontrol 6 40,22c 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 37,25d 

%1 Mantar Ekstraktı 6 45,39b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 57,11a 

%1 Glikoz 6 32,68e 

%1 İnülin 6 31,28f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD 

testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu 

ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü değerinin 42,51 µmol TE/mL ile 48. saatinde, en düşük demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü değerini ise 37,64 µmol TE/mL ile 24. saatinde saptanmıştır 

(Çizelge 4.112.). Fermantasyon süresinin 24. saatinde FRAP antioksidan aktivite 

değerinde büyük bir azalışın; fermantasyon süresinin 48. saatinde ise FRAP antioksidan 

aktivite değerinde artışın olduğu belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.112. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

depolama boyunca demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait 

LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N FRAP (µmol TE/mL) 

0 12 41,81b 

24 12 37,64c 

48 12 42,51a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.22.’de B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

görülmektedir. 

 

Şekil 4.22. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değeri değişimi 
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4.8.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerine uygulanan analiz 

sonucunda elde edilen demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri Çizelge 4.113.’de 

verilmiştir. Besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri 26,88 

ile 65,77 µmol TE/mL arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 39,05 µmol 

TE/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek değer ise 41,70 µmol TE/mL ile 

fermantasyon süresinin 24. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.113.). 

 

Çizelge 4.113. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon Süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 33,62 29,27 35,10 

%0,5 Mantar Ekstraktı 40,85 45,35 42,61 

%1 Mantar Ekstraktı 38,96 49,56 48,50 

%2 Mantar Ekstraktı 56,37 65,77 59,17 

%1 Glikoz 27,80 27,45 32,78 

%1 İnülin 36,71 32,78 26,88 

Minimum 27,80 27,45 26,88 

Maksimum 56,37 65,77 59,17 

Ortalama 39,05 41,70 40,84 

 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları göre, 

besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri arasındaki farklılık 

besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.114.). B. infantis’in besi yeri bileşiminde yer alan substratları farklı fermente 

edebilme yeteneğine sahip olmasına bağlı olarak oluşan metabolitlerin Fe+3’’ü 

indirgemesi ile demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerlerinde meydana gelen bu 

farklılığın beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir.  
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Çizelge 4.114. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 823,463 ** 

Süre 2 21,856 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 37,657 ** 

Hata 18 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde en yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin 60,43 µmol 

TE/mL ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise 29,34 µmol TE/mL ile 

%1 Glikoz örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.115.).   

 

Bitkisel gıdaların içerdiği fenolik maddeler ile antioksidan aktivite arasında önemli bir 

linear korelasyon olduğu ve bu nedenle yüksek antioksidan aktiviteye sahip oldukları 

bilinmektedir. Bu kapsamda  besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan 

gücü değerleri incelendiğinde en yüksek antioksidan gücü değerinin %2 Mantar 

örneğinde olduğu ve bunu sırasıyla %1 Mantar ve %0,5 Mantar örneklerinin takip ettiği 

tespit edilmiştir. Bu durumun bakteriyel metabolizma sonucu oluşan antioksidan 

aktiviteli metabolitlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Huang ve ark. 2005). 

 

Çizelge 4.115. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N FRAP (µmol TE/mL) 

Kontrol 6 32,66d 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 42,93c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 45,67b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 60,43a 

%1 Glikoz 6 29,34f 

%1 İnülin 6 31,12e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD 

testi sonuçlarına göre tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve en 

yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin 41,69 µmol TE/mL ile 24. 

saatte, en düşük demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin ise 39,05 µmol TE/mL 

ile 0. saatte olduğu belirlenmiştir Çizelge (4.116.).   

  

Çizelge 4.116. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

fermantasyon süresince demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) 

değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N FRAP (µmol TE/mL) 

0 12 39,05c 

24 12 41,69a 

48 12 40,84b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.23.’te B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.23. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değeri değişimi 

 

4.8.3.Bifidobacterium lactis  

 

B. lactis’in fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerleri Çizelge 4.117.’de verilmiştir. Demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü değerleri 26,81 ile 64,58 µmol TE/mL arasında değişiklik 
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göstermektedir. Ortalama demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri 

incelendiğinde ise en düşük değer 31,23 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 48. 

saatinde, en yüksek değer ise 40,35 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde 

belirlenmiştir (Çizelge 4.117.). 

 

Çizelge 4.117. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon Süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 29,27 25,27 28,64 

%0,5 Mantar Ekstraktı 40,57 41,34 19,58 

%1 Mantar Ekstraktı 46,33 50,19 26,81 

%2 Mantar Ekstraktı 64,58 36,15 48,29 

%1 Glikoz 29,13 29,20 30,32 

%1 İnülin 32,22 29,48 33,76 

Minimum 29,13 25,27 26,81 

Maksimum 64,58 50,19 48,29 

Ortalama 40,35 35,27 31,23 

 

B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları incelendiğinde, 

besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri arasındaki farklılık 

besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.118.).  

 

Prebiyotik substratların yapısında bulunan monosakkaritler ve disakkaritlerin varlığı 

probiyotik bakteri gelişimine katkı sağlamaktadır (Garcia 2010). Ancak bir 

mikroorganizmanın belirli bir prebiyotiğin fermente edebilme yeteneği bakteri türü ve 

fermantasyon koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Holt ve ark. 2005).  

Bu doğrultuda B. lactis’in besi yeri bileşiminde yer alan substratları fermente edebilme 

yeteneğindeki farklılıklara bağlı olarak oluşan farklı özelliklerdeki metabolitlerin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü değerlerinin farklılık göstermesi beklenen bir sonuç 

olarak görülmektedir. 
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Çizelge 4.118. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 413,316 ** 

Süre 2 250,422 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 159,040 ** 

Hata 18 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Fermantasyon süresince B. lactis’in besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin 49,67 µmol TE/mL ile %2 

Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise 27,72 µmol TE/mL ile Kontrol 

örneğinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.119.). En yüksek demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü değerinin %2 Mantar örneğinde olduğu ve bunu sırasıyla %1 Mantar ve 

%0,5 Mantar örneklerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Bitkisel gıdaların içerdiği fenolik 

maddeler ile antioksidan aktivite arasında önemli bir linear korelasyonun olması 

nedeniyle; yüksek fenolik madde içeriğine sahip olan mantar ekstraktı örneklerindeki 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerlerinin diğer örneklere kıyasla yüksek 

değerlere sahip olmasının mantar ekstraktının  B. lactis tarafından fermente edilmesi 

sonucu daha yüksek antioksidan aktivite gösteren matabolitlerin oluşmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Huang ve ark. 2005). 

 

Çizelge 4.119. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N FRAP (µmol TE/mL) 

Kontrol 6 27,72f 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 33,83c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 41,11b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 49,67a 

%1 Glikoz 6 29,55e 

%1 İnülin 6 31,82d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerinin fermantasyon 

süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı 

gruplara dahil olduğu saptanmıştır. Fermantasyon süresince en yüksek demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü değeri 40,35 µmol TE/mL ile 0. saatinde, en düşük demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü değeri ise 31,23 µmol TE/mL ile 48. saatinde 

belirlenmiştir (Çizelge 4.120.). Fermantasyon süresince B. lactis’in besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerlerinde meydana gelen azalışın antioksidan 

özellikli fenolik maddelerin fermantasyon süresince bakteri tarafından yıkımlanmasından  

kaynaklandığı düşünülmektedir (Volden ve ark. 2009). 

 

Çizelge 4.120. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N FRAP (µmol TE/mL) 

0 12 40,35a 

24 12 35,27b 

48 12 31,23c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.24.’te B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir 

(III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

Şekil 4.24. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin demir (III) 

indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değeri değişimi 
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4.8.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerleri 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki Bifidobacterium 

türlerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değişim profilini 

belirlemek amacıyla besi yeri örneklerinde ortalama demir (III) indirgeme antioksidan 

gücü değerleri Çizelge 4.121.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.121. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

0. 24. 48. 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 36,08 33,34 42,33 

%1 Mantar Ekstraktı 57,07 31,87 47,24 

%2 Mantar Ekstraktı 61,14 54,75 55,45 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 40,85 45,35 42,61 

%1 Mantar Ekstraktı 38,96 49,56 48,50 

%2 Mantar Ekstraktı 56,37 65,77 59,17 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 40,57 41,34 19,58 

%1 Mantar Ekstraktı 46,33 50,19 26,81 

%2 Mantar Ekstraktı 64,58 36,15 48,29 

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü 

değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve 

fermantasyon süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.122.).  
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Çizelge 4.122. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 452,866 ** 

Süre 2 154,378 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 173,300 ** 

Hata 27 0,000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu belirlenmiştir. Besi yeri 

örneklerinde en yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değeri 60,43 µmol TE/mL 

ile B. infantis kültürününün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer 

ise 33,83 µmol TE/mL ile B. lactis kültürünün kullanıldığı %0,5 Mantar Ekstraktı 

örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.123.).  

 

Bitkilerin doğal yapısında sekonder metabolit olarak bulunan fenolik maddelerin  

antioksidan etkiye sahip oldukları ve bu etkilerinin kimyasal yapıları ile ilgili olduğu 

bilinmektedir (Tapiero ve ark. 2002, Balasundram ve ark. 2006). Bu kapsamda mantar 

bileşiminde bulunan fenolik maddelerin antioksidan özellik gösterdiği ve yenilebilir 

mantarların antioksidan aktiviteleri ile toplam fenolik bileşik miktarları arasında bir 

korelasyonun olduğu bilinmektedir (Sarıkürkçü ve ark. 2004). Bu durum besi yeri 

bileşimdeki Cordyceps militaris mantar ekstraktı oranı arttırıldıkça demir (III) indirgeme 

antioksidan gücü değerinin de kademeli olarak artış gösterdiğini ve buna bağlı en yüksek 

antioksidan aktivite değerinin Bifidobacterium türleri için %2 Mantar Ekstraktı 

örneklerinde saptanmasını doğrulamaktadır.  
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Çizelge 4.123. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

FRAP  

(µmol 

TE/mL) 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 37,25h 

%1 Mantar Ekstraktı 6 45,39e 

%2 Mantar Ekstraktı 6 57,11b 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 42,93f 

%1 Mantar Ekstraktı 6 45,67d 

%2 Mantar Ekstraktı 6 60,43a 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 33,83ı 

%1 Mantar Ekstraktı 6 41,11g 

%2 Mantar Ekstraktı 6 49,67c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri 

örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerinin 

fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki 

olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon süresince en 

yüksek demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin 49,10 µmol TE/mL ile 0. saatte, 

en düşük demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerinin ise 43,33 µmol TE/mL ile 48. 

saatte olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.124.). Fermantasyon süresince Bifidobacterium 

türlerinin besi yeri örneklerinin demir (III) indirgeme antioksidan gücü değerlerinde 

meydana gelen azalmanın antioksidan özellikli fenolik maddelerin fermantasyon 

süresince bakteriler tarafından kullanılmasına bağlı olarak yıkımlanmasından  

kaynaklandığı düşünülmektedir (Volden ve ark. 2009). 

 

Çizelge 4.124. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N FRAP (µmol TE/mL) 

0 18 49,10a 

24 18 45,36b 

48 18 43,33c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Şekil 4.21.’de Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.25. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

demir (III) indirgeme antioksidan gücü (µmol TE/mL) değeri değişimi 

 

 

4.9.DPPH yöntemi 

 

Bitkilerin ve bitkilerden saflaştırılan etken maddelerin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi 

amacıyla antioksidan yöntemleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda antioksidan kapasite tayin 

yöntemleri, antioksidan maddelerin etkinliğini bir kimyasal reaksiyonu prensip alarak, 

güvenilir ve çabuk bir şekilde ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda özellikle in vitro 

koşullarda mevcut antioksidan kapasiteyi saptayabilmek adına birçok yöntem geliştirilmekte 

ve birkaç metodun birlikte kullanılması önerilmektedir (Frankel ve Meyer 2000, Bursal ve 

Koksal 2011).  

 

DPPH yöntemi bitkiler ve gıda matrikslerindeki serbest radikal söndürücü aktiviteyi 

belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Scalzo 2008). Yöntem DPPH 
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radikalinin antioksidanlar tarafından bir redoks reaksiyonuna bağlı olarak süpürülmesi ve 

sonrasında radikal olmayan DPPH-H molekülüne dönüşmesi temeline dayanmaktadır 

(Büyüktuncel 2013). Antioksidan aktivite kapasitesinin hesaplanması ise DPPH serbest 

radikallerinin ortamda azalmasına bağlı olarak absorbans miktarındaki azalmalar da 

dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Teknik olarak basit ve hızlı bir yöntem olmasına 

rağmen peroksil radikalleri ile hızla reaksiyona giren birçok antioksidan DPPH ile yavaş 

reaksiyona girebilmekte ya da hiç reaksiyona girmeyebilmektedir (Huang ve ark. 2005, 

Prior ve ark. 2005, Magalhaes ve ark. 2008). 

 

4.9.1.Bifidobacterium bifidum 

 

B. bifidum’un besi yeri örneklerinin 48 saatlik fermantasyon süresince antioksidan 

değişim profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan analiz sonucunda 

antioksidan kapasite oranı değerleri 4,63 ile 15,88 µmol TE/mL arasında değişiklik 

göstermektedir. Ortalama antioksidan kapasite oranı değerleri incelendiğinde, en düşük 

değer 7,26 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek değer ise 8,68 

µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 24. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.125.). 

