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           Bu araştırmada; farklı miktarlarda tuz (% 0, 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0), askorbik asit (0, 150, 300, 450 

ve 600 ppm) ve kabuk yağı (% 10, 15, 20, 25 ve 30) ilavesi ile hazırlanan sığır eti köftelerine farklı 

sıcaklıklarda (150, 170, 190, 210 ve 230 °C) ve sürelerde (5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 dak.) pişirme işlemi 

uygulanarak; bu beş farklı parametrenin, köfte örneklerinde heterosiklik aromatik aminlerin (HAA) 

oluşumu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Aynı zamanda araştırmaya konu köfte örneklerinde ham yağ, 

ham protein, pH ve renk yoğunluğu ölçümleri de yapılmıştır. Yanıt Yüzey Yöntemine göre Central-

Composite Dizaynı (CCD) - Orthogonal modeli esas alınarak deneme gerçekleştirilmiştir. Merkezi bir 

dizayn şekli olan bu yönteme göre; merkezle birlikte 36 deneme noktası dikkate alınmıştır. Model; 

merkezde 10 nokta olacak şekilde düzenlenmiş ve deneme 10 tekerrürlü olarak planlanıp yürütülmüştür.  

           Köfte örneklerinin renk ölçümleri üzerinde, öncelikle pişirme sıcaklığı ve süresinin etkili olduğu; 

köfte örneklerine ilave edilen kabuk yağı ve askorbik asidin ise belli bir seviyeden sonra etki gösterdiği 

tespit edilmiştir. Köfte örneklerinin ham protein değerleri üzerinde, araştırmaya konu parametrelerin 

etkileri istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır. Köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem süresi haricindeki 

diğer dört parametrenin köfte örneklerinin pH değerleri üzerindeki etkilerinin önemli (P<0.05) olduğu 

ortaya çıkmıştır. Köfte örneklerinin ham yağ değerleri üzerinde ise; doğal olarak köfte örneklerine ilave 

edilen yağ miktarı ile pişirme sıcaklığı ve süresi etkileşiminin önemli etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.       

           Köfte örneklerinde HAA‟lerin oluşumu açısından en önemli parametrelerin pişirme sıcaklığı ve 

süresi olduğu belirlenmiştir. Pişirme sıcaklığı ve süresinin artışıyla, köfte örneklerinde daha fazla 

miktarda heterosiklik aromatik amin oluştuğu tespit edilmiştir. Köfte örneklerine ilave edilen askorbik 

asidin; 4,8 DiMeIQx haricinde diğer HAA‟lerin oluşumunu azaltıcı yönde önemli (P<0.05) etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Heterosiklik aromatik amin, HPLC – DAD, köfte, yanıt yüzey yöntemi. 
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           In this research; the effects of five different parameters on the formation of heterocyclic aromatic 

amines (HAA) in patties which were prepared with addition of different amounts of salt (0, 0.5, 1.0, 1.5 

and 2.0 %), ascorbic acid (0, 150, 300, 450 and 500 ppm) and back fat (10, 15, 20, 25 and 30 %) by 

applying  different cooking temperatures (150, 170, 190, 210 and 230
o
C) and at different times (5, 7.5, 

10, 12.5 and 15 minutes) were investigated. At the same time, crude oil, crude protein, pH and color 

parameters in patties in the experiment in question were also measured. The experiment was realized 

according to the Response Surface Methodology on the basis of Central-Composite Design (CCD) - 

Orthogonal model. According to this method which is a central design model, 36 experiment points 

including central were taken into consideration. Model was designed so as to having 10 points pattern in 

the center and the experiment was planned and conducted with 10 recurrences. 

  Primarily the temperature and duration of cooking were important on the measurement of color 

of patties samples and it was determined that back fat and ascorbic acid which were added to the patties 

started to effecting after the particular level. It has been found any effects statistically that the all 

parameters were not effective on the amounts of crude protein of patties. It has been found that four 

parameters excluding cooking time were effective on pH of the sample of the patties. It has been naturally 

determined that; the back fat which was added into sample of patties and interaction of cooking 

temperature and time were found importantly on the results of the crude fat of the samples of patties. 

It has been found that cooking temperature and time were the most important parameters for the 

formation of the HAA‟s in samples of the patties.  It has been determined that while increasing the 

cooking temperature and cooking time; the greater amounts of heterocyclic aromatic amines in patties are 

occurred. Ascorbic acid which was added to the patties is having an important (P<0.05) reducing effect 

on the formation of the heterocyclic aromatic amines except 4,8 DiMeIQx. 

Keywords: Heterocyclic aromatic amines, HPLC – DAD, patty, response surface methodology. 
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ÖNSÖZ 

 

Günümüz dünyasında gıda güvenliği ve beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı 

üzerindeki etkileri çok büyük önem kazanmıştır. Tüketilen gıda maddeleri ve bu 

maddelerin tüketim sıklığının, kanser gibi bazı hastalıkların ortaya çıkması veya 

engellenmesi üzerindeki etkileri üzerinde yapılan araştırmalar, kamuoyu ve bilim 

dünyasının büyük ilgisini çekmektedir.  

Bu kapsamda; et ve et ürünlerinin yüksek ısıl işleme maruz kalması sonucunda 

oluşan mutajen ve/veya karsinojen özellikteki Heterosiklik Aromatik Aminler olarak 

sınıflandırılan bir grup bileşik üzerinde; son 40 yıllık zaman dilimi içerisinde, tıp ve 

gıda alanlarında çok sayıda ve önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Söz 

konusu bilimsel çalışmalar; Heterosiklik Aromatik Aminlerin tespiti yanında, bu 

bileşiklerin et ve et ürünlerinde oluşumunun engellenmesi üzerine de yoğunlaşmaktadır. 

Ülkemizde, köfte ve benzeri ürünler başta olmak üzere; et ve et ürünleri 

beğeniyle ve sıklıkla tüketilmektedir. Bu çalışmada farklı miktarlarda tuz, askorbik asit 

ve kabuk yağı kullanılarak sığır etinden hazırlanmış köfteler, farklı sıcaklık ve sürelerde 

pişirilerek; köfte örneklerinde oluşan Heterosiklik Aromatik Aminler tespit edilmiş ve 

bu bileşiklerin köfte örneklerinde minimum seviyede oluşumu açısından, pişirme 

sıcaklığı ve süresi ile köfte örneklerine ilave edilen tuz, askorbik asit ve kabuk yağı 

miktarlarının optimum seviyeleri Yanıt Yüzey Yöntemi yardımıyla belirlenmeye 

çalışılmıştır.   

Yüksek Lisans eğitimim ve bu araştırmanın her aşamasında yardım ve 

desteklerini esirgemeyen danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. Cemalettin 

SARIÇOBAN‟a, değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA‟ya, 

çalışmamızın özellikle istatistiksel analiz kısmında büyük destek aldığımız Sayın Yrd. 

Doç. Dr. Mustafa Tahsin YILMAZ‟a, araştırmamız kapsamındaki analizlerin 

gerçekleştirilmesinde kurumun tüm imkanlarını seferber ederek; maddi – manevi 

desteğini her zaman hissettiren Konya İl Kontrol Laboratuar Müdürü Sayın Dr. M. 

KürĢat IġIK‟a, analizler aşamasında tecrübe ve bilgilerinden istifade ettiğim Katkı 
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1. GĠRĠġ 

 

Canlı organizmaların büyüme, üreme, bağışıklık gibi yaşamsal etkinliklerini 

devam ettirebilmeleri için en önemli unsurlardan biri beslenmedir. İnsanoğlu 

tarafından tüketilen gıda maddelerinin bir kısmı; bazı hastalıkların önlenmesi ve 

tedavisinde önemli rol oynarken bazı hastalıkların ortaya çıkmasından da birinci 

derecede sorumludurlar. Son zamanlarda yapılan birçok epidemiyolojik çalışma; 

kanser vakalarındaki artışta, beslenmeyi en önemli faktörlerden birisi olarak 

göstermektedir. 1970‟lerden bu yana yapılan çalışmalar; özellikle et ve balık gibi 

protein bakımından zengin gıdalara yüksek ısıl işlem uygulanması sonucunda 

mutajenik ve/veya karsinojenik özellikte bazı bileşiklerin oluştuğunu ortaya 

koymuştur. Bu bileşiklerin başında yüksek oranda toksik özellik gösteren, 

Heterosiklik Aromatik Amin (HAA)‟ler olarak sınıflandırılan bir grup bileşik 

gelmektedir. 

1977 yılında Japon bilim adamları, kızartılmış et ve balık ürünlerinden HAA 

olarak sınıflandırdıkları yüksek oranda toksik yeni bir grup bileşik belirlemişlerdir. 

HAA‟ler balık ve et gibi protein bakımından zengin gıdaların 150 °C‟nin üzerindeki 

sıcaklıklarda pişirilmesi esnasında oluşan mutajenik ve/veya karsinojenik 

bileşiklerdir. Bu bileşikler aminoasitler ve karbonhidratlar ile kreatin veya 

kreatininin reaksiyon ürünleridir (Tikkanen ve ark., 1996).  

            Gıda mutajenler ile karşılaştırıldığında HAA‟lerin aflatoksin B1‟den 100 kat; 

benzo[a]pyrene‟den ise 2000 kat daha fazla mutajenik oldukları belirtilmiştir. Güçlü 

mutajen olan bu bileşikleri içeren gıdaların birçok ülkede yaygın olarak tüketilmesi 

ve epidemiyolojik çalışmaların bu tür gıdaları fazlaca tüketen ülkelerde kanser 

oranının çok daha yüksek olduğunu belirtmesinden dolayı konu dünya çapında 

büyük öneme sahiptir.  

            Günümüze kadar, gıdalardan ve model sistemlerden 30‟a yakın HAA izole 

edilmiştir. HAA‟ler genelde ısıl işlem uygulanmış et ve et ürünlerinde bulunurlar. 

HAA‟lerin konsantrasyonları ısıl işlem gören ürünün türü, pişirme sıcaklığı ve süresi,  

pişirme ekipman ve metodu, pH ve su aktivitesi gibi fiziksel faktörler ile 

karbonhidratlar, serbest aminoasitler ve kreatin gibi kimyasal faktörlere bağlıdır. 
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Ayrıca; yağlar, yağ oksidasyonu ve antioksidanların da HAA‟lerin oluşum miktarları 

üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.  

            HAA‟lerin oluşumunun engellenmesi; HAA‟lerin tespiti sonrasında bu 

konudaki diğer bir önemli çalışma alanıdır. Isıl işlem görmüş et ve et ürünlerinde 

HAA‟lerin oluşumunda radikal reaksiyonlarının önemli bir rol oynadığının ortaya 

çıkmasından sonra, antioksidanların HAA‟lerin oluşumunu azaltacağı 

düşünülmektedir. 

            Bu araştırmada; farklı miktarlarda tuz (% 0, 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0), askorbik asit 

(0, 150, 300, 450 ve 600 ppm)  ve kabuk yağı (% 10, 15, 20, 25 ve 30) ilavesi ile 

hazırlanan sığır eti köftelerine farklı sıcaklıklarda (150, 170, 190, 210 ve 230 
o
C) ve 

sürelerde (5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 dak.) uygulanan pişirme işleminin heterosiklik 

aromatik aminlerin oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 

araştırmada Yanıt Yüzey Yöntemi (YYY) kullanılmış ve köfte örneklerine farklı 

seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan HAA miktarı ile köfte örneklerinin ham yağ, ham protein, 

pH ve renk ölçümleri üzerine etkileri incelenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

           HAA‟ler ile ilgili ilk çalışmalar 1970‟li yılların sonuna dayanmaktadır. O 

yılların sınırlı imkânlarıyla bu bileşiklerin mutajenliği araştırılmıştır. Gelişen 

teknoloji ile yeni bileşikler tespit edilmiş ve bu bileşiklerin gıdalarda oluşumunun 

azaltılması yönünde araştırmalar yapılmıştır. Bu mutajenik ve/veya karsinojenik 

bileşiklerin miktarını azaltmaya yönelik çok sayıda araştırma yapılmıştır. Son 30 yıl 

içerisinde HAA‟ler ile ilgili birçok makale yayınlanmış olup; bu bilimsel ilginin iki 

önemli sebebi bulunmaktadır. Birincisi; güçlü mutajen olan bu bileşikleri içeren 

gıdaların birçok ülkede yüksek miktarlarda tüketilmesi, ikincisi ise; epidemiyolojik 

çalışmaların geniş oranda et tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde kanser oranının 

çok daha yüksek olduğunu göstermesidir (Tikkanen ve ark., 1996). 

            HAA‟lerin konsantrasyonları ısıl işlem gören et türü, pişirme sıcaklığı, süresi, 

ekipmanı ve metodunu içine alan pişirme şartları, pH ve su aktivitesi ile 

karbonhidratlar, serbest aminoasitler ve kreatin gibi faktörlere bağlıdır (Keating ve 

Bogen, 2001). Ayrıca oluşan mutajen ajanların büyük kısmı kabukta, pişirme 

suyunda, tava kalıntılarında ve pişirme esnasında çıkan dumanda bulunmaktadır. 

Şekil 2.1.‟de ısıl işlem görmüş gıdalarda tespit edilen HAA‟lerin isimleri, 

kısaltmaları ve bunların kimyasal yapıları görülmektedir (Sanz Alaejos ve ark., 

2008). Şekil 2.1.‟de HAA‟ler aminokarbolinler, imidazopiridin, imidazokinolin, 

imidazokinokzalin ve fenilpiridin türevleri gibi kimyasal yapılarına göre 

gruplandırılarak gösterilmiştir.   
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ġekil 2.1. Gıdalarda tespit edilen HAA‟ler ve bunların kimyasal yapıları (Sanz Alaejos ve ark., 2008). 
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2.1. Kimyasal Yapı 

            

            Heterosiklik bileşikler, halkasında birden fazla element içeren bileşiklerdir. 

Gıdalarda bulunan heterosiklik aminler, halka yapılarında bir veya daha fazla azot 

içeren çok halkalı aromatik yapıya sahiptirler. HAA‟ler genelde 200–300°C‟de eriyen 

dayanıklı katılardır. 

            HAA‟ler dayanıklı ve çok halkalı aromatik yapıya sahip olup; günümüze kadar 

30‟a yakın mutajenik ve/veya karsinojenik etkiye sahip HAA tanımlanmıştır. Ette ve 

balıkta, ısıl işlem sonrasında oluşumu en yaygın gözlenen HAA‟ler 2-amino-1- metil-6-

fenilimidazo [4,5-b] piridin (PhIP) ve 2-amino-3,8-dimetilimidazo [4,5-f] kinokzalin 

(MeIQx)‟dir (Skog ve ark., 2000). 

            HAA‟lerin iki ana kimyasal sınıfı vardır. Bunlardan birincisi 

aminoimidazoazoarenler (AIA) ve ikincisi ise aminokarbolinlerdir (Skog ve ark., 2000). 

Isıl işlem görmüş gıdalarda en önemli grubu oluşturan AIA‟lar, 2-amino-3-

metilimidazo[4,5-f]kinolin (IQ), 2-amino-3,4-dimetilimidazo[4,5-f]kinolin (MeIQ), 

MeIQx, 2-amino–3,4,8-trimetilimidazo[4,5-f]kinokzalin (DiMeIQx) ve PhIP‟dır 

(Johansson ve Jägerstad, 1993). 

            AIA‟lar gıdaların normal ev tipi pişirme sıcaklıklarında (150–300 °C) pişirilmesi 

sırasında serbest aminoasitler, kreatin/kreatinin ve heksozlar arasındaki reaksiyonlardan 

oluşmaktadır.  

            IQ tipinde olmayan bileşikler veya pirolitik HAA‟ler olarak da adlandırılan 

aminokarbolinler, çok yüksek sıcaklıklarda proteinler ve aminoasitlerin pirolizi sonucu 

oluşmaktadır (Sugimura, 1997). Bu karbolinlerin bazıları yaygın bir yapı olarak 2-

aminopiridin parçası içerirler. Harman ve norharman bileşiklerinin ko-mutajen olup 

diğer HAA‟lerin mutajenliğini artırdıkları belirtilmiş ve bu bileşikler de sıklıkla 

aminokarbolinler olarak adlandırılmıştır (Smith ve ark., 2004).  

            HAA‟ler kimyasal özelliklerine göre polar ve apolar olarak da 

sınıflandırılabilmektedir. Polar HAA‟ler AIA‟lar, 2-amino-6-metildipirido[1,2-a:3
ı
,2

ı
-

d]imidazol (Glu-P–1) ve 2-aminodipirido[1,2-a: 3
ı
,2

ı
-d]imidazol (Glu-P–2) olup; diğer 

HAA‟ler apolar özelliktedir (Cárdenes ve ark., 2004). 

            HAA‟leri tüketen insanlar sadece gıdanın türü, pişirme metodu ve süresinden 

değil aynı zamanda tüketim miktarı ve tüketim sıklığından da etkilenmektedir. Bu 

bileşiklerin kabul edilebilen günlük tüketim miktarının kişi için 0–15 μg/gün arasında 

değiştiği belirtilmektedir (Skog, 2002). 
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2.2 Öncü BileĢikler ve Heterosiklik Aromatik Aminlerin OluĢumu 

 

            Heterosiklik aromatik aminlerin, et ve et ürünlerinde doğal olarak bulunan 

aminoasitler ve karbonhidratlar ile kreatin veya kreatininin reaksiyon ürünleri oldukları 

kabul edilmektedir (Murkovic, 2004). Bu görüş doğrultusunda, Şekil 2.2.‟de 7,8 – 

DiMeIQx‟ in muhtemel oluşum mekanizması gösterilmiştir.  

HAA‟lerin bazı öncü bileşikleri, özellikle kreatin/kreatinin ve aminoasitler gibi 

bileşikler, şekerler, peptidler ve proteinlerdir (Knize ve ark., 1994a). Model sistemler ile 

yapılan bazı çalışmalar AIA‟ların oluşumu için şekerin gerekli olmadığını göstermiştir 

(Felton ve Knize, 1991). Bazı çalışmalar ise serbest aminoasitler ve kreatin ile aynı veya 

daha az miktarda bulunan şekerin, mutajen oluşumunu artırdığını göstermiştir. Fakat 

daha yüksek şeker konsantrasyonlarının ise model sistemlerde HAA‟lerin oluşumunu 

azalttığı belirlenmiştir (Jackson ve Hargraves, 1995). 

 

 

 
ġekil 2.2. 7,8 – DiMeIQx‟ in muhtemel oluşum mekanizması (Skog, 1993) 
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            AIA‟ların 2-amino-3-metil-imidazo (2-aminoimidazo) kısmının, kas 

hücrelerinde doğal olarak bulunan kreatin‟in; sıcaklığın yaklaşık 100 °C‟ye ulaşması ve 

su kaybı sonucu kreatinin‟e dönüşmesi sonucunda oluştuğu kabul edilmektedir. 

Ortamda kreatinin bulunmaması durumunda IQ ve IQx tipi HAA‟ler de oluşmamaktadır 

(Murkovic, 2004). 2-aminoimidazo kısmı, bütün IQ bileşiklerinin yaygın bir parçası 

olup bu tip bileşiklerin mutajenliğinden de sorumludur. Bu kısmın, özellikle de 2-amino 

grubunun olmaması IQ bileşiklerinin mutajenliğini neredeyse ihmal edilebilecek 

seviyeye düşürmektedir. Şekil 2.3.‟de IQ - IQx tipi bileşenlerin muhtemel oluşum 

mekanizması görülmektedir. 

            IQ bileşiklerinin diğer kısımlarının ise (kinolin, kinokzalin ve piridin) heksoz ve 

aminoasitler arasındaki Maillard reaksiyonunda oluşan piridinler veya pirazinler gibi 

Strecker degradasyon ürünlerinden oluştuğu ve aldol kondensasyonunun, bir Strecker 

aldehiti veya ilgili bir Schiff bazı vasıtasıyla birlikte bu iki kısmı birleştirdiği 

belirtilmektedir (Murkovic, 2004). Bu hipotez model sistemlerde incelenmiş ve sonuçlar 

daha sonra et ile yapılan çalışmalarda doğrulanmıştır (Arvidsson ve ark., 1997). 