 

Çizelge 4.125. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,33 6,88 5,98 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,23 8,23 5,53 

%1 Mantar Ekstraktı 8,68 8,68 8,68 

%2 Mantar Ekstraktı 9,13 14,98 15,88 

%1 Glikoz 5,53 7,78 7,78 

%1 İnülin 4,63 5,53 7,33 

Minimum 4,63 5,53 5,53 

Maksimum 9,13 14,98 15,88 

Ortalama 7,26 8,68 8,53 

 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan 

kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

değerlendirildiğinde, besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı değerleri 
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arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon 

süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.126.). Antioksidan kapasite oranı değerlerinde meydana gelen bu 

farklılığın besi yeri bileşimine bağlı olarak B. bifidum’un fermantasyon yeteneğindeki 

farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.126. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 43,7259 ** 

Süre 2 7,3565 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 6,4938 ** 

Hata 18 0,0000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan 

kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

yüksek antioksidan kapasite oranı değerinin 13,33 µmol TE/mL ile %2 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük değerin ise 5,83 µmol TE/mL ile %1 İnülin örneğinde olduğu 

saptanmıştır (Çizelge 4.127.).  Ayrıca sonuçlar genel anlamda incelendiğinde en yüksek 

değerlerin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren örneklerde olduğu tespit edilmiş 

ve durumun mantar ilavesinin hem mantar bileşimden hem de  mantarın B. bifidum’un 

gelişmesini stimüle ederek sekonder bileşenlerin üretimini teşvik etmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca %2 Mantar Ekstraktı örneğinde en yüksek 

antioksidan kapasite oranının belirlenmesinin, mantar bileşimde bulunan fenolik madde 

içeriğinin yüksek olmasından ve fermantasyon sırasında B. bifidum’un β-glikozidaz 

enzimi üretmesine bağlı olarak fenolik maddelerin serbest hale gelmesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Chipurura ve ark. 2010). 
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Çizelge 4.127. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
DPPH  

(µmol TE/mL) 

Kontrol 6 6,73e 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,33c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,68b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 13,33a 

%1 Glikoz 6 7,03d 

%1 İnülin 6 5,83f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

B. bifidum’un geliştiği besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) 

değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin 

istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde fermantasyon 

süresince en yüksek antioksidan kapasite oranı değerinin 8,68 µmol TE/mL ile 24. 

saatinde, en düşük antioksidan kapasite oranı değerinin ise 7,25 µmol TE/mL ile 0. 

saatinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.128.).  

 

Fermantasyon süresince bitki yapısındaki mevcut bileşenlerin kompozisyonunun ve 

antioksidan özellik gösteren biyofaktörlerin polaritesinin değiştiği bilinmektedir (Sun ve 

ark. 2009). Bu durumda hücre duvarlarının ve hücre içi maddelerin yıkımına bağlı olarak 

potansiyel antioksidatif bileşiklerin serbest kalması, fenolik bileşiklerin aktif hale gelmesi 

ve yeni antioksidatif bileşiklerin oluşması antioksidan aktivitenin artmasına neden 

olabilmektedirler (Pellegrini ve ark. 2009). B. bifidum’un fermantasyonu süresince besi 

yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı değerlerinin artış göstermesinin bu 

değişkenlere bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.128. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

DPPH  

(µmol TE/mL) 

0 12 7,25c 

24 12 8,68a 

48 12 8,53b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Şekil 4.26.’da B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.26. B. bifidum’un 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değeri değişimi 

 

4.9.2.Bifidobacterium infantis  

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan 

kapasite oranı (µmol TE/mL) değişim değerleri 5,98 ile 13,63 µmol TE/mL arasında 

değişiklik göstermektedir. Ortalama antioksidan kapasite oranı değerleri incelendiğinde 

ise en düşük değer 9,73 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 0. saatinde, en yüksek 

değer ise 10,48 µmol TE/mL ile fermantasyon süresinin 48. saatinde belirlenmiştir 

(Çizelge 4.129.). 

 

Çizelge 4.129. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 7,78 8,68 10,03 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10,03 11,38 13,63 

%1 Mantar Ekstraktı 13,18 12,73 11,83 

%2 Mantar Ekstraktı 11,38 8,68 12,28 

%1 Glikoz 8,68 9,58 9,13 

%1 İnülin 7,33 7,78 5,98 

Minimum 7,33 7,78 5,98 

Maksimum 13,38 12,73 13,63 

Ortalama 9,73 9,81 10,48 
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Deneme desenine göre hazırlanmış olan besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı 

(µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri 

örneklerinin antioksidan kapasite oranı değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, 

fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından 

istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.130.).  

 

Çizelge 4.130. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 25,2405 ** 

Süre 2 2,0475 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 3,4515 ** 

Hata 18 0,0000 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan 

kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

değerinin 12,58 µmol TE/mL ile %1 Mantar Ekstarktı örneğinde; en düşük değerinin ise 

7,03 µmol TE/mL ile %1 İnülin örneğinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.131.). Ayrıca 

sonuçlar incelendiğinde en yüksek değerlerin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren 

örneklerde olduğu tespit edilmiş ve durumun mantarın bileşimden ve  mantarın B. 

infantis’in gelişmesini stimüle etmesi sonucu fenolik maddelerin aktif hale gelmesine 

bağlı olarak yüksek antioksidan özellik göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.131. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
DPPH  

(µmol TE/mL) 

Kontrol 6 8,83e 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 11,68b 

%1 Mantar Ekstraktı 6 12,58a 

%2 Mantar Ekstraktı 6 10,78c 

%1 Glikoz 6 9,13d 

%1 İnülin 6 7,03f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan 

kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek antioksidan kapasite oranı değerinin 

10,48 µmol TE/mL ile 48. saatte, en düşük antioksidan kapasite oranı değerinin ise 9,73 

µmol TE/mL ile 0. saatte olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.132.).  

 

B. infantis’in fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı 

değerlerinin artış göstermesinin Cordyceps militaris mantarının hücre duvarlarının ve 

hücre içi maddelerin B. infantis tarafından yıkımlanması sonucu potansiyel antioksidatif 

bileşiklerin serbest kalması ve fenolik bileşiklerin aktif hale gelmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Pellegrini ve ark. 2009).  

 

Çizelge 4.132. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

DPPH  

(µmol TE/mL) 

0 12 9,73c 

24 12 9,80b 

48 12 10,48a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.27.’de B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 
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Şekil 4.27. B. infantis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değeri değişimi 

 

4.9.3.Bifidobacterium lactis  

 

Fermantasyon süresince B. lactis’in geliştiği besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite 

oranı değerleri 9,58 ile 86,51 µmol TE/mL arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama 

antioksidan kapasite oranı değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 28,10 µmol TE/mL 

ile fermantasyon süresinin 48. saatinde, en yüksek değer ise 33,28 µmol TE/mL ile 

fermantasyon süresinin 0. saatinde belirlenmiştir (Çizelge 4.133.). 

 

Çizelge 4.133. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Substrat konsantrasyonu  

(%) 
Fermantasyon süresi (Saat) 

 0. 24. 48. 

Kontrol 12,28 13,63 10,48 

%0,5 Mantar Ekstraktı 31,18 31,63 20,38 

%1 Mantar Ekstraktı 41,52 47,37 36,57 

%2 Mantar Ekstraktı 86,51 85,16 74,37 

%1 Glikoz 10,48 11,83 12,73 

%1 İnülin 17,68 9,58 14,08 

Minimum 10,48 9,58 10,48 

Maksimum 86,51 85,16 74,37 

Ortalama 33,28 33,20 28,10 
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B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite 

oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi 

yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, 

fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi süresi interaksiyonu 

açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.134.).  

 

Çizelge 4.134. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 4505,20 ** 

Süre 2 105,52 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 10 32,62 ** 

Hata 18 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

B. lactis’in fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı 

(µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin 

istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek değerinin 

82,01 µmol TE/mL ile %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise 11,68 µmol 

TE/mL ile %1 Glikoz örneğinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.135.). Ayrıca sonuçlar 

incelendiğinde en yüksek değerlerin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren 

örneklerde olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun yüksek fenolik madde oranına sahip olan 

mantar ekstraktının besi yerlerine ilavesi ile örneklerdeki antioksidan kapasite oranını 

arttırmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.135. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Besi Yeri Çeşidi N 
DPPH  

(µmol TE/mL) 

Kontrol 6 12,13e 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 27,73c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 41,82b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 82,01a 

%1 Glikoz 6 11,68f 

%1 İnülin 6 13,78d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite 

oranı (µmol TE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermantasyon süresince en yüksek antioksidan kapasite oranı değerinin 

33,27 µmol TE/mL ile 0. saatinde, en düşük antioksidan kapasite oranı değerinin ise 28,10 

µmol TE/mL ile 48. saatinde olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.136.).  B. lactis’in 48 saatlik 

fermantasyon süresince antioksidan aktivitesinde meydana gelen azalışın; fermantasyon 

süresi boyunca antioksidan aktiviteye sahip oldukları bilinen fenolik maddelerin 

parçalanmasıyla bağlı olarak fermantasyon süresince antioksidan etki gösteren 

bileşenlerin kompozisyonunun değişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Miglio 

ve ark. 2008, Volden ve ark. 2009). 

 

Çizelge 4.136. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N 

DPPH  

(µmol TE/mL) 

0 12 33,27a 

24 12 33,20b 

48 12 28,10c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.28.’de B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

Şekil 4.28. B. lactis’in 48 saatlik fermantasyon süresince besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değeri değişimi 
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4.9.4.Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerindeki antioksidan kapasite oranı değerleri 

 

Fermantasyon süresince Bifidobacterium türlerinin farklı konsantrasyonlarda Cordyceps 

militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerindeki antioksidan kapasite oranı 

(µmol TE/mL) değişim profilini belirlemek amacıyla besi yeri örneklerine uygulanan 

analiz sonucunda elde edilen ortalama antioksidan kapasite oranı değerleri Çizelge 

4.137.’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.137. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim 

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu  

(%) 

Fermantasyon süresi (Saat) 

0. 24. 48. 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 8,23 8,23 5,53 

%1 Mantar Ekstraktı 8,68 8,68 8,68 

%2 Mantar Ekstraktı 9,13 14,98 15,88 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 10,03 11,38 13,63 

%1 Mantar Ekstraktı 13,18 12,73 11,83 

%2 Mantar Ekstraktı 11,38 8,68 12,28 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 31,18 31,63 20,38 

%1 Mantar Ekstraktı 41,52 47,37 36,57 

%2 Mantar Ekstraktı 86,51 85,16 74,37 

 

Bifidobacterium türlerinin fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda Cordyceps 

militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı (µmol 

TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, besi yeri 

örneklerinin antioksidan kapasite oranı değerleri arasındaki farklılık besi yeri çeşidi, 

fermantasyon süresi, besi yeri çeşidi ve fermantasyon süresi interaksiyonu açısından 

istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.138.). Bazı 

Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin antioksidan aktiviteye sahip olduğu; ancak 

antioksidan aktivite etkinliğinin türler arasında değişiklik gösterdiği bilinmektedir 

(Kullisaar ve ark. 2002, Mikelsaar ve Zilmer 2009, Kushugulova ve ark. 2013). Bu 

kapsamda probiyotik bakterilerin serbest radikallerin seviyesini azaltma kabiliyeti, 

fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde önemli bir özellik olarak görülmekte ve bu özellik 
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ile de probiyotik bakterilerin ürün yelpazesinin genişletilebileceği düşünülmektedir 

(Kushugulova ve ark. 2014).  Bifidobacterium türlerinin antioksidan kapasite oranı (µmol 

TE/mL) değerlerinde meydana gelen bu farklılığın bakteri türündeki farklılıktan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.138. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 8 3585,31 ** 

Süre 2 51,50 ** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 16 27,87 ** 

Hata 27 0,00 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Stabil organik radikal olarak bilinen DPPH, probiyotik bakterilerin hücre içermeyen 

ekstraktlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Antioksidan aktiviteler, redüksiyon kapasitesi, toplam antioksidan 

kapasite, serbest radikalleri temizleme ve lipid peroksidasyonunu inhibe etme gibi farklı 

reaksiyon mekanizmalarına sahip bulunmaktadırlar (Niki 2010, Afify ve ark. 2012). 

 

Probiyotik bakterilerin antioksidan özellik gösteren prebiyotik substratlarla birlikte 

kullanılması ile, bu kombinasyonun antioksidan özelliklerinin, tek tek antioksidan 

etkilerin toplamından önemli ölçüde daha üstün olduğunu ve bu etkileşimlerin, doğal 

antioksidanların antioksidan etkinliğini artırabildiği bilinmektedir (Li ve ark. 2011, Wang 

ve ark. 2012).   

 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite 

oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm örneklerin 

istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en yüksek 

antioksidan kapasite oranı değeri 82,01 µmol TE/mL ile B. lactis kültürününün 

kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 7,33 µmol TE/mL ile  B. 

bifidum kültürünün kullanıldığı %0,5 Mantar Ekstraktı örneğinde saptanmıştır (Çizelge 
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4.139.). Bifidobacterium türlerinin antioksidan kapasite oranı kapasitelerindeki meydana 

gelen farklılığın başta bakteri türlerinin farklılığı olmak üzere, fermantasyon koşulları ile 

analiz örnek hazırlama sürecinde aktivitenin değişmesinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir (Ozbek ve Ulgen 2000). 