 

 

 

ġekil 2.3. IQ - IQx tipi bileşenlerin muhtemel oluşum mekanizması (Murkovic, 2004). 
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            Strecker degradasyonu yoluyla oluşan piridinler veya pirazinler gibi Maillard 

reaksiyonu ürünlerinin bir aldol tipi kondensasyona maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Vinilpiridinler ya da vinilpirazinler, kreatinin ile birleşirler. Reaksiyon su kaybı ve 

denatürasyon vasıtasıyla tamamlanarak; IQ, MeIQ, 4,8-DiMeIQx, MeIQx ve PhIP 

oluşmaktadır. Bu mutajenlerin oluşumu için diğer ifade edilen yol ise, öncelikle 

kreatinin bir aldehit ile kondensasyonu ve ardından imidazokinokzalin ya da 

imidazokinolin bileşiklerinin oluşumu için piridin veya pirazin ile kombinasyonudur 

(Murkovic, 2004). Şekil 2.4.‟de Maillard reaksiyonu ürünü piridin ve pirazinlerden 

asetaldehit ve kreatinin varlığında imidazokinolin ve imidazokinoksalin oluşumu 

görülmektedir. 

 

 

ġekil 2.4. Maillard reaksiyonu ürünü piridin ve pirazinlerden asetaldehit ve kreatinin varlığında 

imidazokinolin ve imidazokinoksalin oluşumu (Murkovic, 2004). 

 

            Maillard reaksiyonu etlerin kızartılması ve rosto yapılması sırasında arzu edilen 

yüzey esmerleşmesini sağlaması açısından oldukça önemlidir. Pişmiş ette HAA 

içeriğinin iki indikatörü etin esmerleşme derecesi ve iç sıcaklığı olarak belirtilebilir 

(Sinha ve ark., 1998). 

            HAA‟lerin konsantrasyonları ısıl işlem gören et türü, pişirme sıcaklığı, süresi, 

ekipmanı ve metodunu içine alan pişirme şartları, pH ve su aktivitesi ile 

karbonhidratlar, serbest aminoasitler ve kreatin gibi faktörlere bağlıdır (Keating ve 

Bogen, 2001). Ayrıca ısı ve kütle transferi, yağlar, yağ oksidasyonu ve antioksidanların 

HAA‟lerin konsantrasyonuna etki ettiği belirtilmiştir. Oluşan mutajen ajanların büyük 

kısmı kabukta, pişirme suyunda, tava kalıntılarında ve pişirme esnasında çıkan dumanda 

bulunmaktadır (Jägerstad ve ark., 1991). 
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            Aminokarbolinler ise; aminoasitler ve proteinlerin prolizi sonrasında yapıya 

piridin halkasının dâhil olması ile meydana gelirler. Özellikle Harman ve Norharman 

bileşikleri, diğer aminokarbolinlere göre 10 ile 100 kat daha fazla miktarda, birkaç 

aminoasit veya aminoasit karışımının 100 – 225 
o
C‟de glukoz ve kreatin varlığında 

oluşmaktadır. HAA‟lerin oluşumu hakkında birçok çalışma yapılmasına rağmen; 

HAA‟lerin oluşumlarının tüm mekanizması hala tam olarak ortaya konamamıştır.  

            HAA‟lerin oluşumunda rol alan öncü bileşikler hakkında yapılan çalışmalarda 

genel olarak muhtemel öncü bileşenler model sistemlere veya ete ilave edilmektedir. 

HAA‟lerin oluşumunda, aminoasit ve/veya aminoasitlerin, basit şekerler ve kreatin 

ve/veya kreatinin varlığında genelde IQ tipi bileşenlerin meydana geldiği görülmüştür. 

Jägerstad ve ark. (1991) farklı miktarlarda glukoz ve kreatinin ilavesinin IQ tipi 

bileşenlerin mutajenik etkisini arttırdığını tespit etmişlerdir. Söz konusu çalışmada 

bileşenler ayrı ayrı ısıl işleme tabi tutulduğunda, beklenildiği üzere herhangi bir 

mutajenik aktivite belirlenmemiştir. 

 

2.3. Heterosiklik Aromatik Amin OluĢumunu Etkileyen Faktörler 

 

2.3.1. PiĢirme sıcaklığı ve süresi 

 

           Pişirme sıcaklığı ve süresinin, HAA‟lerin oluşumu ve miktarları üzerine, gıda 

ürünlerinin su içeriği veya kreatin, şekerler ve serbest aminoasitler gibi öncü bileşiklerin 

varlığından daha önemli etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Bordas ve ark., 2004). 

Knize ve ark. (1997) pişirme sıcaklığı ve süresinin, ete hayvansal kaynaklı ürünler ya da 

kreatin katılmasından çok daha fazla etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. Pişmiş ette 

ve model sistemlerde mutajenik aktivitenin, pişirme sıcaklığındaki artış ile etkili bir 

şekilde arttığı belirtilmiştir (Murkovic ve Pfannhauser, 2000). 

           Pişirme süresinin AIA‟ların oluşumuna pişirme sıcaklığı kadar önemli etkisinin 

olmadığı, pişirme sıcaklığının en önemli parametre olduğu belirtilmiştir (Lan ve ark., 

2004). Mutajen bileşiklerin et ve model sistemlerde 150 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda 

oluşmaya başladığı ve AIA‟ların konsantrasyonlarının genellikle ısıl işlem sıcaklığı ile 

arttığı tespit edilmiştir. AIA‟ların oluşmalarından önce bir lag fazına sahip oldukları ve 

bu lag fazının karışım veya et yüzeyinin 100–150 °C‟ye ulaşması için gereken süre ile 

ilgili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca 100 – 150 
o
C sıcaklıklarda uzun süreli ısıl 
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işlem sonrasında ancak iz miktarlarda HAA oluşumu meydana gelmektedir (Jackson ve 

Hargraves, 1995). 

            Et ürünlerinde veya model sistemlerde AIA‟ların oluşumu veya mutajenik 

aktivitesi, 150–170 °C‟de ısıl işlem süresi ile artış göstermektedir. Bununla birlikte, 

daha yüksek sıcaklıklarda (190–250 °C), HAA‟lerin konsantrasyonları, ısıl işlemin ilk 

dakikaları boyunca artmış daha sonra ise değişmemiş veya azalmıştır (Gross ve Grüter, 

1992). Kızartılmış ette mutajenik aktivitenin kızartmanın ilk 10 dakikasında çok hızlı 

şekilde arttığı ve ilave pişirme süresi boyunca mutajenliğin azaldığı tespit edilmiştir. 

            Yapılan çalışmalarda genellikle oluşan HAA miktarları pişirme sıcaklığı ve 

süresindeki artışa paralel olarak artmış ve yüksek sıcaklıkta ve özellikle de uzun pişirme 

süresinden sonra PhIP miktarının genellikle MeIQx miktarından daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Skog ve ark., 1997). 

            Kızartılmış sığır etinde mutajen oluşumu üzerine pişirme şartlarının ve etin 

kimyasal bileşiminin etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen bir araştırmada, pişirmede 

kullanılan yüzey tipinin (çelik, alüminyum, demir, teflon, emaye ve seramik), aynı 

pişirme süresinde mutajen seviyesinde değişikliğe yol açmadığı, mutajen oluşumunun 

başlangıç su miktarına (> % 40) büyük ölçüde bağlı olduğu belirtilmiştir (Bjeldanes ve 

ark., 1983). 

            Thiébaud ve ark. (1995), 277 °C‟de kızartılan etlerde tanımlanan 4 mutajenik 

HAA‟nin (MeIQx, DiMeIQx, PhIP ve AαC) toplam miktarının (110 ng/g); 198 °C‟de 

tespit edilen miktardan (10.5 ng/g) yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu tespit 

etmişlerdir. Aynı çalışmada 198 °C‟de tespit edilen PhIP miktarının (4.9 ng/g); 4 

HAA‟nın toplam miktarının % 47‟sini oluşturduğu ve sıcaklığın artması ile bu oranın % 

62‟ye (67.5 ng/g) ulaştığı bildirilmiştir. 277 °C‟de kızartılan sığır etinde 21 ng/g 

seviyesinde 2-amino-9H-pirido[2,3-b]indol (AαC) tespit edilirken, 198 °C‟de bu bileşik 

tespit edilebilir sınırın altında bulunmuştur. 

 

2.3.2. Kreatin içeriği 

 

            Sığır, domuz, koyun, tavuk ve balık etleri gibi proteince zengin gıdaların normal 

pişirme sıcaklıklarında mutajenik bileşikler oluşturduğu fakat peynir, fasulye, karides ve 

sakatat gibi proteince zengin diğer gıdaların ihmal edilebilir seviyede mutajenik aktivite 

içerdiği, mutajen oluşumundaki bu farkın gıdaların kreatin içeriğinden kaynaklandığı; 

karaciğer ve böbrek gibi sakatatların, ihmal edilebilecek kadar düşük seviyede kreatin 
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içerdikleri için kızartma sonrasında önemli derecede mutajen oluşturmadıkları 

belirtilmektedir (Laser-Reuterswärd ve ark., 1987). Bu nedenle pişirme öncesi kreatin 

ve suda eriyebilen öncü bileşiklerin uzaklaştırılması mutajenik aktiviteyi azaltmak 

açısından önem arz etmektedir (Felton ve Knize, 1991). 

            Kas dokusu içeren gıdalar, pişirme boyunca serbest aminoasitler ve şekerler ile 

reaksiyona girebilen kreatin ve kreatinin içermektedir. Kreatin, sadece omurgalı 

hayvanlarda kreatin fosfat formunda bulunmaktadır. Bu bileşik enerji metabolizması 

için gerekli olup, hayvan kesimini takiben 24 saat içinde serbest kreatine 

dönüşmektedir. Genellikle, kaslar % 0.4 oranında kreatin içerirler. Etin mutajenik 

aktivitesinin temelinde kreatin vardır. Isıl işlem boyunca kreatin, AIA‟ların imidazo 

kısmını oluşturan kreatinine dönüşür (Felton ve ark., 1994). 