 

Çizelge 4.139. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Bakteri türü 
Substrat konsantrasyonu 

(%) 
N 

DPPH 

(µmol TE/mL) 

B. bifidum 

 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 7,33ı 

%1 Mantar Ekstraktı 6 8,68h 

%2 Mantar Ekstraktı 6 13,33d 

B. infantis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 11,68f 

%1 Mantar Ekstraktı 6 12,58e 

%2 Mantar Ekstraktı 6 10,78g 

B. lactis 

%0,5 Mantar Ekstraktı 6 27,73c 

%1 Mantar Ekstraktı 6 41,82b 

%2 Mantar Ekstraktı 6 82,01a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Fermantasyon süresince Bifidobacterium türlerinin farklı konsantrasyonlarda Cordyceps 

militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin antioksidan kapasite oranı (µmol 

TE/mL) değerlerinin fermantasyon süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.140.’da 

verilmiştir. Tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri 

örneklerinde fermatasyon süresince en yüksek antioksidan kapasite oranı değerinin 25,42 

µmol TE/mL ile 24. saatte, en düşük antioksidan kapasite oranı değerinin ise 22,12 µmol 

TE/mL ile 48. saatte olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.140.). Antioksidan kapasite oranının 

fermantasyon süresinin 24. saatine kadar artış gösterdiği sonrasında ise azaldığı 

görülmektedir.  
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Çizelge 4.140. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Fermantasyon süresi 

(Saat) 
N DPPH (µmol TE/mL) 

0 18 24,42b 

24 18 25,42a 

48 18 22,12c 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.29.’da Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değerlerindeki değişim görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.29. Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyon süresince farklı 

konsantrasyonlarda Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin 

antioksidan kapasite oranı (µmol TE/mL) değeri değişimi 

 

4.10.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin Canlılık Oranlarının Belirlenmesi 

 

Fonksiyonel gıdalar kapsamında değerlendirilmekte olan probiyotik yoğurtlar çoğunlukla 

terapötik ve diyetik amaçlar için üretilmekte ve bu nedenle biyoyoğurtlar olarak 

tanımlanmaktadır (Parvez ve ark. 2006). Ancak yoğurt içeresinde bulunan probiyotik 

bakterilerin biyoterapötik etki gösterebilmesi için canlı hücre konsantrasyonunun en az 

106 kob/g olması gerekmektedir (Ahmadi 2010, Fijan 2014, Wildman ve ark. 2016).  
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Probiyotik yoğurt örneklerinde depolamanın 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde 

mikrobiyolojik ekim yömtemleri ile BB, BBM, LA, LAM, LC ve LCM örnekleri için 

kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zengileştirilmiş olan yoğurt 

gruplarında sırasıyla B. bifidum, L. acidophilus ve L. lactis sayıları tespit edilerek canlılık 

oranları belirlenmiştir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinde probiyotik bakterilerinin canlılık 

oranlarının belirlenmesi amacıyla yapılan mikrobiyolojik ekimler sonucunda yoğurt 

örneklerinin probiyotik bakteri sayıları Çizelge 4.141.’de verilmiştir. Yoğurt 

örneklerindeki probiyotik bakteri sayıları 9,00 ile 10,20 log kob/g arasında değişiklik 

göstermiştir (Çizelge 4.141.).  

 

Çizelge 4.141. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin probiyotik bakterileri sayısı (log kob/g) değerlerindeki 

değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 9,04 9,48 9,58 9,68 9,30 

BBM 9,92 9,60 9,70 9,56 9,30 

LA 9,30 9,32 9,30 8,85 8,78 

LAM 9,00 9,28 9,30 9,30 9,28 

LC 9,48 9,68 9,74 9,73 9,72 

LCM 9,60 10,18 10,20 9,90 9,70 

Minimum 9,00 9,28 9,30 9,30 9,28 

Maksimum 9,92 10,18 10,20 9,90 9,70 

Ortalama 9,39 9,59 9,64 9,50 9,35 

 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin probiyotik bakteri sayısına ait varyans analizi sonuçları Çizelge 4.142.’de 

verilmiştir. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin probiyotik 

bakteri sayıları arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve 

depolama süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.142.). Yoğurt örnekleri arasında probiyotik bakteri sayılarında 

meydana gelen bu farklılığın yoğurt üretimde probiyotik kültür olarak kullanılan 

bakterilerin farklı aktivite ve bu doğrultuda da farklı gelişme göstermesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  Ayrıca üretimde prebiyotik olarak kullanılan Cordyceps 
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militaris mantar ekstraktının bakteri türüne bağlı olarak bakteri gelişmesi üzerine farklı 

etkide bulunmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.142. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin probiyotik bakteri sayılarına (log kob/g) ait varyans analizi 

sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 0,881964 5291,78** 

Süre 4 0,191533 1149,20** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 0,078677 472,06** 

Hata 30 0,000167 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin probiyotik bakteri sayısına ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.143.’de 

verilmiştir. Yoğurt örneklerinde en yüksek probiyotik bakterileri sayısı 9,91 log kob/g ile 

LCM örneğinde; en düşük değer ise 9,11 log kob/g ile LA örneğinde saptanmıştır 

(Çizelge 4.143.). Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örnekleri incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt 

örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha yüksek 

probiyotik bakteri sayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Cordyceps 

militaris mantar ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini teşvik ettiği sonucuna 

varılmıştır.  

 

Bitki ekstraktları bilişiminde yer alan fenolik bileşenlerin yoğurt starter kültürü ve 

probiyotik bakteriler üzerinde stimüle edici etkide bulunarak gelişimlerini artırdığı 

bilinmektedir (Marhamatizadeh ve ark. 2013, Michael ve ark. 2015, Oh ve ark. 2016, 

Mosiyani ve ark. 2017).   

 

Marhamatizadeh ve ark. (2013) L. acidophilus ve B. bifidum içeren probiyotik yoğurt 

örneklerinde zeytin yaprağı ektraktının probiyotik kültür gelişimi üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında ekstrakt ilave edilen probiyotik yoğurt örneklerinin                 

L. acidophilus ve B. bifidum sayılarının kontrol örneklerine kıyasla daha yüksek olduğu 
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ve zeytin yaprağı ilavesi ile bakteriyel gelişim arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

 

Çizelge 4.143. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin probiyotik bakteri sayılarına ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N 
Probiyotik Bakteri Sayısı 

(log kob/g) 

BB 10 9,41d 

BBM 10 9,61c 

LA 10 9,11f 

LAM 10 9,24e 

LC 10 9,67b 

LCM 10 9,91a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin probiyotik bakteri sayısının depolama süresine ait LSD testi sonuçları 

Çizelge 4.144.’te verilmiştir. Yoğurt örneklerinde depolama süresince en yüksek 

probiyotik bakteri sayısı değeri 9,63 log kob/g ile 14. günde, en düşük probiyotik bakteri 

sayısı ise 9,34 log kob/g ile 28. günde saptanmıştır (Çizelge 4.144.). Ayrıca 28 günlük 

depolama süresince kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örnekleri biyoterapötik etki açıdan incelendiğinde tüm örneklerin canlı 

hücre konsantrasyonu için 106 kob/g değerini sağladığı görülmüştür. 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinde depolama süresinin 14. gününe kadar probiyotik bakteri sayısında artma, 

sonrasında ise probiyotik bakteri sayısında azalma olduğu gözlenmiştir. Bu durumun 

depolama süresinin sonlarında pH değerlerinde meydana gelen azalma ile birlikte ürün 

ambalaj materyalinin oksijen geçirgenliğine bağlı olarak oksijen seviyesinin değişmesi 

ve fermantasyon sonucu oluşan antimikrobiyel maddelere karşı duyarlılıkların artmasının 

probiyotik bakteri gelişimini olumsuz etkilenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir 

(Dave ve Shah 1997, Kailasapathy 2006, Vasiljevic ve ark. 2007, Sarkar 2008).  
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Çizelge 4.144. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca probiyotik bakteri sayılarına ait LSD 

testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N 
Probiyotik Bakteri Sayısı 

(log kob/g) 

1 12 9,39d 

7 12 9,59b 

14 12 9,63a 

21 12 9,50c 

28 12 9,34e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.30.’da depolama süreci boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı 

ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin probiyotik bakteri sayısı (log kob/g) 

değişim profili görülmektedir. 

 

Şekil 4.30. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin probiyotik bakteri sayısı (log kob/g) 

değişimi 

 

4.11.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin pH Değerleri 

 

pH değeri ortamdaki serbest hidrojen iyonları konsantrasyonunu eksi logaritma (-log) 

değeri olarak tanımlanmakta ve aktif asitliğin bir ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. 

Yoğurt üretiminde kullanılan starter kültürler ve probiyotik bakteriler, fermantasyon 

boyunca süt bünyesinde bulunan laktozu hidrolize ederek laktik asit meydana getirmekte 

ve bunun sonucunda sürekli azalmakta olan pH değeri, belirli bir seviyeye ulaştıktan 
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sonra kazeini pıhtılaştırarak yoğurt jel yapısını oluşturmaktadır (Athanasiadis ve ark. 

2004; Donkor ve ark. 2006, Senaka-Ranadheera ve ark. 2012). Bu doğrultuda pH değeri 

yoğurt kalitesinin belirlenmesinde önemli etkiye sahip bir parametre olarak 

görülmektedir. 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin pH değişim profilinin belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda 

yoğurt örneklerinin pH değerleri Çizelge 4.145.’te verilmiştir. Yoğurt örneklerinin pH 

değerleri 4,15 ile 5,14 arasında değişiklik göstermektedir. Ortalama pH değerleri 

incelendiğinde ise en düşük değer 4,62 ile depolama süresinin 28. gününde, en yüksek 

değer ise 4,86 ile depolama süresinin 1. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.145.). 

 

Çizelge 4.145. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin pH değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 4,94 5,02 5,02 5,00 5,02 

BBM 5,00 5,14 5,00 4,99 4,96 

LA 4,95 4,88 4,63 4,95 4,85 

LAM 4,69 4,61 4,53 4,44 4,43 

LC 4,96 4,68 4,70 4,52 4,30 

LCM 4,64 4,46 4,20 4,24 4,15 

Minimum 4,64 4,46 4,20 4,24 4,15 

Maksimum 5,00 5,14 5,00 5,00 5,02 

Ortalama 4,86 4,80 4,68 4,69 4,62 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin pH değerlerine ait varyans analizi sonuçları incelendiğinde, yoğurt 

örneklerinin pH değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt 

çeşidi ve depolama süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 

düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.146.). Yoğurt örnekleri arasında pH değerinde 

meydana gelen bu farklılığın yoğurt üretimde kullanılan probiyotik bakterilerin farklı 

aktivite ve böylelikle farklı asitlik gelişimi göstermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.146. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin pH değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 1,20032 30865,49** 

Süre 4 0,27530 7079,07** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 0,04787 1230,87** 

Hata 60 0,00004 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin pH değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.147.’de verilmiştir. Yoğurt 

örneklerinde en yüksek pH değeri 5,01 ile BB örneğinde; en düşük değer ise 4,33 ile LCM 

örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.147.).  

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, 

LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük pH değerine sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Probiyotik bakterilerin yüksek metabolitik aktiviteleri 

doğrultusunda meydana gelen laktik asit yoğurtların pH değerini düşürmektedir 

(Amirdivani ve Baba 2011, Gaspar ve ark. 2013, Ndife ve ark. 2014). Bu durumda mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin pH değerinin daha düşük olması 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini teşvik 

etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.147. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin pH değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N pH 

BB 15 5,01a 

BBM 15 4,99b 

LA 15 4,85c 

LAM 15 4,55d 

LC 15 4,49e 

LCM 15 4,33f 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin pH değerlerinin depolama süresine ait LSD testi sonuçları  Çizelge 4.148.’de 

verilmiştir. Yoğurt örneklerinde depolama süresince en yüksek pH değeri 4,86 ile 1. 

günde, en düşük pH değeri ise 4,56 ile 28. günde saptanmıştır (Çizelge 4.148.).  

 

Probiyotik yoğurt üretiminde kullanılan probiyotik bakterilerin gelişmelerine bağlı olarak 

yüksek metabolik aktivite göstermeleri sonucu laktik asit oluşturmaları depolama süresi 

boyunca pH değerinde azalma ve eş zamanlı asitlik değerinde ise artmaya neden 

olmaktadır (Osundahunsi ve ark. 2007, Ndife ve ark. 2014, Joung ve ark. 2016). +4oC’de 

soğuk depolama süresince probiyotik bakterilerin metabolik aktiviteleri azalmakta; ancak 

enzimatik faaliyetleri devam etmektedir. Bu nedenle inkübasyon tamamlandıktan sonra, 

+4 oC’de soğuk depolama süresi boyunca kullanılan probiyotik bakterilere bağlı olarak 

yoğurt örneklerinin pH değeri değişim göstermektedir (Donkor ve ark. 2006, Kailasapathy 

ve ark. 2008, Vargas ve ark. 2008, Saccaro ve ark. 2009, Hassan ve Amjad 2010). Bu 

doğrultuda kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinin depolama süresi sonundaki pH değerindeki azalmanın probiyotik 

bakteriler tarafından üretilen laktik asite bağlı olduğu düşünülmektedir. Depolama 

süresince probiyotik örneklerinde meydana gelen pH değerindeki azalma probiyotik 

yoğurt üzerine yapılan benzer çalışmalarda da gözlenmiştir (Kavaz 2012, Ribeiro ve ark. 

2014). 

 

Çizelge 4.148. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca pH değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N pH 

1 18 4,86a 

7 18 4,80b 

14 18 4,69c 

21 18 4,62d 

28 18 4,56e 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.31.’de depolama süreci boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktlı 

ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin pH değerlerindeki değişim 

görülmektedir. 
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Şekil 4.31. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin pH değeri değişimi 

 

4.12.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin Titrasyon Asitliği Değerleri 

 

Yoğurdun titrasyon asitliği değerinin belirlenmesinde laktozun fermantasyon derecesi 

önemli rol oynamakta ve yoğurt asitlik değeri laktik asit cinsinden belirtilmektedir 

(Krasaekoopt ve ark. 2006). Yoğurt üretiminde asitlik gelişimi iyi bir koagülasyon 

oluşumu ile konsistensin sağlanmasında, aroma oluşumunda, duyusal karakteristiklerinin 

geliştirilmesinde ve raf ömrünün belirlenmesinde etkili olmaktadır (Athanasiadis ve ark. 

2004, Donkor ve ark. 2006, Senaka-Ranadheera ve ark. 2012, Hassan 2014).  

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin asitlik profilinin belirlenmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda elde edilen 

titrasyon asitliği değerleri Çizelge 4.149.’da verilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt 

Ürünleri Tebliği’nde titrasyon asitliği değerinin (laktik asit olarak ağırlıkça, %) en az % 

0,60 en fazla % 1,50 olması gerektiği belirtilmiştir (Anonim, 2009). Probiyotik yoğurt 

örneklerine ait titrasyon asitliği değerleri incelendiğinde tüm değerlerin tebliğe uygun 

olduğu ve titrasyon asitliği değerlerinin %0,65 ile %1,77 arasında değişiklik gösterdiği 

tespit edilmiştir. Ortalama titrasyon asitliği değerleri incelendiğinde ise; en düşük değer 

%0,87 ile depolama süresinin 1. gününde, en yüksek değer %1,2 ile depolama süresinin 

28. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.149.). 
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Çizelge 4.149. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin titrasyon asitliği (%) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 0,74 0,90 0,65 0,67 0,72 

BBM 0,98 1,07 0,98 1,16 1,16 

LA 0,73 0,78 0,82 0,78 0,90 

LAM 1,00 1,01 1,23 1,30 1,39 

LC 0,76 0,90 1,13 1,00 1,25 

LCM 0,99 1,09 1,45 1,61 1,77 

Minimum 0,74 0,78 0,65 0,67 0,72 

Maksimum 1,00 1,09 1,45 1,61 1,77 

Ortalama 0,87 0,96 1,04 1,09 1,20 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin titrasyon asitliği değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.150.’de 

verilmiştir. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin titrasyon 

asitliği değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve 

depolama süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.150.).  