            Yüksek işleme sıcaklıkları kreatin miktarında hızlı bir azalışa, kreatinin 

miktarında ise hızlı bir artışa neden olmaktadır. Bu dönüşümün büyük kısmının ısıl 

işlemin ilk 40 dakikasında oluştuğu belirtilmektedir (Jackson ve Hargraves, 1995). 

            Model sistemlerde, kreatininin belirli aminoasitler ve glukoz ile birlikte ısıtıldığı 

zaman kreatinden yaklaşık % 50 daha fazla mutajen oluşturduğu tespit edilmiştir (Skog 

ve Jägerstad, 1990). 

            Mutajen oluşumu ile en iyi korelasyonu diğer öncü bileşiklere nazaran kreatin ve 

kreatinin miktarı göstermektedir (Felton ve Knize, 1991). Ancak farklı etlerdeki kreatin 

veya kreatinin konsantrasyonları ile mutajenik aktivitenin oluşumu arasında bir 

korelasyon belirlenememiştir. Ayrıca ısıl işlem süresince oluşan mutajen miktarı daima 

mevcut kreatin/kreatinin miktarı ile doğrudan ilgili değildir. Çünkü torik ve pişirilmiş 

tuna balıklarının, diğer bazı balıklarla eşit miktarda kreatin/kreatinin içermesine rağmen 

daha yüksek seviyede IQ tipi bileşikleri içerdiği tespit edilmiş ve bu durum diğer öncü 

bileşiklerin varlığına bağlanmıştır (Marsch ve ark., 1990). 

            Aynı sıcaklıkta pişirilen gıdalar arasında, proteince zengin gıdaların 

karbonhidratça zengin gıdalardan daha yüksek mutajenik aktivite gösterdiği 

belirlenmiştir (Friedman ve ark., 1990). Proteince zengin gıdalar arasında, mutajen 

bileşiklerin oluşumu pişirme sırasında büyük oranda değişmektedir. En fazla mutajenik 

aktivitenin et (sığır, domuz, kuzu, tavuk ve balık eti), et ekstraktı, etin pişirildikten 

sonra kalan kalıntılarında ve et aromalarında görüldüğü belirtilmiştir (Öz, 2006). 

            Gıdanın su içeriği de HAA oluşumu açısından önemlidir. Pişirme sırasında suda 

eriyebilen öncü bileşikler kolaylıkla çözünmekte ve su ile birlikte gıdanın iç kısmından 
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yüzeyine doğru hareket etmektedir. Bu öncü bileşikler; yüzeyde sıcaklıkla daha çok 

temas ettikleri için HAA oluşumunun artmasına neden olmaktadırlar.  

            Laser-Reuterswärd ve ark. (1987) sığır etinde pişirme öncesi ve sonrası kreatin, 

kreatinin, monosakkarit ve serbest aminoasit içeriğini araştırmışlar ve glukoz ve 

fruktozun su içeren model sistemlerde mutajen oluşumu için gerekli olduğunu, şekersiz 

ortamda mutajenik aktivitenin oluşmadığını tespit etmişlerdir. Şekerlerin farklı miktarda 

HAA oluşturduğu ve en yüksek mutajenik etkinin sırasıyla; sakkaroz, fruktoz, glukoz ve 

laktozda olduğu belirlenmiştir. Optimum etki, aminoasit ve kreatin‟in molar 

konsantrasyonunun yaklaşık yarısı kadar mono veya disakkarit bulunduğunda 

gözlenmiştir.  

            Kreatin ve süt (şeker ve aminoasit kaynağı olarak) ilave edildikten sonra 

kızartılan kıymalarda yürütülen bir araştırmada, kreatin ve süt ilavesinin mutajenik 

aktiviteyi artırdığı tespit edilmiştir. Süt; kreatin ve nişasta birlikte ilave edildiğinde 

mutajenik aktivitenin yaklaşık 6.5 kat arttığı, nişastanın mutajenlik üzerine çok az 

etkisinin olduğu, ancak ete sadece süt (normal süt, evapore veya süt tozu) ilave edilmesi 

durumunda mutajenik aktivitenin yaklaşık % 40–90 oranında azaldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca mutajenik aktiviteyi sıvı sütün kurutulmuş olandan daha fazla artırdığı, sütte 

bulunan aminoasitler ve şekerlerin mutajen oluşumuna katkıda bulunduğu da 

bildirilmiştir (Felton ve Knize, 1991). 

 

2.3.3. Yağ içeriği 

 

            Yağlar et yüzeyinde yüksek sıcaklığa sebep olan etkili bir ısı transfer ajanıdır. 

Ayrıca ısının et içerisine daha etkili bir şekilde taşınmasında rol almaktadırlar. Lipid 

peroksidasyonu ve termal degradasyon boyunca bir takım alkoller, aldehitler, ketonlar, 

organik asitler ve hatta N-heterosiklikler oluşabilmektedir. Ayrıca serbest radikaller de 

lipid peroksidasyonu süresince oluşmakta ve bazı Maillard reaksiyonu ürünlerinde artışa 

neden olabilmektedir. Serbest radikallerin HAA‟lerin oluşumuna katkı sağladığı 

bildirilmektedir (Milic ve ark., 1993). HAA‟ler üzerine yağların artırıcı etkileri ısıl 

işlemin neden olduğu yağ oksidasyonu boyunca oluşan serbest radikallere bağlı olabilir. 

Bununla birlikte, serbest radikallerin (veya antioksidanların olmaması) etkilerinin 

araştırılması için kurulmuş bir model sistemde yağ oksidasyon derecesinin MeIQx 

oluşumunu etkilemediği belirtilmiştir (Johansson ve Jägerstad, 1993). 
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            Ürünün yağ içeriği de aynı zamanda kabuktaki mutajen oluşumunda etkili 

olmaktadır. Yağ miktarının artması ile mutajen bileşiklerin miktarının arttığına ilişkin 

bir çalışmada 180 °C veya 240 °C‟de ızgara yapılan sığır etinde maksimum 

mutajenliğin % 15 yağ içeren ette bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu çalışmada 

farklı oranda yağ içeren köftelerde (% 8, 15 ve 30)  en düşük mutajenik aktivite % 8 yağ 

oranında tespit edilmiştir. % 15 yağ oranında mutajenik aktivitenin arttığı, % 30 yağ 

seviyesinde % 15‟e göre önemli bir azalmanın olmadığı da belirtilmiştir (Knize ve ark., 

1985). 

            Model sistemlerde gerçekleştirilen araştırmalarda HAA‟lerin oluşumu üzerine 

demirin etkili olduğu belirlenmiştir. Kreatin, glisin ve glukoz içeren model sisteme 

demir (Fe
+2

 ve Fe
+3

) ilavesi IQx, MeIQx ve DiMeIQx oluşumunu yaklaşık iki kat 

artırmıştır. Demirin düşük sıcaklıklarda yağ oksidasyonun iyi bir katalizörü olduğu 

bilinmektedir ve demirin neden olduğu MeIQx oluşumundaki artışın demir tarafından 

kataliz edilen yağ oksidasyonu yoluyla oluşan serbest radikaller nedeniyle olabileceği 

belirtilmiştir. Demirin aksine bakır ise MeIQx oluşumunu artırıcı etkiye sahip değildir 

(Johansson ve Jägerstad, 1993). 

 

2.3.4. Antioksidan içeriği 

 

            Gıdalar, mutajenik aktivite ve HAA oluşumunu artırıcı veya azaltıcı etki 

gösteren indoller, metaller, antioksidanlar ve gıda katkıları gibi farklı bileşikleri 

içermektedir. HAA‟lerin oluşumunda radikal reaksiyonların önemli rol aldığı 

anlaşıldığından beri, antioksidanların model sistemler, kızartılmış et ve balıktaki 

HAA‟lerin miktarını azaltması gerektiği düşünülmüştür. Tek bir antioksidanın veya 

antioksidanların kompleks karışımlarının HAA‟leri inhibe ettiği belirlenmiştir. Bu etki, 

muhtemelen antioksidanların, HAA‟lerin oluşumlarının farklı aşamalarına dâhil olması 

ile açıklanmaktadır (Vitaglione ve Fogliano, 2004). 

            Murkovic ve ark. (1998) antioksidan baharatın, kızartılmış etteki HAA miktarını 

azaltabileceğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar sığır etine kızartmadan önce toz halde 

muamele ettikleri ve 24 saat beklettikleri biberiye, kekik, adaçayı ve sarımsağın kontrol 

grubuna göre HAA içeriğini % 60 oranında düşürdüğünü belirtmişlerdir. Kekiğin, IQ, 

MeIQ, 4,8-DiMeIQx, MeIQx ve PhIP bileşiklerinde % 61–100, sarımsağın % 32–78 

biberiye ve adaçayının ise sırasıyla % 38–75 ve % 40–100 azalma sağladığını 

bildirmişlerdir. 
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            Chen ve ark. (1992) tarafından yapılan araştırmada da bütillenmiş hidroksianisol 

(BHA) ve propil gallat (PG)‟ın IQ, MeIQ ve MeIQx bileşiklerinin mutajenik aktivitesini 

invitro olarak azalttığı tespit edilmiştir. 

            Pearson ve ark. (1992) ise çiğ ete kızartma öncesi BHA, bütillenmiş 

hidroksitoluen (BHT), PG veya tersiyer bütillenmiş hidroksikinon (TBHQ) gibi sentetik 

antioksidanların ilavesi durumunda BHA‟ün MeIQx miktarını % 56, PG‟ın % 71 ve 

TBHQ‟un % 76 redüksiyon sağladığını belirtmişlerdir. BHA‟ün aynı zamanda IQ ve 

MeIQx miktarını da azalttığı fakat 4,8-DiMeIQx oluşumunu % 12 oranında artırdığı 

belirtilmiştir.  