 

Çizelge 4.150. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin örneklerinin titrasyon asitliği (%) değerlerine ait varyans 

analizi sonuçları  

 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin titrasyon asitliği değerlerine ait LSD testi sonuçları 

Çizelge 4.151.’de verilmiştir. Yoğurt örneklerinde en yüksek titrasyon asitliği değeri 

%1,38 ile LCM örneğinde; en düşük değer ise %0,73 ile BB örneğinde saptanmıştır 

(Çizelge 4.151.). Probiyotik yoğurt örnekleri arasındaki değişkenliğin yoğurt üretiminde 

kullanılan probiyotik bakterilerin farklı aktivite göstermesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

Varyasyon 

Kaynakları 
SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 86,8232 7909,21** 

Süre 4 28,9546 2637,03** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 6,2158 566,10** 

Hata 60 0,0110 - 
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probiyotik yoğurt örnekleri incelendiğinde ise mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt 

örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha yüksek 

titrasyon asitliği değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini teşvik etmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.151. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin titrasyon asitliği (%) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N Titrasyon Asitliği (%) 

BB 15 0,73f 

BBM 15 1,06c 

LA 15 0,80e 

LAM 15 1,18b 

LC 15 1,00d 

LCM 15 1,38a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin titrasyon asitliği oranlarının depolama süresine ait LSD testi sonuçları 

Çizelge 4.152.’de verilmiştir. Yoğurt örneklerinde depolama süresince en yüksek 

titrasyon asitliği değeri %1,19 ile 28. günde, en düşük titrasyon asitliği değeri ise %0,86 

ile 1. günde saptanmıştır (Çizelge 4.152.).  

 

Probiyotik yoğurt örneklerinde depolama süresi içerisinde periyodik olarak asitlik artışı 

sonucunda toplam asitlik değerlerinde beklenen artış gözlenmiştir. Bu durumun depolama 

süresi boyunca probiyotik bakterilerin metabolik faaliyetleri sonucunda laktik asit 

oluşturması veya fermantasyon sonrası probiyotik bakterilerin gelişmelerine bağlı olarak 

oluşan asidifikasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir (Osundahunsi ve ark. 2007). 

Depolama süresince probiyotik örneklerinde meydana gelen titrasyon değerinde 

değerinde meydana gelen artma probiyotik yoğurt üzerine yapılan benzer çalışmalarda da 

belirlenmiştir (Espirito-Santo ve ark. 2012). 
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Çizelge 4.152. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca titrasyon asitliği (%) değerlerine ait 

LSD testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N Titrasyon asitliği (%) 

1 18 0,86e 

7 18 0,95d 

14 18 1,04c 

21 18 1,08b 

28 18 1,19a 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.32.’de depolama süresi boyunca kontrol ve ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinin titrasyon asitliği (%) değerlerindeki değişim görülmektedir.  

 

Şekil 4.32. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin titrasyon asitliği (%) değeri değişimi 

 

4.13.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin Serum Ayrılması Değerleri 

 

Serum ayrılması, yoğurt pıhtı kalitesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamakta ve 

dıştan gelen herhangi bir etki olmaksızın kazein misellerinin agregasyonu ve oluşan 

protein partiküllerinin yer çekimi kuvvetinin etkisi ile jel fazının zayıflaması sonucunda 

meydana gelmekte ve yoğurt jeli kapasitesinin kaybı nedeniyle su ya da serum olarak 

sonuçlanmaktadır (Lucey 2004). Serum ayrılması yoğurdun depolanması sırasında 

meydana gelen ürün kabul edilebilirliğini etkileyen başlıca görülebilir hata olarak 

değerlendirilmektedir (Salvador ve Fiszman 2004). 
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinde yapılan analiz sonucunda elde edilen serum ayrılması değerleri Çizelge 

4.153.’de verilmiştir. Örneklerde serum ayrılması değerleri 0,31 ile 0,56 mL/25g arasında 

değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Ortalama serum ayrılması değerleri incelendiğinde ise 

en düşük değer 0,45 mL/25g ile depolama süresinin 21. ve 28. gününde, en yüksek değer 

0,48 mL/25g ile depolama süresinin 1. ve 7. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.153.). 

 

Çizelge 4.153. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin serum ayrılması (mL/25g) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 0,44 0,46 0,34 0,33 0,31 

BBM 0,54 0,54 0,56 0,56 0,53 

LA 0,51 0,51 0,53 0,51 0,51 

LAM 0,48 0,47 0,51 0,45 0,47 

LC 0,46 0,44 0,48 0,41 0,43 

LCM 0,46 0,45 0,49 0,44 0,45 

Minimum 0,44 0,45 0,34 0,33 0,31 

Maksimum 0,54 0,54 0,56 0,56 0,53 

Ortalama 0,48 0,48 0,49 0,45 0,45 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin serum ayrılması değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.154.’te 

verilmiştir. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin serum 

ayrılması değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve 

depolama süresi interaksiyonuna bağlı olarak istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde 

önemli bulunmuştur (Çizelge 4.154.).  

 

Çizelge 4.154. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin serum ayrılması (mL/25g) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  
 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 0,058085 628,33** 

Süre 4 0,003734 40,39** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 0,003074 33,25** 

Hata 60 0,000092 - 
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin serum ayrılması değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.155.’te 

verilmiştir. Yoğurt örneklerinde en yüksek serum ayrılması değeri 0,54 mL/25g ile BBM 

örneğinde; en düşük değer ise 0,37 mL/25g ile BB örneğinde olduğu saptanmıştır 

(Çizelge 4.155).  

 

Depolama sırasında pıhtıdaki kazein misellerinin hidrasyonuna bağlı olarak pıhtı sıkılığı 

değerlerinde azalma meydana gelmektedir. Kurumadde oranı, serum proteinlerinin 

denaturasyonu, ısıl işlem, homojenizasyon, asitlik, depolama sıcaklığı, sütün mineral 

madde içeriği ve kullanılan probiyotik bakterilerin proteolitik aktiviteleri pıhtı stabilitesi 

üzerine etkili olan faktörler olarak değerlendirilmektedir (Özer 2006, Domagala 2009). 

Özellikle asitlik değerindeki artış kazein misel matriksindeki bağları kuvvetlendirerek 

serum ayrılmasının artmasına sebebiyet vermektedir (Achanta ve ark. 2007). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri incelendiğinde ise mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin 

(BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha yüksek serum 

ayrılması değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini teşvik ederek yoğurt asitliğini 

artırdığı ve yüksek asitliğin, serum ayrılması değerini arttıran önemli bir etmen olması 

nedeniyle bu farklılığın BBM, LAM, LCM örneklerinin sahip olduğu yüksek asitlik 

değerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.155. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin serum ayrılması (mL/25g) değerlerine ait LSD testi 

sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N Serum Ayrılması (mL/25g) 

BB 15 0,37f 

BBM 15 0,54a 

LA 15 0,44d 

LAM 15 0,48c 

LC 15 0,42e 

LCM 15 0,51b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 
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Probiyotik örneklerinin serum ayrılması değerlerinin depolama süresine ait LSD testi 

sonuçları incelendiğinde depolama süresince en yüksek serum ayrılması değerinin 0,47 

mL/25g ile 1., 7. ve 14. günlerinde, en düşük değerin ise 0,44 mL/25g ile 28. gününde 

olduğu saptanmıştır (Çizelge 4.156.). İdeal bir yoğurt üretiminde depolama süresi 

boyunca serum ayrılmasının gözlenmesi hata unsuru olarak görülmekte ve bu nedenle 

istenmemektedir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik örnekleri incelendiğinde serum ayrılması değerlerinin depolama süresi 

boyunca azaldığı görülmektedir. Serum ayrılması değerinde meydana gelen bu azalmanın 

probiyotik bakterilerin metabolik aktivitelerine bağlı olarak protein matriksi üzerindeki 

net basıncı düşürmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (La Torre ve ark. 2003, Guven 

ve ark. 2005, Sahan ve ark. 2008). 

 

Çizelge 4.156. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca serum ayrılması (mL/25g) değerlerine 

ait LSD testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N Serum Ayrılması (mL/25 g) 

1 18 0,47a 

7 18 0,47a 

14 18 0,47a 

21 18 0,45b 

28 18 0,44b 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.33.’te depolama süreci boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı 

ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin serum ayrılması (mL/25g) 

değerlerindeki değişim görülmektedir. 
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Şekil 4.33. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin serum ayrılması (mL/25g) değeri değişimi 

 

4.14. Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen 

Probiyotik Yoğurt Örneklerinin Renk Değerleri 

 

Renk değeri gıdaların tüketiciler tarafından tercih edilmesinde etkili olan önemli 

parametreler arasında değerlendirilmektedir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin renk değerlerinin 

belirlenmesinde L, a ve b üç farklı matematiksel ölçüm kriteri kullanılmıştır. L değeri 0 

(siyah) ile 100 (beyaz) arasında değer alıp parlaklığı; a değeri -120 ile 120 arası değer 

alıp kırmızı ve yeşil arasında değişen rengin değerini; b değeri ise-120 ile 120 arası değer 

alıp sarı ve mavi arasında değişen rengin değerini ifade etmektedir. 

 

Yoğurt örneklerinde L değerleri 50,05 ile 75,55 arasında değişiklik göstermiştir. Ortalama 

L değerleri incelendiğinde en düşük değer 62,58 ile depolama süresinin 28. gününde, en 

yüksek değer ise 65,76 ile depolama süresinin 7. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.157.). 
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Çizelge 4.157. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin L değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 67,97 71,95 70,79 69,60 69,06 

BBM 58,90 59,54 59,66 60,15 60,53 

LA 71,69 71,59 70,74 71,12 71,23 

LAM 52,19 52,19 51,43 51,64 50,05 

LC 75,55 74,13 73,69 74,48 72,00 

LCM 51,83 65,15 54,07 55,81 52,60 

Minimum 51,83 52,19 51,43 51,64 50,05 

Maksimum 75,55 74,13 73,69 74,48 72,00 

Ortalama 63,02 65,76 63,40 63.80 62,58 

 

Yoğurt örneklerinde a değerleri -6,57 ile -1,14 arasında değişiklik göstermiştir. Ortalama 

a değerleri incelendiğinde ise en düşük değer -3,59 ile depolama süresinin 1. gününde, en 

yüksek değer ise -3,08 ile depolama süresinin 21. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.158.). 

 

Çizelge 4.158. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin a değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB -3,17 -1,61 -1,50 -1,75 -2,03 

BBM -1,14 -1,16 -1,48 -1,20 -1,15 

LA -1,91 -2,04 -1,97 -2,03 -2,09 

LAM -6,46 -6,57 -6,44 -6,55 -5,58 

LC -1,46 -1,86 -1,80 -1,97 -1,90 

LCM -7,43 -6,57 -5,50 -4,97 -6,22 

Minimum -6,46 -6,57 -6,44 -6,55 -6,22 

Maksimum -1,14 -1,16 -1,50 -1,20 -1,15 

Ortalama -3,59 -3,30 -3,11 -3,08 -3,16 

 

Yoğurt örneklerinde b değerleri 8,33 ile 30,69 arasında değişmiştir. Ortalama b değerleri 

incelendiğinde ise en düşük değer 17,74 ile depolama süresinin 28. gününde, en yüksek 

değer ise 18,55 ile depolama süresinin 7. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.159.). 
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Çizelge 4.159. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin b değerlerindeki değişim 
 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 9,91 11,15 10,78 11,02 10,44 

BBM 21,50 22,21 22,90 21,40 20,39 

LA 9,95 9,93 10,21 9,84 9,97 

LAM 30,59 30,57 30,69 30,66 29,40 

LC 8,64 8,66 8,87 8,33 8,89 

LCM 29,46 28,79 27,48 25,54 27,34 

Minimum 8,64 8,66 8,87 8,33 8,89 

Maksimum 30,59 30,57 30,69 30,66 29,40 

Ortalama 18,34 18,55 18,49 17,80 17,74 

 

Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin L, a ve b değerleri 

arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve depolama süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.160., Çizelge 4.161., Çizelge 4.162.). Bu durumun ilave edilen mantar 

ekstraktının bileşiminde bulunan renk pigmentleri ve üretimde kullanılan probiyotik 

bakterilerin mantar ekstraktını fermente edebilme yeteneğine bağlı olarak oluşturdukları 

metabolitlerin farklılığından kaynaklandığı ve beklenen bir sonuç olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.160. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin L değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 1393,25 1190,34** 

Süre 4 5,64 4,82** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 3,53 3,02** 

Hata 60 1,17 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 
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Çizelge 4.161. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin a değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 81,1588 491,76** 

Süre 4 0,7968 4,83** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 0,8007 4,85** 

Hata 60 0,1650 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge 4.162. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin b değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Besi Yeri Çeşidi 5 1398,70 1082,76** 

Süre 4 2,17 2,09** 

Besi Yeri Çeşidi x Süre 20 1,73 1,34** 

Hata 60 1,29 - 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin L, a ve b değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 4.163.’te verilmiştir. 

Yoğurt örneklerinde en yüksek L değeri 73,97 ile LC örneğinde, en yüksek a değeri -6,32 

ile LAM ve -6,13 ile LCM örneğinde, en yüksek b değeri ise 30,38 ile LAM örneğinde 

saptanmıştır (Çizelge 4.163.).   