            Vitamin E, kiraz dokusu, çay ve polifenolik bileşikleri, sarımsak, sülfür 

bileşikleri, oligosakkaritler ve inulin gibi bazı gıda ingredientlerinin gıdalarda HAA 

oluşum seviyelerini azalttığı tespit edilmiştir (Öz, 2006). 

            Askorbik asit, bisülfit, sitrik asit, nitrit, vitamin E ve sıvı tütsü içeren gıda katkı 

maddelerinin kıyma haline getirilmiş etin kızartılması sırasında IQ, MeIQx ve 4,8 

DiMeIQx oluşumlarını engellediği bulunmuştur. İndirgen ajanların HAA oluşumunu 

engellemede şelat ajanlarından daha etkili olduğu gösterilmiştir (Chen ve ark., 1992). 

            Model sistemde askorbik asidin düşük konsantrasyonları MeIQ miktarına 

herhangi bir etki etmezken, yüksek konsantrasyonlarının (1000 ppm) MeIQ oluşumunu 

azalttığı bildirilmiştir (Johansson ve ark., 1995). 

            Pek çok bitkide doğal olarak oluşan flavonların, sıvı bir model sistemde glisin, 

kreatin ve glikozdan MeIQx ve 7,8-DiMeIQx oluşumunu engellediği belirtilmiştir. 

İnhibisyon etkisinin HAA‟lerin ara ürünleri olan Maillard reaksiyon ürünlerinin 

redüksiyonu sayesinde olduğu belirtilmiştir (Lee ve ark., 1992).  

            Ete pişirme öncesi % 1 vitamin E ilavesi ile PhIP konsantrasyonunda % 69, IQ 

konsantrasyonunda % 86‟lık azalma sağlandığı, ete katılan vitamin E seviyesinin % 10 

olması durumunda ise PhIP bileşiğinde % 72,5, IQ bileşiğinde ise % 88‟lik bir azalma 

gerçekleştiği bildirilmiştir (Balogh ve ark., 2000). 

            Soya proteini ve klorojenik asit varlığında ızgara yapılan ette, mutajenik 

aktivitede bir azalma gözlenmiştir (Lee ve ark., 1992). Soya proteinlerinin inhibitör 

etkisinin fenolik bileşiklerin mevcudiyeti ile veya yüzeye öncü bileşiklerin daha az 

hareketine izin veren pişmiş üründeki daha yüksek su içeriğine yol açan su tutma 

kapasitesi ile ilgili olabileceği bildirilmiştir (Skog, 1993). 
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2.3.5. Aminoasit içeriği               

 

            Mutajenik aktivite ilk olarak proteince zengin gıdalarda bulunmuş olmasına 

rağmen bir model sistemde aminoasitler yerine proteinlerin ısıl işleme tabi tutulması 

durumunda mutajenik aktivite tanımlanamamıştır. Model sistemlerde yapılan 

araştırmalar aminoasitler veya kısa zincirli peptidlerin AIA‟ların oluşumu için kesinlikle 

gerekli olduğunu göstermiştir. Kreatin/kreatinin ilavesinin aksine, mutajenik aktivite 

ilave edilen aminoasidin tipine bağlı olarak değişebilmektedir. Aynı zamanda, aynı 

mutajenik molekül, farklı aminoasitler tarafından da oluşturulabilmektedir (Robbana- 

Barnat ve ark., 1996).  

            Farklı aminoasitlerin kreatinin ve glukoz ile 130° C‟de 2 saat ısıl işleme tabi 

tutulması ile farklı seviyelerde mutajenik aktivite oluşturulmuştur. Mutajenik aktivitenin 

farklı aminoasitler için farklı seviyelerde olduğu ve en yüksek mutajenik aktivitenin 

sırasıyla treonin, glisin ve lisinde olduğu tespit edilmiştir (Jägerstad ve ark., 1983). 

Treonin, glisin, lisin, alanin ve serin aminoasitleri genellikle eş zamanlı olarak MeIQx 

ve DiMeIQx oluşumuna yol açar. Model sistemlerde (aminoasit + şeker + kreatin) en 

yüksek mutajenik aktivite gösteren aminoasitler arasında treonin, glisin, lisin ve serin 

aminoasitlerinin bulunduğu belirtilmiştir (Robbana-Barnat ve ark., 1996). Triptofan 

ilavesinin ise; IQx ve MeIQx oluşumunu arttırıcı yönde etki gösterirken, PhIP 

oluşumunu azaltmaktadır. 

 

2.3.6. Su içeriği 

 

            Su; HAA‟lerin oluşumu için gerekli olan bir öncü bileşik olmamasına rağmen; et 

ve/veya et ürününün su içeriği öncü bileşiklerin ısı ile temas eden sıcak yüzeye etkin bir 

şekilde taşınmasında rol oynamaktadır. Suyun öncü bileşikleri yüzeye taşıması 

nedeniyle, et ve/veya et ürünlerinin iç kısımlarında, dış kısımlar ve ısıtıcı yüzeyde kalan 

kalıntılardan daha az miktarlarda HAA‟ler tespit edilmektedir (Johansson ve ark., 

1995). 

            Et ve/veya et ürünlerinin su içeriğinin ısıl işlem sonucu oluşabilecek HAA‟lerin 

miktarını azaltabileceği belirtilmiştir. Bratwurst adı verilen yüksek su içeriğine sahip bir 

sosis türünde diğer et ürünlerine nazaran daha düşük seviyede HAA oluşumu tespit 

edilmiş ve bu durum ürünün yüksek su içeriği ile açıklanmıştır (Basira, 1998). Su içeriği 

yüksek gıdalarda ısıl işlem esnasında sıcaklık yükselişinin daha yavaş ve daha dengeli 
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olduğu düşünülmektedir. Su içeriği yüksek gıdalar ısıl işleme tabi tutulurken enerjinin 

büyük bir kısmı yapıdan suyun uzaklaştırılması için kullanılacağı için bu tarz ürünlerde 

sıcaklık çok yüksek derecelere çıkamamaktadır. Su içeriği düşük gıdalarda ise ısıl işlem 

esnasında ısı doğrudan ürüne aktarılacak ve ürünün sıcaklığı oldukça yüksek derecelere 

çıkacaktır.   

 

2.3.7. PiĢirme metodu 

 

            HAA miktarının pişirme işlemlerindeki değişiklikler ile azaltılabileceği 

belirtilmektedir. Hamburgerlerin özel olarak tasarlanmış termostat kontrollü ısıtıcı 

plakalı kızartma ekipmanı kullanılarak kızartılması ile standart kızartma aleti kullanarak 

yapılan kızartmadan 10 kat daha az HAA oluştuğu belirtilmiştir (Johansson ve ark., 

1995). Bu sonuçlar HAA oluşumunun pişirme sıcaklığının düşük ve sabit tutulması ve 

kızartma boyunca ani sıcaklık yükselmelerinden kaçınılması durumunda HAA‟lerin 

azaltılabileceğini göstermektedir. 

            Izgara yapılmış etlerin mutajenik aktivitesi pişirme boyunca ulaşılan yüzey 

sıcaklığı ile ilgilidir. Et doğrudan ateş üzerinde pişirildiğinde tavada kızartmaya kıyasla 

çok daha hızlı bir şekilde mutajenler oluşmaktadır. Fırında rosto işleminin tavada 

kızartmadan daha az HAA oluşturduğu bildirilmiştir (Skog ve ark., 1997). Havadaki ısı 

transferi, ürün kızartma tavası ile doğrudan temasta olduğundan daha az etkilidir. Aynı 

zamanda, fırında rosto yapılmış et genellikle hamburgerden kütlesi gereği daha düşük 

yüzey alanına sahiptir. HAA‟ler çoğunlukla kabukta oluştuğu için, porsiyon basına 

HAA miktarları azalmaktadır. Tavuk ve hamburgerlerin geleneksel fırında pişirilmesi 

halinde, buhar mevcudiyetinde daha az mutajenik aktivite oluşturduğu belirtilmiştir. 

Çünkü ürünün yüzeyi sıcaklığı azaltmakta ve ısı transferi etkilenmektedir. 

            Kızartma öncesi ete birkaç dakika mikrodalga ön uygulamasının et suyu ile 

HAA öncü bileşiklerinin (özellikle kreatin) kaybı nedeniyle HAA oluşumunu azaltmak 

için etkili bir yol olduğu belirtilmiştir (Felton ve ark., 1994). Ayrıca bu uygulamanın IQ, 

MeIQx, DiMeIQx ve PhIP miktarlarında yaklaşık 3–9 kat azalmaya neden olduğunu 

belirtmişlerdir. Kısa süreli (2 dakika) mikrodalga ön uygulaması ile kreatin, şeker ve 

aminoasit içeriklerinde % 30, HAA miktarında ise % 90‟a varan azalma tespit 

etmişlerdir. 

            Farklı et yemekleri hazırlarken tariflerdeki küçük değişiklikler, HAA miktarı 

üzerine etkili olabilmektedir. Su, gıda içerisindeki suda eriyebilen öncü bileşikler için 
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önemli bir taşıyıcıdır ve pişirme boyunca suda eriyen öncü bileşikler su ile birlikte 

gıdanın yüzeyine doğru hareket ederler. Öncü bileşiklerin taşınması tuz, soya proteini, 

nişasta gibi su bağlayan bileşiklerin ilavesi ile sınırlandırılabilmektedir. 

            Kızartma öncesi köftelere soya protein konsantratı veya nişasta ilave edildiğinde 

mutajenik aktivitede bir azalma görüldüğü belirtilmiştir. Kızartma öncesi ekmek 

kırıntılarıyla kaplanmış gıdalar kaplamanın yalıtım etkisi nedeniyle HAA oluşumunu 

azaltabilmektedir. Ancak kaplamanın çok ince tabaka olması nedeniyle unla kaplı 

kızartılmış balık kabuğunda da HAA tespit edilmiştir (Skog ve ark., 1997). 

            Pişirme metotlarının (tavada kızartma, fırında pişirme ve ızgara/barbekü) HAA 

oluşumu üzerine etkilerini belirlemek için yapılan bir araştırmada, çok iyi derecede 

ızgara/barbekü yapılan hamburgerlerde 16.8 ng/g PhIP ve 4.6 ng/g MeIQx, çok iyi 

derecede tavada kızartılmış biftekte 8.2 ng/g MeIQx tespit edilmiştir. PhIP ise 

ızgara/barbekü yapılmış biftekte maksimum 30.0 ng/g seviyesinde bulunmuştur. Tavada 

kızartma ve ızgara/barbekü metotları fazla miktarda MeIQx ve PhIP üretirken fırında 

pişirme metodu muhtemelen aynı iç sıcaklığa daha uzun zamanda ulaşması nedeniyle 

bu bileşiklerin her ikisinin de az miktarda oluştuğu belirtilmiştir (Sinha ve ark., 1998). 

            Salmon ve ark., (1997) esmer şeker, zeytinyağı, elma sirkesi, sarımsak, hardal, 

limon suyu ve tuz içeren marinasyon karışımı ile 10–40 dakika süreyle marine edilmiş 

tavuk etlerinin PhIP içeriklerinin marine edilmemiş örneklere kıyasla % 92–99 oranında 

düşük olduğunu tespit etmişlerdir. 

            Et ile yapılan çalışmalarda glukozun mutajenik aktivitenin oluşumu için gerekli 

olduğu bildirilmiştir. Glukoz ve glukoz–6-fosfat ette doğal olarak bulunan ana 

şekerlerdir. Düşük seviyede glukoz içeren köftelerin kızartılması durumunda, etin 

yüzeyinde çok düşük seviyelerde mutajenik aktivite tespit edilmiştir. Yüzeyin esmer 

rengi almadığı, köftelerin Maillard reaksiyonunun doğal sonucu olan et aromasından 

yoksun olduğu ve bununla birlikte kızartma öncesi ete az miktarlarda glukoz ilavesi ile 

mutajenik aktivitenin 2–3 kat arttığı belirlenmiştir (Jägerstad ve ark., 1983). 

            Kızartma sonrasında kreatin veya kreatininin orijinal miktarlarının % 90‟ı 

kabukta bulunmaktadır. Yani kreatin veya kreatininin limitleyici bir faktör değildir. 

Fakat glukoz ve laktoz miktarının artması kreatinin kreatinine dönüşümünü 

azaltmaktadır. Ayrıca, indirgen şeker miktarının artması ile Maillard reaksiyonu, diğer 

Maillard reaksiyon ürünlerinin üretimine neden olur ve bunların da mutajen HAA 

oluşumunu azaltacağı bildirilmiştir (Skog ve ark., 1997). 
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2.3.8. Farklı kızartma yağları 

 

            Johansson ve ark. (1995) farklı kızartma yağlarının (margarin, sıvı margarin, 

tereyağı, kolza yağı, ayçiçeği yağı) HAA oluşumu üzerine etkilerini belirlemek için 

yaptıkları araştırmada, 165–200 °C‟de 8 dakika kızartılan sığır burgerlerde 4,8-

DiMeIQx için en düşük değerin saptanabilir sınırın altında, en yüksek değerin ise 0.4 

ng/g olduğunu, MeIQx‟in 0.2–1.6 ng/g ve PhIP‟in ise 0.08–1.5 ng/g arasında değiştiğini 

tespit etmişlerdir. Sonuç olarak HAA oluşumu üzerine kızartma yağı tipinin çok az bir 

etkiye sahip olduğunu, en düşük toplam miktarı margarin ve ayçiçeği yağının verdiğini 

belirtmişlerdir. 

            Hamburgerlerin kızartılması sırasında HAA oluşumuna yağların etkilerinin 

araştırıldığı çalışmada, antioksidanlarca zengin kızartma yağının, kızartma sırasında 

HAA miktarını azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca en yaygın HAA olan PhIP‟in 

oluşumunun antioksidanlardan etkilenmediği de bildirilmiştir (Johansson ve ark., 1995). 

Benzer bir çalışmada kuzu eti, zeytinyağı, tereyağı veya margarinde kızartıldığı zaman, 

en yüksek mutajenik aktiviteyi tereyağında kızartılan örneklerin gösterdiği ve bu 

sonucun yağın oleik ve linoleik asit içeriğinden kaynaklandığı belirtilmiştir (Barrington 

ve ark., 1990). 

 

2.3.9. Et türü 

 

            Zimmerli ve ark. (2001) İsviçre‟de toplam 86 farklı et ve balık örneğini analiz 

etmişler ve bu ürünlerde farklı seviyelerde HAA (özellikle PhIP ve MeIQx) 

belirlemişlerdir. En yüksek miktarı (13.1 ng/g PhIP) kızartılmış domuz bifteğinde tespit 

etmişlerdir. Izgara edilmiş kuzu bifteğinde 9.7 ng/g, kızartılmış sığır yahnisinde 6 ng/g 

PhIP belirlemişlerdir. 200 °C‟de iyi derecede pişirilen bifteğin IQ ve MeIQ 

içermediğini, ancak 0.58 ng/g 4,8-DiMeIQx, 1.69 ng/g MeIQx ve 1.55 ng/g PhIP 

içerdiğini tespit etmişlerdir. 

            Wong ve ark. (2005) tüketime hazır 25 taze et ürününün 16‟sında (% 64) en 

yaygın olarak MeIQx‟i tespit etmişlerdir. Sırasıyla; tavada kızartılmış balıkta 0.32 ng/g, 

tavuk etinde 1.26 ng/g, domuz etinde 0.94 ng/g, derin yağda kızartılmış tavukta 0.36 

ng/g, ızgara/rosto yapılmış domuz etinde 0.47 ng/g, rosto yapılan ördek etinde 0.19 ng/g 

ve ızgara yapılan sığır eti kıymasında 0.14 ng/g MeIQx belirlenmiştir. Aynı çalışmada 

25 örneğin 10 tanesinde (% 40) 4,8-DiMeIQx bulunmuştur. Tavada kızartılan balık 
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etinin 0.21 ng/g, tavuk etinin 0.48 ng/g, derin yağda kızartılan tavuk etinin 0.23 ng/g, 

ızgara/rosto yapılan domuz etinin 0.33 ng/g, tavada kızartılan domuz etinin ise 0.28 

ng/g 4,8-DiMeIQx içerirken ördek ve sığır etinde 4,8-DiMeIQx tespit edilememiştir. 

            Khan ve ark. (2009) sığır karaciğeri ve dili ile kuzu böbreği gibi çeşitli 

sakatatlarda HAA oluşumu üzerine yaptıkları çalışmada; bu tarz ürünlerde özellikle 

harman, norharman oluşumunun 2 ng/g; PhIP oluşumunun ise 0.12 ng/g civarında 

olduğunu tespit etmişlerdir. 2-amino-1,6-dimetilimidazo[4,5-b]piridin (DMIP), MeIQx 

ve 4,8 DiMeIQx oluşumunun da böbrek ve dil örneklerinde 0.25 ng/g seviyesinde 

olduğu görülmüştür. 200 °C‟ nin üzerinde gerçekleştirilen ısıl işlemler sonucunda 

belirtilen seviyelerde HAA oluşumu; et türleri içerisinde sakatatların HAA oluşumu 

açısından en az etkilenen gruplardan biri olduğunu ortaya koymuştur.   

            Polak ve ark. (2009) Longissimus dorsi kasının 14 ve 28 gün süre ile 

olgunlaştırılması sonrasında olgunlaştırılmamış örneklerle karşılaştırıldığında HAA 

içeriğinde nasıl değişimler olacağı üzerine yaptıkları araştırmada; olgunlaştırılmış 

örneklerde serbest amino asit oluşumuna bağlı olarak daha yüksek seviyede HAA 

oluşumunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada özellikle MeIOx ve PhIP oluşumu tespit 

edilmiş olup; düşük iç sıcaklığı değerlerinde MeIOx; yüksek iç sıcaklığı değerlerinde 

ise PhIP oluşumu gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonrasında olgunlaştırılmamış ve daha 

düşük ısıl işleme tabii tutulmuş örneklerde HAA oluşumunun daha düşük seviyelerde 

olması insan sağlığı açısından dikkate alınması gerekli verilerdir.   

 

2.4. Heterosiklik Aromatik Aminler ve Kanser 

 

            HAA‟lerin karsinojenik ve mutajenik etkileri üzerine yapılmış oldukça fazla 

sayıda çalışma bulunmaktadır. HAA‟lerin karsinojenik etkileri üzerinde gerçekleştirilen 

çalışmalarda deney hayvanları üzerinden bilimsel veriler elde edilmekte ve bu sonuçlar 

tüketici gruplarının beslenme alışkanlıkları ve kanser oluşumu verileri ile birlikte 

değerlendirilmektedir. Yapılan birçok araştırma ve bilimsel çalışmalara ait veriler, 

HAA‟lerin başta kolon, prostat, mide ve meme kanseri gibi birçok kanser türü ile 

yakından alakalı olduğunu ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmalarda; HAA‟lerin 

sadece yüksek ısıl işlem görmüş et ve et ürünlerinde değil; aynı zamanda bu ürünlerde 

kullanılan et suyu ve sosları, pişirme kabında kalan kalıntılar, ızgara işlemi esnasında 

ortaya çıkan duman ve sigara dumanında da bulunduğu ve bahsedilen şekillerde de 

vücuda girebileceği vurgulanmaktadır.   
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            Vücudumuzun hastalıklardan korunmasında en önemli unsurlardan biri immün 

sistem hücrelerinin düzenli şekilde faaliyet gösterebilmeleridir. Normal bir insan 

vücudunda immün sistem vücudu hastalıklara karşı korurken; kanserli hücrelerin 

oluşumu ve yayılımını engellemektedir. Fakat immün sistem baskılandığında çeşitli 

faktörlerle ortaya çıkan kanserli hücreler, vücut içerisinde rahat faaliyet göstermeye ve 

çoğalarak tümör oluşturmaya başlamaktadır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması veya 

baskı altına alınmasında heterosiklik aminlerin rolü olduğu anlaşılmıştır. Yun ve ark. 