 

Sütün beyaz rengi, ışığı görülebilir spektrum içinde yayabilen süt yağ globülleri ve kazein 

miselleri gibi kolloidal parçacıkların varlığının sonucunda oluşmaktadır (Garcia-Perez ve 

ark. 2005). Parlaklık ölçü kriteri olarak değerlendirilen L değeri 100 ise beyaz rengi, 0 ise 

siyah rengi göstermektedir (Seo ve ark. 2009). LC örneğinin L değerinin diğer örneklere 

kıyasla yüksek olması beyazlık ve parlaklığının, diğer örneklere kıyasla daha fazla 

olduğunu göstermektedir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup olarak incelendiğinde ise 

mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol 

gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük L değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumun ilave edilen mantar ekstraktının koyu renkli olmasından kaynaklandığı ve L 

değerlerinin düşük olmasının beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir.  
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Yoğurt renginde meydana gelen değişimler kazein matriksinde oluşan jellerin farklı 

opaklık seviyeleri değişine şekillenmektedir (Gonzalez-Martinez ve ark. 2002). Ayrıca 

bu duruma probiyotik bakteri türü ve oranı, prebiyotik substrat çeşidi ve oranı ve süt 

bileşimi etkili olan farktörler arasında yer almaktadır (Mani-Lopez ve ark. 2014). 

Özellikle yoğurdun sarılığı prebiyotik substrat çeşidine ve oranına göre farklılık 

göstermektedir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup olarak incelendiğinde ise mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, 

LC) kıyasla daha düşük a, daha yüksek b değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumun ilave edilen mantar ekstraktının bileşiminde bulunan renk pigmentlerinden 

kaynaklandığı ve beklenen bir sonuç olduğu düşünülmektedir. 

 

Çizelge 4.163. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin L, a, b değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N L a b 

BB 15 69,87c -2,01b 10,65d 

BBM 15 59,75d -1,23c 21,68c 

LA 15 71,27b -2,01b 9,98d 

LAM 15 51,51f -6,32a 30,38a 

LC 15 73,97a -1,79b 8,67e 

LCM 15 53,69e -6,13a 27,72b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin L, a ve b değerlerinin depolama süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 

4.164.’te verilmiştir. Yoğurt örneklerinde depolama süresi boyunca L, a, b değerlerinde 

meydana gelen değişimler istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.164.). En yüksek L değeri 63,94 ile 7. günde, en düşük ise 62,58 ile 28. günde; 

en yüksek a değeri -3,59 ile 1. günde, en düşük değer ise -3,07 ile 21. günde; en yüksek 

b değeri 18,55 ile 7. günde, en düşük b değeri ise 17,73 ile 28. günde saptanmıştır (Çizelge 

4.164.). 

 

Prebiyotik çeşidine ve oranına göre değişkenlik gösteren yoğurdun sarılık özelliği 

depolama süreci boyunca yoğurdun renk değerlerinde artan a ve azalan b değerleri olarak 
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ortaya çıkmaktadır. Yoğurt renk değişimi ile ilgili yapılan benzer çalışmalarda da bu 

durumun söz konusu olduğu tespit edilmiştir (Kim ve ark. 2011, Trigueros ve ark. 2014). 

 

Çizelge 4.164. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca L, a, b değerlerine ait LSD testi 

sonuçları  

 

Depolama Süresi 

(Gün) 
N L a b 

1 18 63,02ab -3,59a 18,34a 

7 18 63,94a -3,30ab 18,55a 

14 18 63,39ab -3,11b 18,48a 

21 18 63,80a -3,07b 17,79a 

28 18 62,58b -3,16b 17,73a 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 
   

28 günlük depolama sürecinde kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin renk değerlerinin L, a ve b değerlerinin 

değişimi sırasıyla Şekil 4.34., Şekil 4.35. ve Şekil 4.36.’da görülmektedir.  

 

 

 

Şekil 4.34. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin L değeri değişimi 
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Şekil 4.35. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin a değeri değişimi 

 

 
 

Şekil 4.36. Depolama süresi boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin b değeri değişimi 

 

4.15.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin Tekstürel Özellikleri 

 

4.15.1.Firmness/Sıkılık 

 

Maksimum kuvvet olarak analiz edilen firmness değeri, yoğurt pıhtı sıkılığı olarak 

tanımlanmakta ve yoğurt mikro-jel yapısı ile direkt ilişkide bulunmaktadır (Izadi ve ark. 

2015). Probiyotik yoğurt örneklerinin sıkılık değerleri 83,2 g ile 184,3 g arasında 

değişkenlik göstermiştir. Ortalama sıkılık değerleri incelendiğinde ise en düşük değer 
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119,3 g ile depolama süresinin 28. gününde, en yüksek değer ise 130,2 g ile depolama 

süresinin 14. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.165.). 

 

Çizelge 4.165. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin sıkılık (g) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 97,3 102,6 109,1 110,3 91,8 

BBM 111,4 119,3 120,7 110,0 130,5 

LA 149,1 172,5 175,2 182,2 184,3 

LAM 145,6 131,3 125,8 115,0 92,3 

LC 112,1 132,8 142,4 135,9 134,0 

LCM 134,1 112,8 108,0 104,0 83,2 

Minimum 97,3 102,6 108,0 104,0 83,2 

Maksimum 149,1 172,5 175,2 182,2 184,3 

Ortalama 124,9 128,6 130,2 126,2 119,3 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin sıkılık değerlerine ait varyans analiz sonuçları değerlendirildiğinde, yoğurt 

örneklerinin sıkılık değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt 

çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna bağlı olarak istatistiksel bakımdan p0,01 

düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.166.). 

 

Çizelge 4.166. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin sıkılık (g) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin firmness değerlerine ait LSD testi sonuçları Çizelge 

4.167.’de verilmiştir. Yoğurt örneklerinde en yüksek sıkılık değeri 172,6 g ile LA 

örneğinde; en düşük sıkılık değeri ise 102,2 g ile BB örneğinde saptanmıştır (Çizelge 

4.167.). Yoğurt sıkılık değeri üzerine etkili olan faktörler olarak kullanılan probiyotik 

kültür çeşidi, ürün asitliği ve protein oranı görülmektedir. Bu kapsamda üretimde 

kullanılan bileşenler ile kültürün bileşimi arasındaki etkileşim ve buna bağlı değişkenlik 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 9466,96 109,19** 

Süre 4 313,39 3,61** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 650,37 7,5** 

Hata 60 86,71 - 
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gösteren asitlik oranı sıkılık değeri üzerine direkt etkide bulunmaktadır. Özellikle düşük 

asitlik değeri proteinlerin su tutma kapasitesinde düşmeye neden olarak sıkılık değerini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Oliveira ve ark. 2001). Bu durum en düşük titrasyon 

asitliğine sahip olması nedeniyle, BB örneğinin aynı zamanda sıkılık değerinin de düşük 

bir değere sahip olmasını doğrulamaktadır.  

 

Çizelge 4.167. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt ve kontrol örneklerinin sıkılık (g) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N Sıkılık (g) 

BB 15 102,2d            

BBM 15 118,3c 

LA 15 172,6a 

LAM 15 121,9c 

LC 15 131,4b 

LCM 15 108,4d 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin sıkılık değerlerine ait LSD testi sonuçlarına göre yoğurt 

örneklerinde depolama süresince en yüksek sıkılık değeri 130,1 g ile 14. günde, en düşük 

değer ise 119,3 g ile 28. günde saptanmıştır (Çizelge 4.168.).  Sodini ve ark. (2004) uzun 

depolama süresinin yoğurt örneklerinin bazı tekstürel özellikleri (sıkılık, serum ayrılması) 

üzerine etkisi olduğunu belirterek; bu durumun asitlik ve kazein hidratasyonunda 

meydana gelen artıştan ileri gelebileceğini bildirmişlerdir. 

 

Çizelge 4.168. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktlı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca sıkılık (g) değerlerine ait LSD testi 

sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N Sıkılık (g) 

1 18 124,9b 

7 18 128,5a 

14 18 130,1a 

21 18 126,2a 

28 18 119,3b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 
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4.15.2.Konsistens 

 

Tekstür analiz grafiğinde pozitif eğrinin altında kalan alanın hesaplanması ile belirlenen 

konsistens değeri, ürünün yoğunluğu hakkında bir bilgi vermekte ve Bu doğrultuda 

üründeki yüksek konsistens değeri yüksek yoğunluğa sahip kıvamlı bir ürünü ifade 

etmektedir. Pobiyotik yoğurt örneklerinin konsistens değerleri 1131,6 gs ile 41697 gs 

arasında değişkenlik göstermiştir. Ortalama konsistens değerleri incelendiğinde ise en 

düşük değer 2380,7 gs ile depolama süresinin 28. gününde, en yüksek değer ise 2783,2 

gs ile depolama süresinin 14. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.169.). 

 

Çizelge 4.169. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin konsistens (gs) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 2191,6 2689,2 2893,6 1693,7 1131,6 

BBM 2279,0 1906,2 1825,3 1814,8 1812,5 

LA 3435,4 3706,4 3886,6 4005,2 4169,7 

LAM 3224,9 2772,1 2518,0 2324,9 2074,5 

LC 2796,5 3078,1 3367,5 3371,8 3451,9 

LCM 2645,7 2350,8 2208,4 1787,9 1644,0 

Minimum 2191,6 2350,8 2208,4 1693,7 1131,6 

Maksimum 3435,4 3706,4 3886,6 4005,2 4169,7 

Ortalama 2762,2 2750,5 2783,2 2499,7 2380,7 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin konsistens (gs) değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin konsistens değerleri arasındaki farklılık yoğurt 

çeşidine, depolama süresine, yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna bağlı 

olarak istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.170.). 

 

Çizelge 4.170. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin konsistens (gs) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 8442234 340,34** 

Süre 4 605052 24,39** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 526290 21,22** 

Hata 60 24805 - 
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Yoğurt örneklerinin konsistens değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde, yoğurt 

örneklerinde en yüksek konsistens değeri 3840,6 gs ile LA örneğinde; en düşük konsistens 

değeri ise 1927,5 gs ile BBM örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.171.). Yoğurt pıhtı 

stabilitesi yoğurt kalite kriterleri arasında yer almaktadır. Konsistens, viskozite ve serum 

ayrılması değerleri yoğurt pıhtısının ölçülebilen reolojik özellikleri olarak bilinmekte ve 

bu değerler üzerine başta toplam kuru madde ve protein oranı olmak üzere, denatüre 

serum proteinleri onarı, denatüre serum proteinleri ile k-kazein arasındaki interaksiyon, 

prebiyotik  substrat çeşidi ve oranı, pH değişimi gibi birçok faktör etkili olmaktadır 

(Puvanenthiran ve ark. 2002). Bu kapsamda bu faktörlere bağlı olarak yoğurt 

stabilitesinin ve tekstürünün bu etkileşimin dinamiğinden etkilendiği düşünülmektedir. 

Prebiyotik substrat oranına bağlı olmak şartı ile prebiyotik kullanımının peynir altı suyu 

proteinleri ve κ-kazein arasındaki etkileşimler ve misellerin pH düşüşüne karşı daha az 

duyarlı olmasını sağlayarak yoğurt konsistens değeri üzerine olumlu etkide bulunduğunu 

ve bu sayede yoğurt fiziksel özelliğini geliştirdiği bilinmektedir (Srisuvor ve ark. 2013, 

Pimentel ve ark. 2013). Ayrıca  Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup olarak incelendiğinde mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına 

(BB, LA, LC) kıyasla daha düşük konsistens değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Bu durumun yoğurt üretimi sırasında prebiyotik substrat olarak değerlendirilen 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının peynir altı suyu proteinleri ve κ-kazein arasındaki 

etkileşimler ve miseller üzerine tesir ederek yoğurt pıhtı stabilitesi ve bunun sonucu 

olarak da konsistens değeri üzerinde etkide bulunmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

Çizelge 4.171. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin konsistens (gs) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N Konsistens 

BB 15 2119,9d 

BBM 15 1927,5e 

LA 15 3840,6a 

LAM 15 2582,9c 

LC 15 3213,1b 

LCM 15 2127,3d 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin konsistens değerlerinin depolama süresine ait LSD testi sonuçları Çizelge 

4.172.’de verilmiştir. Yoğurt örneklerinde depolama süresince en yüksek konsistens 

değeri 2783,2 gs ile 14. günde, en düşük değeri 2380,6 gs ile 28. günde saptanmıştır 

(Çizelge 4.172.).  Konsistens değerleri incelendiğinde yoğurt pıhtı sıkılığının depolama 

süresi boyunca artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.172. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin konsistens (gs) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N Konsistens 

1 18 2762,2a 

7 18 2750,4a 

14 18 2783,2a 

21 18 2499,7b 

28 18 2380,6b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

4.15.3.İç yapışkanlık 

 

Maksimum negatif kuvvet olarak analiz edilen iç yapışkanlık değeri, güçlü bağ 

oluşumunun bir göstergesi olarak tanımlanmakta ve yoğurdun yapısal bir bütünlük 

göstermesi ile direkt ilişkide olduğu bilinmektedir (Peng ve ark. 2009).  

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin iç yapışkanlık değerleri -77,2 g ile -33,3 g arasında 

değişkenlik göstermiştir. Ortalama iç yapışkanlık değerleri incelendiğinde ise en yüksek 

değer -59,5 g ile depolama süresinin 1. gününde, en düşük değer ise -52,1 g ile depolama 

süresinin 28. gününde belirlenmiştir (Çizelge 4.173.). 
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Çizelge 4.173. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin iç yapışkanlık (g) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB -36,7 -45,7 -38,5 -34,9 -33,3 

BBM -64,5 -63,5 -62,2 -61,0 -60,0 

LA -67,2 -68,2 -73,4 -75,3 -77,2 

LAM -75,6 -63,4 -58,4 -55,3 -44,3 

LC -54,2 -58,7 -59,1 -59,4 -67,0 

LCM -59,0 -50,9 -51,9 -42,2 -30,7 

Minimum -75,6 -68,2 -73,4 -75,3 -77,2 

Maksimum -36,7 -45,7 -38,5 -34,9 -33,3 

Ortalama -59,5 -58,4 -57,3 -54,7 -52,1 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin iç yapışkanlık değerlerine ait varyans analiz sonuçlarına göre, yoğurt 

örneklerinin iç yapışkanlık değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidine, depolama 

süresine, yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna bağlı olarak istatistiksel 

bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.174.). 