(2006) yapmış oldukları çalışmada 3-amino–1,4-dimetil-5H-prido[4,3-b]indol (Trp-P–

1)‟in bağışıklık sistemini baskılayıcı tesirinin olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  

Felton ve ark. (2004) fareler üzerinde yapmış oldukları çalışmada PhIP‟nın 

farelerde meme, kalın bağırsak ve prostat kanserlerine yol açtığını tespit etmişlerdir. 

Felton ve ark. (2002) PhIP‟nın meme kanserine yol açtığını, insanlarda yapılan 

epidemiyolojik çalışmalarda da ortaya çıkarmışlardır. Zheng ve ark. (1998) 41.836 

kişinin katıldığı kontrollü çalışmalarında, yüksek miktarlarda pişmiş hamburger, 

tütsülenmiş et ve biftek tüketen kadınlarda meme kanseri riskinin 4,62 kat arttığını 

bulmuşlardır. Ancak; Delfino ve ark. (2000) N asetiltransferaz 2 (NAT 2) enziminin 

DNA‟ya bağlanarak karsinojenik etkiyi başlattığını ve yapılan çalışma sonrasında 

HAA‟ lar (MeIQx, DiMeIQx ve PhIP) ile NAT 2 enzimi arasında herhangi bir ilişki 

tespit edilemediğini bu nedenle daha ileri seviyelerde araştırmalara gerek olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Layton ve ark. (1995) mide kanseri ile et tüketimi arasında bağlantı olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada mide kanseri riskinin haftada dört ya da daha sık 

sığır eti tüketenlerde, daha az tüketenlere kıyasla 2 kat arttığı tespit edilmiştir. 

            Butler ve ark. (2003) 1996 – 2000 yılları arasında Kuzey Carolina‟da 701 zenci 

ve 957 beyaz, toplam 1658 katılımcı ile gerçekleştirmiş oldukları araştırmada kırmızı et 

tüketimi ile kolon kanseri arasında bağlantı olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada 

kırmızı et tüketimi yanında özellikle yüksek sıcaklıklarda pişirilen etler ve bu etlerde 

ısıl işlem sonucu ortaya çıkan çeşitli HAA‟ler arasında korelasyon tespit edilmiştir. 

HAA‟ler arasında en yüksek korelasyon katsayısına sahip bileşiğin DiMeIQx olduğu 

görülmüştür.  

            Cross ve ark. (2005) kemiriciler üzerinde yapmış oldukları araştırmada, PhIP‟ 

nin kemiricilerde prostat kanserine neden olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan 

araştırmada PhIP‟nin DiMeIQx ve MeIQx‟e göre daha yüksek oranda karsinojenik 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda yüksek miktarda kırmızı 
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et tüketimi ve PhIP alımının deneysel olarak prostat kanseri riskini arttırdığı; insanlar 

üzerinde yapılacak ileri araştırmalarda PhIP‟nin prostat kanserine neden olan karsinojen 

kimyasallar arasında ilk sırayı alacağı belirtilmiştir.  

            HAA‟lerin karsinojenik ve mutajenik etkileri çeşitli çalışmalar ve deney 

hayvanları üzerinde yapılan denemelerle ortaya konmuş olsa da; bu bileşiklerin insanda 

farklı kanser türlerinin oluşumuna neden olduğunun kesin olarak söylenebilmesi için 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu birçok araştırmacının ortak düşüncesidir. 

Ayrıca beslenme alışkanlıklarının ve bu bileşiklerin diyet içerisindeki yerlerinin tam ve 

net olarak tespit edilebilmesi için uzun süreli ve kapsamlı araştırma ve istatistiksel 

verilere ihtiyaç vardır. Diğer taraftan HAA‟ lerin deney hayvanları üzerindeki etkisine 

dair verilerin insanlar için ne kadar tutarlı olacağı ayrı bir tartışma konusudur. Bütün 

bunlara ilave olarak HAA‟lerin farklı kanser türlerinin ortaya çıkmasında nasıl bir 

etkiye sahip olduğu ve bu bileşiklerin metabolizmaya alındıktan sonra ne tür bir 

metabolik yol izleyip hangi bileşiklere dönüştüğü hakkında da kesin sonuçlar elde 

edilememiştir. Bütün bu belirsizliklere rağmen; et ve et ürünleri tüketiminin oldukça 

yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde HAA‟lerin karsinojenik ve mutajenik etkileri üzerinde 

birçok bilimsel araştırma ve çalışma yapılmaya devam etmektedir.  

 

2.5. Heterosiklik Aromatik Aminleri Tespit Metotları 

 

            Isıl işlem görmüş et ve et ürünlerinde oluşan HAA‟lerin tespiti için 1980‟lerden 

günümüze kadar birçok bilim adamı tarafından, farklı kromatografik yöntemler 

kullanılmaktadır. Gıda matrikslerinin kompleks yapısı, HAA‟lerin düşük miktarlarda 

oluşumu ve HAA‟lerin izolasyonunun zorluğuna rağmen; kromatografik açıdan etkili ve 

verimli ekstraksiyon, saflaştırma ve tespit metotları geliştirilmiştir. Dünya genelinde 

HAA‟lerin tespiti konusunda yapılan birçok literatür çalışmasında sıklıkla, Yüksek 

Performanslı Sıvı Kromatografisi (High Performance Liquid Chromatography - HPLC) 

ve diode array dedector (DAD) kullanılmaktadır (Pais ve Knize, 2000). 

            HAA‟lerin tespitinde sıklıkla HPLC kullanılmasının sebebi, yüksek polariteye 

sahip, uçucu olmayan ve ısısal olarak stabil olmayan bileşiklerin bu kromatografik 

yöntemle başarılı bir şekilde seperasyona tabii tutulabilmesidir. Bunun yanında, HPLC‟ 

de gaz kromatografide (GC) olduğu gibi seperasyon öncesinde bir derivatizasyona 

ihtiyaç duyulmamakta ve HPLC birçok dedektör sistemi ile rahatlıkla 

kullanılabilmektedir. Bütün HAA‟ler UV dedektörde çeşitli dalga boylarında rahatlıkla 
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tespit edilebilmektedirler. HPLC sistemleri floresans dedektör ve (fluorescence - FD) 

elektrokimyasal dedektör (electrochemical detector - ECD) sistemleri ile yüksek 

hassasiyet ve seçicilikte çalışmaktadır. Ancak DAD dedektör sistemleri FD ve ECD 

dedektör sistemlerine göre 100 – 400 kat daha fazla hassasiyetle çalışabilme imkânı 

sağladığı için HAA‟lerin tespitinde genel olarak HPLC – DAD sistemleri sıklıkla 

kullanılmaktadır (Sanz Alaejos ve ark., 2008).  

            HAA‟lerin tespiti konusunda HPLC – DAD yanında HPLC-MS, HPLC-MS/MS, 

GC, GC–MS ve kapiller elektroforez (CE) gibi değişik kromatografik yöntemler 

kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılan HPLC – DAD„a göre HPLC-MS, HPLC-MS/MS 

gibi yöntemlerle HAA‟lerin analizlerinde daha yüksek seçicilik ve daha düşük tespit 

limiti değerlerinde sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak; HAA‟lerin tespitinde HPLC‟ 

ye ilave olarak MS ve MS/MS kullanılması oldukça yüksek kurulum maliyeti 

gerektirdiği için birçok laboratuvarda rutin HAA analizleri için sıklıkla HPLC – DAD 

kullanılmaktadır (Pais ve Knize, 2000). 

            HAA‟lerin kromatografik analizi öncesindeki en önemli işlem basamağı söz 

konusu bileşenlerin etkin bir şekilde ekstrakte edilmesidir. Gıda matrikslerinin 

kompleks yapısı, HAA‟lerin genelde iz miktarda (ng/g seviyesinde) bulunmaları ve aynı 

kromotogramda benzer alıkonma sürelerinde HAA yanında farklı bileşenlerin de 

piklerinin elde edilmesi gibi etkenler, ekstraksiyon aşamasının önemini arttırmaktadır 

(Sanz Alaejos ve ark., 2008).  

            HAA‟lerin tespit yönteminde numune hazırlanmasında; öncelikle örnek 

homojenize edildikten sonra, aseton, etil asetat, metanol, hidroklorik asit gibi kimyasal 

çözücülerde çözündürülür. Çözünme işlemi sonrasında yapıda bulunan proteinlerin 

ortamdan uzaklaştırılması için filtrasyon veya santrifüj uygulanır. Bu işlem sonrasında 

ortamdan asidik ve nötral safsızlıkların uzaklaştırılması için sıvı – sıvı ekstraksiyonu 

(liquid – liquid extraction - LLE) gerçekleştirilir. Eğer homojenizasyon aşamasında 

organik bir çözücü kullanıldıysa, ekstraksiyon için HCl; aksi halde de ekstraksiyon için 

diklormetan, etil asetat veya dietil eter kullanılır. Bu aşama sonrasında daha ileri 

derecede saflaştırma amacıyla diatoma toprağı veya Extrelut NT gibi sorbent ajanları 

kullanılabilir (Sanz Alaejos ve ark., 2008).   

            Söz konusu ekstraksiyon aşamalarından sonra örneğin kromatografik analizi 

gerçekleştirilir ve elde edilen kromatograma göre örnekte bulunan HAA‟lerin tür ve 

miktarı hakkında yorum yapılabilir.   
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2.6. Ġstatistiki Analizler ve Matematiksel Modelleme 

 

Son yıllarda, gıda sanayinde uygulanacak çeşitli faktörlerin matematiksel olarak 

modellenmesi, yani sınırlı sayıdaki gözlemlerle elde edilen sonuçların matematiksel 

denklemlerle ifade edilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Matematiksel 

modelleme, konuyla ilgili deneysel çalışmaları yapma imkânının kısıtlı olduğu 

durumlarda, ya da çok fazla sayıda tekerrür gerektiren şartlarda büyük fayda 

sağlamaktadır (Devres ve Pala, 1993).  