 

Çizelge 4.174. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin iç yapışkanlık (g) değerlerine ait varyans analizi sonuçları  

 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin iç yapışkanlık değerlerine ait LSD testi sonuçlarına göre en düşük iç 

yapışkanlık değeri -37,8 g ile BB örneğinde; en yüksek iç yapışkanlık değeri ise -72,2 g 

ile LA örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.175.). Yüksek bir iç yapışkanlık değeri daha 

güçlü bir jel yapısıyla ilişkilendirilmektedir (Gastaldi ve ark. 1997).  LA örneğinde daha 

yüksek iç yapışkanlık değerine sahip olmasının daha fazla ve güçlü bağ oluşturmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 2216,20 44,17** 

Süre 4 162,32 3,24** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 156,79 3,13** 

Hata 60 50,17 - 
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Çizelge 4.175. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin iç yapışkanlık (g) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N İç Yapışkanlık 

BB 15 -37,8d 

BBM 15 -62,2b 

LA 15 -72,2a 

LAM 15 -59,3b 

LC 15 59,6b 

LCM 15 -46,9c 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin iç yapışkanlık değerlerinin depolama süresine ait LSD testi sonuçları 

incelendiğinde, yoğurt örneklerinde depolama süresince en düşük iç yapışkanlık değeri   

-52,0 g ve -54,6 ile 21. ve 28. günde, en yüksek değeri ise -59,5 g, -58,3 g ve -57,2 g ile 

1., 7. ve 14. günde saptanmıştır (Çizelge 4.176.). Yoğurdun viskoelastik yapısı hakkında 

bilgi veren iç yapışkanlık değerinin depolamanın ilerleyen aşamalarında jel stresinin 

azalmasından sonra yeniden şekillenen stres uygulaması sırasında kazein-kazein 

bağlantılarının ortaya çıkmasına ve buna bağlı yoğurt pıhtı kitlesinin birbirine 

yapışmasına ve ipliksi görünüme dönüşmesine neden olması nedeniyle azalış gösterdiği 

düşünülmektedir (Sandoval-Castilla ve ark. 2004). 

 

Çizelge 4.176. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin depolama boyunca iç yapışkanlık (g) değerlerine ait LSD 

testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N İç yapışkanlık 

1 18 -59,5a 

7 18 -58,3a 

14 18 -57,2a 

21 18 -54,6b 

28 18 -52,0b 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 
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4.15.4.Viskozite indeksi 

 

Yoğurtlarda viskozite indeksi değeri, süt fermantasyonu sırasında biyokimyasal ve 

fizikokimyasal değişikliklerin bir sonucu olan kazein misellerinin ve jel oluşumunun 

agregasyonu ile ilişkilendirilmektedir (Singh ve Kim 2009). 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin 

viskozite indeksi değerleri -157,3 ile -22,3 arasında değişkenlik göstermiştir. Ortalama 

viskozite indeksi değerleri incelendiğinde ise en yüksek değer -106,1 ile depolama 

süresinin 1. gününde, en düşük değer ise -76,2 ile depolama süresinin 28. gününde 

belirlenmiştir (Çizelge 4.177.). 

 

 

Çizelge 4.177. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin viskozite indeksi (gs) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB -91,5 -104,4 -106,5 -38,4 -22,3 

BBM -97,8 -54,0 -47,1 -49,0 -43,8 

LA -151,2 -157,3 -152,2 -148,2 -147,9 

LAM -105,8 -86,1 -74,9 -78,3 -64,0 

LC -119,2 -131,5 -134,9 -132,6 -132,6 

LCM -70,8 -62,5 -62,5 -59,2 -46,8 

Minimum -151,2 -157,3 -152,2 -148,2 -147,9 

Maksimum -70,8 -54,0 -47,1 -38,4 -22,3 

Ortalama -106,1 -99,3 -96,3 -84,3 -76,2 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin ortalama viskozite indeksi (gs) değerlerine ait varyans analiz sonuçları 

değerlendirildiğinde, yoğurt örneklerinin viskozite indeksi değerleri arasındaki farklılık 

yoğurt çeşidine, depolama süresine, yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna 

bağlı olarak istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 

4.178.). 
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Çizelge 4.178. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin viskozite indeksi (gs) değerlerine ait varyans analizi 

sonuçları  

 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin ortalama viskozite indeksi değerlerine ait LSD testi 

sonuçları Çizelge 4.179.’da verilmiştir. Yoğurt örneklerinde en düşük viskozite indeksi 

değeri -58,3 gs ile BBM örneğinde; en yüksek viskozite indeksi değeri ise -151,3 gs ile 

LA örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.179.).  

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin farklı viskozite değerlerine sahip olmalarının, yoğurt 

üretiminde farklı probiyotik kültürlerinin kullanımına bağlı olarak fermantasyon 

yeteneklerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca  Kontrol ve 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki 

farklı grup olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin 

(BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük viskozite 

indeksi değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu duruma yoğurt üretimi sırasında 

prebiyotik substrat olarak değerlendirilen Cordyceps militaris mantar ekstraktının yoğurt 

protein–su hidrofilik reaksiyonlarının azaltılmasına ve yoğurt jelleşme özelliğini 

değiştirerek vizkozite indeksi değeri üzerinde değişikliğe sebep olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca en yüksek ve en düşük  viskozite indeksi ve 

sıkılık değerlerinin sırasıyla  LA ve BB örneklerinde tespit edilmesi ile yoğurdun mikro 

yapısı hakkında bilgi veren sıkılık değeri ile viskozite indeksi arasında bir korelasyonun 

olduğu düşünülmektedir (bkz. Çizelge 4.167., Çizelge 4.179.). 

 

 
 

 

Varyasyon Kaynakları SD KO F 

Yoğurt Çeşidi 5 22788,2 289,60** 

Süre 4 2597,8 33,01** 

Yoğurt Çeşidi x Süre 20 937,5 11,91** 

Hata 60 78,7 - 
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Çizelge 4.179. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin viskozite indeksi (gs) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Yoğurt Çeşidi N Viskozite İndeksi 

BB 15 -72,6d 

BBM 15 -58,3e 

LA 15 -151,3a 

LAM 15 -81,8c 

LC 15 -130,1b 

LCM 15 -60,3e 

* Aynı harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

(p0,01). 

 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin ortalama viskozite indeksi değerlerinin depolama süresine ait LSD testi 

sonuçlarına göre, depolama süresince en düşük viskozite indeksi değeri -76,2 gs ile 28. 

günde, en yüksek değeri ise -106,0 gs ile 1. günde saptanmıştır (Çizelge 4.180.). Yoğurt 

örneklerinin soğukta muhafaza edilmesinin yoğurt jel yapısını sıkılaştırarak viskozite 

indeksi değerinde olumlu etkide bulunduğu bilinmektedir (Katsiari ve ark. 2002).  

 

Çizelge 4.180. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin viskozite indeksi (gs) değerlerine ait LSD testi sonuçları  

 

Depolama Süresi (Gün) N Viskozite İndeksi 

1 18 -106,0a 

7 18 -99,3ab 

14 18 -96,3b 

21 18 -84,2c 

28 18 -76,2d 

* Farklı harf taşıyan ortalamalar birbirinden farklıdır (p0,01). 

 

Şekil 4.37.’de 28 günlük depolama boyunca kontrol ve Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin tekstürel değerlerindeki 

değişim görülmektedir.  
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Şekil 4.37. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinin depolama süresi boyunca tekstürel değerlerinde (a, b, c, d) meydana 

gelen değişim 

  

4.16.Kontrol ve Cordyceps militaris Mantar Ekstraktı İle Zenginleştirilen Probiyotik 

Yoğurt Örneklerinin Duyusal Özellikleri 

 

Bir ürünün duyusal özellikleri tüketici beğenisini belirleyen en önemli unsur olarak 

görülmektedir. Duyusal değerlendirmenin ilkeleri ve uygulamaları ise söz konusu tüketici 

tepkilerinin oluşturulması, ölçülmesi, analizi ve sonuçların yorumlanması içermektedir. 

Bu kapsamda duyusal değerlendirme gıdanın tüketici tarafından değerlendirilmesinde ilk 

etkiyi oluşturarak ürünün satın alınma ve tüketilme kararını etkileyen en önemli unsur 

olarak ifade edilmektedir (Onoğur ve Elmacı 2011). 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri 

görünüş, kıvam (kaşıkla), kıvam (ağızla), koku, tat ve genel kabul edilebilirlik değerleri 

dikkate alınarak maksimum 5 puan üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. 

Yapılan duyusal analiz sonucunda elde edilen görünüş, kıvam (kaşıkla), kıvam (ağızla), 

koku, tat ve genel kabul edilebilirlik değerleri sırasıyla Çizelge 4.181., Çizelge 4.182., 

Çizelge 4.183., Çizelge 4.184., Çizelge 4.185. ve Çizelge 4.186.’da verilmiştir. 
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Çizelge 4.181. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin görünüş değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 5,00 4,76 4,72 4,70 4,70 

BBM 4,63 4,46 4,41 4,32 4,28 

LA 5,00 4,94 4,96 5,00 4,88 

LAM 4,80 4,77 4,84 4,91 4,58 

LC 5,00 4,98 4,97 4,94 4,75 

LCM 4,64 4,70 4,70 4,72 4,53 

Minimum 4,63 4,46 4,41 4,32 4,28 

Maksimum 5,00 4,98 4,97 5,00 4,88 

Ortalama 4,84 4,77 4,77 4,77 4,62 

 

Çizelge 4.182. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin kıvam (kaşıkla) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 4,76 4,73 5,19 4,52 4,47 

BBM 4,37 4,57 4,67 4,34 4,37 

LA 4,87 5,00 5,00 4,90 4,80 

LAM 4,54 4,83 4,83 4,82 4,53 

LC 4,89 4,96 4,91 4,94 4,75 

LCM 4,43 4,83 4,78 4,62 4,50 

Minimum 4,37 4,57 4,67 4,34 4,37 

Maksimum 4,89 5,00 5,00 4,90 4,80 

Ortalama 4,64 4,82 4,90 4,69 4,57 

 

Çizelge 4.183. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin kıvam (ağızla) değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 4,67 4,78 4,72 4,64 4,47 

BBM 4,50 4,53 4,67 4,36 4,35 

LA 4,86 4,90 5,00 4,90 4,80 

LAM 4,53 4,74 4,71 4,65 4,53 

LC 4,87 4,93 4,91 4,88 4,83 

LCM 4,52 4,75 4,74 4,60 4,40 

Minimum 4,52 4,53 4,67 4,36 4,35 

Maksimum 4,87 4,93 4,91 4,90 4,83 

Ortalama 4,66 4,77 4,79 4,67 4,56 
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Çizelge 4.184. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin koku değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 5,00 4,91 4,90 4,88 4,75 

BBM 4,60 4,57 4,70 4,44 4,35 

LA 4,93 4,86 4,80 4,84 5,00 

LAM 4,78 4,81 4,83 4,74 4,80 

LC 4,93 4,94 4,91 4,98 4,93 

LCM 4,70 4,88 4,86 4,83 4,70 

Minimum 4,60 4,57 4,70 4,44 4,35 

Maksimum 5,00 4,91 4,90 4,98 5,00 

Ortalama 4,82 4,83 4,83 4,78 4,75 

 

Çizelge 4.185. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin tat değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 4,69 4,81 4,74 4,82 4,35 

BBM 4,70 4,62 4,63 4,30 4,33 

LA 4,66 4,77 4,83 4,84 4,90 

LAM 4,52 4,73 4,58 4,46 4,38 

LC 4,83 4,66 4,96 4,76 4,80 

LCM 4,80 4,66 4,60 4,44 4,15 

Minimum 4,52 4,62 4,60 4,30 4,33 

Maksimum 4,83 4,81 4,96 4,82 4,90 

Ortalama 4,70 4,71 4,72 4,60 4,48 

 

Çizelge 4.186. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örneklerinin genel kabul edilebilirlik değerlerindeki değişim 

 

Yoğurt Çeşidi Depolama Süresi (Gün) 

 1 7 14 21 28 

BB 5.00 4.76 4.64 4.70 4.70 

BBM 4.36 4.46 4.65 4.32 4.37 

LA 5.00 4.94 4.96 5.00 4.88 

LAM 4.77 4.77 4.84 4.90 4.58 

LC 5.00 4.97 5.00 4.94 4.75 

LCM 4.64 4.70 4.70 4.72 4.80 

Minimum 4,36 4,46 4,64 4,32 4,37 

Maksimum 5,00 4,97 4,96 5,00 4,88 

Ortalama 4.79 4.77 4.80 4.76 4.68 
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri görünüş değeri olarak temiz, parlak ve süt renginde olma, serum ayrılmasının 

olmaması, çatlak ve gaz kabarcığı bulunmayan, homojen yapıda olma durumlarına göre 

değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, 

probiyotik yoğurt örneklerinin görünüş değerleri arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, 

depolama süresi, yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonu açısından istatistiksel 

bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.187.). Panelistler tarafından 

kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri iki farklı grup olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt 

örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük 

görünüş değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ilave edilen mantar 

ekstraktının koyu renkli olmasına bağlı olarak renk açısından yoğurtta beklenen özelliği 

karşılamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Depolama süresi boyunca ise 

görünüş değerlerinde giderek azalma gözlenmiştir. 

 

Probiyotik yoğurt örnekleri kıvam (kaşıkla) değeri olarak kaşıkla alınan kesitte dolgun 

kıvamda, düzgün yapıda ve homojen olma, karıştırıldıktan sonra koyu bir akıcılık ve 

serum ayrılması hemen oluşmama durumlarına göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde, probiyotik yoğurt örneklerinin kıvam (kaşıkla) değerleri 

arasındaki farklılık yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve depolama süresi 

interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur 

(Çizelge 4.187.). Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, 

LC) kıyasla daha düşük kıvam (kaşıkla) değerine sahip olduğu tespit edilerek kıvam 

(kaşıkla) açısından en az BBM örneği beğenilmiştir. Bu durum ilave edilen mantar 

ekstraktının probiyotik bakteri metabolik aktivitesini artırarak asitlik artışına neden 

olmasının sonucuna bağlı kıvam (kaşıkla) değerinde azalma olabileceği düşünülmektedir. 

Depolama süresi boyunca kıvam (kaşıkla) değerinde serum ayrılmasının azalmasına bağlı 

olarak önce iyileşme sonrasında ise değerde tekrar azalma gözlenmiştir. Genel olarak 

incelendiğinde ise kıvam (kaşıkla) değerinin ortalama puanlarının 3’ün üzerinde olması 
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ile probiyotik yoğurtların yapılarının dolgun kıvamda, karıştırıldıktan sonra hafif koyu 

bir akıcılıkta ve serumu hemen ayrılmayan bir biçimde olduğunu göstermektedir. 

 

Probiyotik yoğurt örnekleri kıvam (ağızla) değeri olarak ağıza alınan kesitte dolgun 

kıvamda, düzgün yapıda ve homojen olma durumlarına göre değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, örneklerin kıvam (ağızla) 

değerleri arasındaki farklılık, depolama süresine bağlı olarak istatistiksel bakımdan 

p0,01 düzeyinde önemli bulunurken; yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve 

depolama süresi interaksiyonu açısından istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 

bulunmuştur (Çizelge 4.187.). Panelistlerce mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt 

örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük 

kıvam (ağızla) değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Depolama süresi boyunca kıvam 

(ağızla) değerinde serum ayrılmasının azalmasına bağlı olarak önce iyileşme sonrasında 

ise değerde tekrar azalma gözlenmiştir.  

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri koku 

değeri olarak yoğurdun kendine has kokusu dikkate alınarak değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, örneklerin koku değerleri 

arasındaki farklılık, yoğurt çeşidi, yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna bağlı 

olarak istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli bulunurken; depolama süresi 

interaksiyonu açısından önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.187.). Yoğurt örnekleri iki farklı 

grup olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin 

(BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük koku değerine 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ilave edilen mantar ekstraktının mevcut 

kokusunun probiyotik yoğurdun kendine has kokusunu baskılamasına bağlı olarak 

beğenilmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri tat değeri olarak 

yoğurdun kendine has, hafif ekşimsi bir tatta olması durumu göz önünde bulundurularak 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yoğurt örneklerinin örneklerinin tat değerleri 

arasındaki farklılık, yoğurt çeşidi, depolama süresi, yoğurt çeşidi ve depolama süresi 

interaksiyonuna bağlı olarak istatistiksel bakımdan p0,01 düzeyinde önemli 
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bulunmuştur (Çizelge 4.187.). Panelistler tarafından kontrol ve Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup olarak 

incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, 

LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük tat değerine sahip olduğu 

tespit edilmiştir. Bu durumun ilave edilen mantar ekstraktının mevcut aromasının 

probiyotik yoğurdun kendine has lezzetini baskılamasına bağlı olarak 

beğenilmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yoğurdun biyokimyasal bileşimi, 

kullanılan katkı maddeleri ve üretim yöntemi duyusal kaliteyi ve özellikle tat değerini 

etkilemektedir. Bu kapsamda kendine özgü lezzet özelliğine sahip Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı, bileşimine katıldıkları ürünlerin lezzetlerinde farklılığa neden 

olabilmektedir. Panelistler tarafından Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM) ağızda baskın bir 

mantar aroması ile birlikte boğazda acı bir tat bıraktığı vurgulanmıştır. Ayrıca depolama 

süresi boyunca probiyotik yoğurtların tat değerlerinde öncelikle iyileşme; sonrasında ise 

14. günde tekrar düşme gözlenmiştir. Bu durum da artan asitlikle tat değerinin 

algılanmasındaki düşmeden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri genel 

kabul edilebilirlik değeri olarak tüm duyusal parametreler göz önünde bulundurularak 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Varyans analizi sonuçları değerlendirildiğinde, kontrol 

ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin 

genel kabul edilebilirlik değerleri arasındaki farklılık, yoğurt çeşidi, depolama süresi, 

yoğurt çeşidi ve depolama süresi interaksiyonuna bağlı olarak istatistiksel bakımdan 

p0,01 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.187.). Ayrıca mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, 

LC) kıyasla daha düşük genel kabul edilebilirlik değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak genel anlamda incelendiğinde genel kabul edilebilirlik değerinin ortalama 

puanlarının 4’ün üzerinde olması ile Cordyceps militaris mantar ekstraktı ilaveli 

probiyotik yoğurt örneklerinin tüketiciler tarafından kabul edilebileceği düşünülmektedir. 

Depolama süresi boyunca ise tat ve koku değerleri ile paralel olarak genel kabul 

edilebilirlik değerlerinde öncelikle iyileşme; sonrasında ise 21.  günde düşük oranda da 

olsa azalış gözlenmiştir.  
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Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örneklerinin depolama süresi boyunca belirlenen duyusal değerlerlendirme sonuçları 

Çizelge 4.187. ve Şekil 4.38.’de verilmiştir. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerine ait görüntüler ise Şekil 4.39.’da 

verilmiştir. 
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 Çizelge 4.187. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örneklerinin depolama süresi boyunca 

belirlenen duyusal değerlerlendirme sonuçları 

( * )  p0,05 düzeyinde önemli     ( ** )  p0,01 düzeyinde önemli          ( ns ) önemli değil 

 *Aynı küçük harfle işaretlenmiş ortalamalar, istatistiki olarak birbirinden farklı değildir 

 

Yoğurt Çeşidi N Görünüş Kıvam (Kaşıkla) Kıvam (Ağızla) Koku Tat 
Genel Kabul 

Edilebilirlik 

BB 35 4,77b 4,73abc 4,65b 4,88ab 4,68a 4,46b 

BBM 35 4,41d 4,46d 4,48c 4,53c 4,51b 4,43c 

LA 35 4,95a 4,91a 4,89a 4,88ab 4,80a 4,95a 

LAM 35 4,78b 4,71bc 4,63b 4,79b 4,53b 4,77b 

LC 35 4,92a 4,88ab 4,88a 4,93a 4,80a 4,93a 

LCM 35 4,65c 4,63cd 4,60bc 4,79b 4,52b 4,71b 

Süre        

1 42 4,84a 4,64c 4,65bc 4,82a 4,69a 4,79a 

7 42 4,76a 4,81ab 4,77ab 4,82a 4,70a 4,76ab 

14 42 4,76a 4,89a 4,79a 4,83a 4,72a 4,79a 

21 42 4,76a 4,69ab 4,67abc 4,78a 4,60ab 4,76ab 

28 42 4,61b 4,56c 4,56c 4,75a 4,48b 4,67b 

ANOVA        

Yoğurt Çeşidi 5 ** ** ** ** ** ** 

Depolama Süresi 4 ** ** ** ns ** ** 

Yoğurt Çeşidi x Depolama Süresi 20 ** ** ** ** * ** 
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(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Şekil 4.38. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerinin depolama süresi boyunca duyusal değerlerinde (a, b, c, d, e, f) 

meydana gelen değişim 
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Şekil 4.39. Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik 

yoğurt örneklerine ait görüntüler  
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5.SONUÇ 

 

Son yıllarda, tüm dünyada görülen sağlık problemleri nedeniyle beslenme bilincinin 

gelişmesi, fonksiyonel bileşenlere olan ilgiyi giderek arttırmaktadır. Tüketicilerin sağlıklı 

beslenme konusunda bilinçlenerek günlük beslenmelerine daha fazla önem ve özen 

göstermeleri gıda sektörünün gelişmesine, bu gelişme de tüketiciler için sağlıklı 

beslenmeye yönelik yeni gıdaların sunulmasına olanak sağlamaktadır. Fonksiyonel gıda 

ürünleri sektöründe gastro-intestinal sağlığa olumlu yönde etkide bulunan gıdalar 

içerisinde özellikle probiyotik bakteriler ve prebiyotik substratlar ön plana çıkmaktadır.  

 

Probiyotikler bakteriler yeterli miktrda alındığında “konakçının bağırsak mikrobiyotasını 

iyileştirici etkide bulunan canlı mikroorganizmalar”, prebiyotikler ise “bağırsak 

bakterilerinin gelişmelerini teşvik eden ve aktivitelerini arttıran, enteropatojen 

olmayanların kolonizasyonlarını kolaylaştıran, fermente olabilen, sindirilemeyen 

karbonhidratlar” olarak tanımlanmaktadır.  

 

Prebiyotik özelliğe sahip endüstriyel gıda bileşenlerin çoğunu inülin bazlı frukto 

oligomerler ya da galaktooligosakkaritler oluşturmaktadır. Son zamanlarda bu 

bileşenlerin yanı sıra güvenilir alternatif doğal ürünlere yönelik yapılan araştırmalar 

doğrultusunda probiyotik bakterilerin gelişmesini/aktivitesini stimüle eden potansiyel 

prebiyotik kaynağı olarak bitkisel ekstraktların kullanıldığı çalışmaların sayısı da artış 

göstermektedir. Bu kapsamda yenilebilir mantarlardan elde edilen etken maddelerin 

biyolojik aktivite göstermeleri, potansiyel prebiyotik kaynağı olarak yenilebilir 

mantarların kullanımı ile ilgili araştırmaları gündeme getirmektedir. 

 

Yapılan bu çalışmanın birinci aşamasında, Ascomycetes sınıfına ait en önemli tıbbi 

yenilebilir mantarlardan biri olan Cordyceps militaris mantar ekstraktının B. bifidum,      

B. infantis ve B. lactis türlerinin gelişmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Bifidobacterium 

türlerinin geliştirildiği farklı konsantrasyonlarda (%0,5, %1, %2) Cordyceps militaris 

mantar ekstraktını içeren sıvı besi ortamları ile negatif kontrol örneği olarak hiç 

karbonhidrat içermeyen temel besi yeri ortamı ve pozitif kontrol olarak ise %1 oranında 

glikoz ve inülin içeren sıvı temel besi ortamlarından, 0., 12., 24., 36. ve 48. saatlerde 
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örnekler alınmıştır. Bu örneklerde pH, hücre yoğunluğu (OD600), prebiyotik aktivite 

sayısı (PAS), gelişme oranı, KZYA miktarı (g/L), laktik asit değerlerinin toplam 

KZYA’ya oranı, fenolik madde ve antioksidan kapasite değerleri belirlenmiştir. 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının Bifidobacterium türleri tarafından in vitro olarak 

fermantasyonu sürecinde, mantar ekstraktının pH ve hücre yoğunluğu değerleri üzerinde 

etkili olduğu ve tüm örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu tespit 

edilmiştir (p<0,01). Besi yeri örneklerinde en yüksek pH değerinin B. lactis kültürünün 

kullanıldığı %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük pH değerinin ise B. infantis 

kültürünün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, 

Bifidobacterium türlerinin 48 saatlik fermantasyonu süresince farklı konsantrasyonlarda 

Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri örneklerinin pH değerlerindeki 

değişimin, prebiyotik substratların konsantrasyonuna bağlı olarak probiyotik bakterilerin 

büyüme performansı ve asitlik oluşturma aktivitesine bağlı olarak değiştiği ve her bakteri 

için spesifik bir prebiyotik substrat olabileceğini göstermektedir. Ayrıca sonuçlar genel 

anlamda incelendiğinde besi yeri örnekleri arasında prebiyotik substrat olarak kullanılan 

glikoz, inülin ve mantar ekstraktının kimyasal yapılarındaki farklılıklar doğrultusunda 

farklı değerlerin oluştuğu saptanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, Cordyceps militaris 

mantar ekstraktının bileşiminde bulunan kitin, hemiselüloz, α-glukan, β-glukan, mannan 

vb. prebiyotik bileşenlerinin glikoz ve inülin kadar değerlendirebildiğini ve böylelikle 

Bifidobacterium türlerinin mantar ekstraktı içeren besi ortamında en az glikoz ve inülin 

kadar aktivite göstererek asitlik geliştirebildikleri tespit edilmiştir. Fermantasyon 

süresince asitlik gelişimine bağlı olarak Bifidobacterium türlerinin hücre yoğunluğu 

değerlerinin de artış gösterdiği, en yüksek hücre yoğunluğu değerlerinin B. infantis 

kültürünün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük hücre yoğunluğu 

değerlerinin ise tüm Bifidobacterium türleri için karbonhidrat içermeyen besi yeri 

ortamında olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler doğrultusunda PAS 

değerleri incelendiğinde, B. bifidum, B. infantis ve B. lactis türlerinin istatistiki olarak 

farklı gruba dahil olduğu ve en yüksek PAS değerinin B. lactis’in ait olduğu;  en düşük 

PAS değerinin ise B. bifidum’a ait olduğu saptanmıştır (p<0,01). Bu sonucun ise türler 

arasındaki fermantasyon yeteneklerinin farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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Bakteriyel populasyondaki canlılık oranları baz alınarak mikrobiyolijik ekim sonuçları 

değerlendirildiğinde, Bifidobacterium türlerinin istatistiki olarak farklı gruba dahil 

olduğu ve en yüksek gelişme oranı değerinin B. infantis’e ait %2 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük gelişme oranı değerinin ise B. bifidum’a ait %0,5 Mantar Ekstraktı 

örneğinde olduğu saptanmıştır (p<0,01).  Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, genel 

olarak Cordyceps militaris mantar ekstraktı bileşimindeki karbonhidratların 

Bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerine etkide bulunduğu; ancak tüm mantar 

ekstraktı oranları bir bütün halinde düşünüldüğünde en yüksek gelişme oranı değerinin  

B. infantis’e ait olduğu ve bunu sırasıyla B. bifidum ve B. lactis’in takip ettiği tespit 

edilmiştir. Bu durumun B. infantis’in diğer Bifidobacterium türlerine göre yüksek asitlik 

ve düşük pH’ya daha toleranslı olması nedeniyle daha yüksek gelişme göstermesinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir.  

 

Bifidobacterium türleri tarafından üretilen KZYA miktarları incelendiğinde, örneklerinde 

en yüksek laktik asit değeri 278 g/L ile B. bifidum kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en düşük değer ise 152 g/L ile B. lactis kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı 

örneğinde; en yüksek asetik asit değeri 74 g/L ile B. bifidum kültürüne ait %1 Mantar 

Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 21 g/L ile B. lactis kültürüne ait %1 Mantar 

Ekstraktı örneğinde; en yüksek propiyonik asit değeri 246 g/L ile B. lactis kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 216 g/L ile B. infantis kültürüne ait 

%1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en yüksek bütirik asit değeri 29 g/L ile B. infantis 

kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değer ise 5 g/L ile B. bifidum 

kültürüne ait %1 Mantar Ekstraktı örneğinde saptanmıştır. Bifidobacterium türlerinin 48 

saatlik fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin KZYA değerlerindeki farklılıkların 

probiyotik kültürler arasında bireysel suşların fizyolojik özellikleri ve substratı fermente 

etme potansiyellerindeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca 

Bifidobacterium türlerinin fermantasyonu süresince besi yeri örneklerinin laktik asit 

değerlerinin toplam KZYA’ne oranına ait LSD testi sonuçları incelendiğinde en yüksek 

laktik asit değerlerinin toplam KZYA’ne oranı değerinin B. lactis kültürüne ait %1 

Mantar Ekstraktı örneğinde; en düşük değerin ise B. bifidum kültürüne ait Kontrol 

örneğinde olduğu saptanmıştır. 
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Bifidobacterium türlerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktını içeren besi yeri 

örneklerinin fenolik madde değerlerine ait LSD testi sonuçları incelendiğinde tüm 

örneklerin istatistiki olarak farklı gruplara dahil olduğu ve besi yeri örneklerinde en 

yüksek fenolik madde değerinin B. lactis kültürünün kullanıldığı %2 Mantar Ekstraktı 

örneğinde olduğu saptanmıştır (p<0,01). Cordyceps militaris mantar ekstraktı içeren besi 

yeri örneklerinde fenolik madde değerlerinin diğer örneklere kıyasla daha yüksek olduğu 

ve durumun mantar bünyesinde bulunan yüksek fenolik içeriğinden kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Bu duruma paralel olarak antioksidan aktivitenin yüksek olduğu 

örneklerde toplam fenolik maddenin de daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

doğrultuda yüksek fenolik madde değerinin yüksek antioksidan aktivite ile 

ilişkilendirileceği düşünülmektedir. Ayrıca fermantasyon süresinin sonlarına doğru 

fenolik madde oranında ve antioksidan kapasite değerlerinde azalma meydana geldiği bu 

durumun fermantasyon koşullarına bağlı olarak bitki hücre duvarlarının parçalanması ve 

fenolik madde kompozisyonunda oluşan farklılıklardan ve fermantasyon sürecinde 

fenolik maddelerin Bifidobacterium türleri tarafından yıkımlanmasından kaynakladığı 

düşünülmektedir. 

 

Sonuç olarak, çalışmada kullanılan Bifidobacterium türlerinin prebiyotik substrat olarak 

seçilen Cordyceps militaris mantar ekstraktını fermente edebildikleri ve fermantasyon 

özelliklerinin pozitif kontrol olarak kullanılan glikoz ve inülin ile elde edilen sonuçlarla 

paralellik gösterdiği ayrıca elde edilen sonuçların FOS, GOS ve inülin gibi prebiyotik 

etkinliği kanıtlanmış substratların kullanıldığı in vitro çalışmaların sonuçları ile benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktının Bifidobacterium türleri tarafından in vitro olarak 

fermantasyonundan elde edilen sonuçlar ile Cordyceps militaris mantar ekstraktının 

Bifidobacterium türlerinin gelişmesi/aktivitesi üzerine olumlu etki gösterdiği 

saptanmıştır. Ayrıca Cordyceps militaris mantar ekstraktının Bifidobacterium türlerinin 

canlılığı, devamlılığı, kolonizasyonu üzerine yapılacak farklı in vitro ve in vivo 

çalışmalarla desteklenerek gıda sanayi ve farmakoloji alanında prebiyotik potansiyele 

sahip bileşen olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. Ancak Cordyceps militaris mantar 

ekstraktının substrat özelliğini ve prebiyotik etkinliğini doğrulamak amacıyla yapısal ve 
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kimyasal analizler uygulanarak Cordyceps militaris mantar ekstraktının biyokimyasal 

özellikleri ve polisakkarit kompozisyonunun belirlendiği çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kapsamda hem Bifidobacterium türlerinin prebiyotik fermantasyonu 

sırasındaki moleküler mekanizmalarında meydana gelen değişiklikler hem de Cordyceps 

militaris mantar ekstraktının bifidojenik özelliklerinin belirlenmesi için insan fekal 

florasının kullanıldığı in vivo ve in vitro çalışmaların sayısı artırılmalıdır. Bütün bu 

bilgilerin ışığında Cordyceps militaris mantar ekstraktı gibi potansiyel bir prebiyotiğin, 

probiyotik bakterilerle kombine bir şekilde yeni fonksiyonel ürünlerde yer alması 

sağlanarak, fonksiyonel gıdaların çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda ürün kalitesinin arttırılması ve fonksiyonel özelliklerin iyileştirilmesi 

amacıyla gıdaların zenginleştirilmesi son yıllardaki çalışmaların odak noktasını 

oluşturmaktadır. Günümüzde birçok yeni fonksiyonel fermente süt ürünü üretilmesine 

rağmen, besleyici değerinin yüksek olması, çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi 

edici özelliklerinin bulunması nedeniyle ülkemizde en çok tüketilen süt ürününü yoğurt 

oluşturmaktadır. Son yıllarda yoğurdun bileşimine klasik yoğurt starter kültürlerinin yanı 

sıra, probiyotik kültürler de katılarak ürüne ekstra fizyolojik etki ve besin değeri 

kazandırılmakta ve böylelikle yararlılığın ve beğenilirliğin daha çok artırılabileceği 

düşünülmektedir. Probiyotik bakterilerin ve prebiyotiklerin karışımı olarak tanımlanan 

sinbiyotikler ise gastro-intestinal sistemde istenilen mikrobiyel dengenin oluşması için 

gerekli belirli mikroorganizmaların canlılıklarını sürdürebilmeleri ve çoğalabilmelerini 

sağlaması açısından yarar göstermektedir. Bu kapsamda fermente ürün içerisindeki 

probiyotik mikroorganizmaların (Bifidobacterium ve Lactobacillus spp.) gelişmesini 

teşvik etmek amacıyla, yüksek besleyici değere sahip olan bitkisel prebiyotik substratlar 

kullanılmaktadır.  

 

Çalışmanın ikinci aşamasında Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yağsız yoğurt örneklerinin depolama süresi boyunca fiziko-kimyasal, tekstürel 

ve duyusal özelliklerindeki meydana gelen değişimler araştırılmıştır. Bu amaçla; 

beslenmede önemli bir yer teşkil eden yoğurdun, sağlık açısından daha tercih edilebilir 

seviyeye gelmesini sağlayabilmek için  yağ oranını sıfırlanarak enerjisi düşürülmüş, 

sonrasında ise Cordyceps militaris mantar ekstraktı ve seçilmiş farklı probiyotik 
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bakteriler içeren kültürler kullanılarak Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilmiş probiyotik yağsız yoğurtlar üretilmiş ve üretilen yoğurtlarda depolama 

süresinin 1., 7., 14., 21. ve 28. günlerinde, mikrobiyolojik ekim yöntemleri ile B. bifidum, 

L. acidophilus ve  L. casei probiyotik bakterilerinin sayıları ve canlılık oranları; pH, 

titrasyon asitliği, serum ayrılması ve renk analizleri ile fiziko-kimyasal karakteristikleri, 

tekstür profil analizi ile (sertlik, iç yapışkanlık, konsistens, viskozite indeksi) tekstürel 

karakteristikleri ve hedonik testi ile de duyusal özellikleri belirlenmiştir. 

 

Probiyotik yoğurt örneklerinin Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile 

zenginleştirilmesinin pH, %titrasyon asitliği, serum ayrılması ve renk değerleri üzerinde 

etkili olduğu saptanmıştır (p<0,01). En düşük pH değerinin ve en yüksek titrasyon asitliği 

değerinin LCM örneğinde olduğu tespit edilmiş ve bakteri türleri arasında asitlik 

değerlerindeki farklılığın yoğurt üretimde kullanılan probiyotik bakterilerin farklı aktivite 

ve böylelikle farklı asitlik gelişimi göstermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Örnekler serum ayrılması değeri açısından incelendiğinde en yüksek serum ayrılması 

değerinin BBM örneğinde; en düşük serum ayrılması değerinin ise BB örneğinde olduğu 

belirlenmiştir. Yüksek asitliğin serum ayrılması değerini arttıran önemli bir etmen olması 

nedeniyle Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt 

örneklerinde serum ayrılması açısından meydana gelen farklılığın mantar ekstraktı 

ilavesinin probiyotik bakteri gelişimini teşvik ederek yoğurt asitliğini artırması sonucu 

oluşan yüksek asitlik değerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Cordyceps militaris 

mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurtlar renk açısından 

değerlendirildiğinde ise en yüksek L, a ve b değerleri sırasıyla LC, LAM ve LCM, LAM 

örneklerinde gözlenmiştir. Genel olarak incelendiğinde Cordyceps militaris mantar 

ekstraktı ilavesinin yoğurtların L değerinin azalmasına, a ve b değerlerinin ise artmasına 

neden olduğu saptanmıştır. Bu durumun ilave edilen mantar ekstraktının bileşiminde 

bulunan renk pigmentlerinden kaynaklandığı ve beklenen bir sonuç olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örnekleri tekstürel olarak 

incelendiğinde; mantar ekstraktı ilavesinin sıkılık, iç yapışkanlık, konsistens ve viskozite 

indeksi değerleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır (p<0,01). En yüksek sıkılık değeri 
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LA örneğinde saptanması ile beraber üretimde kullanılan bileşenler ile probiyotik bakteri 

arasındaki etkileşim ve buna bağlı değişkenlik gösteren asitlik oranının sıkılık değeri 

üzerine direkt etkide bulunması en düşük titrasyon asitliğine sahip olan BB örneğinin aynı 

zamanda sıkılık değerinin de düşük bir değere sahip olmasını doğrulamaktadır. 

Konsistens değeri açısından örnekler incelendiğinde en yüksek değerin LA örneğinde; en 

düşük konsistens değerinin ise BBM örneğinde saptanmıştır. Ayrıca  Kontrol ve 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki 

farklı grup olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin 

(BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük konsistens 

değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun yoğurt üretimi sırasında 

prebiyotik substrat olarak değerlendirilen Cordyceps militaris mantar ekstraktının peynir 

altı suyu proteinleri ve κ-kazein arasındaki etkileşimler ve miseller üzerine tesir ederek 

yoğurt pıhtı stabilitesi ve bunun sonucu olarak da konsistens değeri üzerinde etkide 

bulunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yoğurdun viskoelastik yapısı hakkında 

bilgi veren iç yapışkanlık değeri açısından ise yoğurt örnekleri incelendiğinde, en yüksek 

iç yapışkanlık değerinin LA örneğinde olduğu ve iç yapışkanlık değerinin depolama 

süresinin sonlarına doğru azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Bu durumun depolamanın 

ilerleyen aşamalarında jel stresinin azalmasından sonra yeniden biçimlenen stres 

uygulaması sırasında büyük sayıda artan kazein-kazein bağlantılarının ortaya çıkmasına 

ve buna bağlı yoğurt pıhtı kitlesinin birbirine yapışmasına neden olabileceği 

belirlenmiştir. Yoğurt örnekleri viskozite indeksi değeri açısından incelendiğinde ise 

Kontrol ve Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt 

örnekleri iki farklı grup olarak değerlendirildiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

yoğurt örneklerinin (BBM, LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha 

daha düşük viskozite indeksi değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun 

yoğurt üretimi sırasında prebiyotik substrat olarak değerlendirilen mantar ekstraktının 

yoğurt protein–su hidrofilik reaksiyonlarını azaltarak yoğurt jelleşme özelliğini 

değiştirmesine bağlı olarak oluştuğu düşünülmektedir. 

 

Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri 

duyusal anlamada görünüş, kıvam (kaşıkla), kıvam (ağızla), koku, tat ve genel kabul 

edilebilirlik değerleri dikkate alınarak değerlendirildiğinde istatistiksel olarak farklı 
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gruplara dahil olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Panelistler tarafından kontrol ve Cordyceps 

militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen probiyotik yoğurt örnekleri iki farklı grup 

olarak incelendiğinde mantar ekstraktı ile zenginleştirilen yoğurt örneklerinin (BBM, 

LAM, LCM), kontrol gruplarına (BB, LA, LC) kıyasla daha düşük duyusal özellik 

değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ilave edilen mantar ekstraktının 

renk açısından koyu, tat açısından ağızda baskın bir mantar aroması ile birlikte boğazda 

acı bir tat bırakması ve koku değeri açısından edilen mantar ekstraktının mevcut 

kokusunun probiyotik yoğurdun kendine has kokusunu baskılamasına bağlı olarak 

yoğurtta beklenen özelliği karşılamamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak 

genel anlamda incelendiğinde genel kabul edilebilirlik değerlerinin ortalama puanlarının 

4’ün üzerinde olması ile Cordyceps militaris mantar ekstraktı ile zenginleştirilen 

probiyotik yogurt örneklerinin tüketiciler tarafından kabul edilebileceği düşünülmektedir. 

 

Sonuç olarak, Cordyceps militaris mantar ekstraktı ilavesinin probiyotik bakteri 

gelişimini stimüle etmesi nedeniyle gastro-intestinal sistemde istenilen mikrobiyel 

dengenin oluşması için gerekli belirli mikroorganizmaların canlılıklarını sürdürebilmeleri 

ve çoğalabilmelerini sağlamaları açısından yarar sağlayabileceği ve bu kapsamda bitkisel 

prebiyotik substratlar olarak fonksiyonel süt ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
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