Matematiksel modellemenin bir uygulama alanı olan Yanıt Yüzey Yöntemi 

(Response Surface Methodology; RSM), çeşitli faktörler altında elde edilen farklı 

gözlemler arasındaki bağlantıların incelenmesi için gereklidir. Ayrıca gıda sanayinde, 

ürün geliştirme ve diğer alanlarda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu metot, oldukça 

az sayıda deneysel veri kullanılarak gerçekte test edilmesi zor veya imkânsız olan 

değerler ve bunların kombinasyonları hakkında geçerli sayılabilecek tahminlerin 

yürütülmesine imkân sağlamaktadır. Günümüzde bilinen klasik metotların yanıt 

veremediği alanlarda önemini ve işlevini göstermektedir. Mümkün olan en az sayıda 

gözlem kullanılarak maksimum sonucun elde edilmesini sağlayan Yanıt Yüzey 

Yönetiminin geçerliliği, araştırma ve uygulamalara olan katkısı gün geçtikçe 

artmaktadır.  

Gıda araştırmalarında araştırma sonuçlarının maksimum düzeyde pratiğe 

aktarılabilmesi için, mümkün olduğunca fazla sayıda denemelerin yapılması ve fazla 

sayıdaki faktörlerin etkisinin araştırılması gerekmektedir. Bunun için oldukça uzun, 

kapsamlı ve zaman alıcı araştırmaların yapılması gerekmektedir. Daha fazla deneme 

ünitesinden çok daha az sayıda deneme yapılabilmesi için çeşitli matematiksel modeller 

geliştirilmiştir. Bu amaca uygun olarak son derece kullanışlı bir yöntem olan Yanıt 

Yüzey Yöntemi üzerinde son yıllarda özellikle gıda teknolojisi alanında çok fazla 

sayıda çalışma yapılmıştır (Devres ve Pala, 1993).  

Yanıt Yüzey Yöntemi; proseslerin geliştirilmesi ve optimizasyonu için gerekli 

bir takım istatistiksel ve matematiksel tekniklerin bir arada kullanıldığı bir yöntemdir. 

Genel olarak, YYY uygulamalarının doğasını; bir dizi istatistiksel ve matematiksel 

tekniklerin birbiri ardına uygulanması ve her bir aşamada elde edilen verilerin bir 

sonraki aşamada elde edilen verilerle bir sonraki aşamada kullanılması oluşturmaktadır. 

Öncelikle, bir takım fikirler öne sürülerek sistemi karakterize edebilecek performans 

ölçüleri (yanıtların) ve bunlar üzerinde etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesi ve 
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işletme bölgesi (operating region) üzerinde bir deneme bölgesinin (region of interest) 

seçilmesi açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Birçok proseste bu faktörler oldukça 

kabarık bir liste oluşturur. Bu durumda, bir takım ön denemeler yapılarak bu faktörler 

arasından istatistiksel olarak en önemli olan birkaç tanesi seçilebilir. Bu denemeler 

“eleme (screening) denemeleri” olarak adlandırılır ve araştırmanın ilerleyen 

kısımlarında daha az sayıda deneme yapılarak maliyet ve zaman açısından önemli 

avantajlar sağlamasına neden olur. 

Yanıt Yüzey Yöntemi ilk olarak 1951 yılında Box ve Wilson tarafından 

geliştirilmiş ve tanımlanmıştır. Box ve Wilson (1951), Yanıt Yüzey Yönteminin 

temelini oluşturan eleme (screening), bölge araştırma (steepest ascent), işlemin/ürünün 

karakterize edilmesi ve optimizasyonunu kapsayan bir seri deneme felsefesini ortaya 

koymuştur.  

Yanıt yüzey yönteminin çeşitli dizaynları mevcuttur. En çok kullanılan iki 

dizaynı ise “Central Composite” ve “Box-Behnken” dizaynlarıdır. Central Composite 

dizaynı, her bir faktörün beş seviyesini kullanırken, Box-Behnken dizaynı her bir 

faktörün üç seviyesini kullanmaktadır. Central Composite dizaynı, birkaç merkezi nokta 

ve yıldız noktası eklemek suretiyle oluşmaktadır. Örneğin bir faktörün beş seviyesi 

kullanıldığında bu seviyeler –a, -1, 0, 1 ve a şeklinde kodlanmakta, -a ve a minimum ve 

maksimum noktalar, -1, 1 düşük ve yüksek seviyesi, 0 ise orta seviyeyi göstermektedir. 

Bununla birlikte Box-Behnken dizaynları, Central Composite dizaynlarından daha az 

deneme noktası ve sadece üç seviye kullanılması yönüyle farklıdır.  

Önemli değişkenler ve deneme bölgesi belirlendikten sonra Yanıt Yüzey 

Yönteminin diğer aşamasına geçilir. İkinci aşamada amaç, bağımsız değişkenlerin 

deneme bölgesi içerisinde belirlenen seviyelerinin sistemin yanıtında oluşturdukları 

değerlerin, optimum noktaya yakın sonuçlar verip vermediğini belirlemektir. Optimum 

noktaya yaklaştıkça, oluşturulan yanıt yüzeydeki eğrilik doğal olarak daha belirgin hale 

gelmektedir. Dolayısıyla, Yanıt Yüzey Yönteminin bu aşamasını birinci dereceden 

modeller kullanarak bu eğrilerin test edilmesi oluşturmaktadır. Birinci dereceden 

modeller sistemin yanıtını belirlemede yeterli olursa, seçilen deneme bölgesinin 

sistemin optimum performansından uzakta olduğu anlaşılır ve yeni bir deneme bölgesi 

seçilerek faktör ayarlamaları yapılır. Bu işlem, oluşturulan yanıt yüzeydeki eğriliğin 

önemli olduğu bölgeler bulununcaya kadar devam eder. Bu işlem bölge tarama olarak 

adlandırılır.  
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Response Surface çalışmasının üçüncü aşaması işlem optimum noktaya 

yaklaşıldığında başlar. Bu noktada araştırmacı, optimum nokta çevresinde gerçek yanıt 

fonksiyonunu doğru ve hassas bir şekilde tahmin etmeye çalışır. Gerçek yanıt 

fonksiyonu, optimum nokta etrafında önemli bir eğrilik göstermektedir. Bu eğriliğin 

tahmin edilmesinde genellikle ikinci dereceden polinomiyal modeller kullanılır. Bu 

modelde eğriliğin tahmin edilebilmesi için bir önceki aşamada uygulanan deneysel 

dizayna ilave deneysel noktaların eklenmesi gerekmektedir (Central Composite 

Rotatable Dizayn). Uygun bir dizayn elde edildikten sonra, bu model optimum noktanın 

araştırılmasında kullanılır. 

Ancak pratikte bazı durumlarda, araştırmacının bir takım fiziksel kısıtlamalar 

nedeniyle, dizayn değişkenlerini belli aralıklar içerisinde incelemesi gerekmektedir. 

Diğer bir ifadeyle, deneme bölgesi ve işletme bölgesi aynıdır. Dolayısıyla, bölge 

taraması yapılmasını gerektiren bir durum yoktur. Bununla birlikte, araştırmacı proses 

hakkında daha önceden detaylı bilgiye sahipse bahsedilen bu aşamalardan bir veya 

birkaç tanesini kullanmayabilir. Bu sayede hem zaman hem de maliyet açısından önemli 

kazançlar sağlamış olabilir.  

            Görüldüğü gibi, YYY, proses değişkenlerinin deneysel uzayını araştırmak için 

deneysel stratejileri, sistemin yanıtı ve üzerinde etkili olan bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan deneysel modelleme tekniklerini ve proses 

değişkenlerinin sistemin yanıtında arzu edilen etkiyi gösterdiği seviyelerinin bulunması 

için kullanılan optimizasyon tekniklerini içermektedir. Dolayısıyla, denemelerin dizayn 

edilmesi, model geliştirilmesi (regresyon analizi), varyans analizi (ANOVA) ve 

optimizasyon YYY‟nin başlıca kısımlarını oluşturmaktadır.   
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3. MATERYAL VE METOT 

 

3.1. Materyal 

 

            Araştırmada kullanılan sığır eti ve kabuk yağı Konya piyasasındaki anlaşmalı 

kasaplardan temin edilmiştir. Kesimden sonra 24 saat dinlendirilen sığır karkasının but 

kısmından kuşbaşı doğranmış et; kıyma makinesinden geçirilerek kıyma haline 

getirilmiştir. Araştırmada faktör olarak kullanılan tuz ve askorbik asit (Merck, 

Darmstadt, Germany)  analitik saflıkta bir medikal firmadan temin edilmiştir. Analizler 

esnasında kullanılan tüm kimyasal ve çözeltilerin, analitik veya HPLC-grade kalitesinde 

olması sağlanmıştır. Araştırmada kullanılan HAA standartları  [IQ (Cas no: 76180-96-6, 

2-amino-3-metilimidazo[4,5-f]kinolin), MeIQx (Cas no: 77500-04-0, 2-amino-3,8-

dimetilimidazo[4,5-f]kinokzalin), MeIQ (Cas no: 77094-11-2, 2-amino-3,4-

dimetilimidazo[4,5-f]kinolin), 4,8-DiMeIQx (Cas no: 95896-78-9, 2-amino-3,4,8-

trimetilimidazo[4,5-f]kinokzalin), PhIP (Cas no: 105650-23-5, 2-amino-1-metil-6-

fenilimidazo[4,5-b]piridin ve (4,7,8)TriMeIQx (2-amino-3,4,7,8-tetrametilimidazo[4,5-

f]kinokzalin)] Toronto Research Chemicals (Toronto, Canada)‟dan satın alınmıştır. 

Bu araştırmada Yanıt Yüzey Metodu Central-Composite Dizaynı esas alınarak; 

farklı oranda tuz, yağ, askorbik asit kullanılan ve farklı sıcaklık ve süreler uygulanarak 

pişirilen 36 ayrı köfte örneği üzerinde çalışılmıştır. Köfte örneklerinin her birinin tuz, 

yağ, askorbik asit oranları ile pişirme sıcaklık ve süreleri; Çizelge 3.1.‟de gösterilmiştir.   
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Çizelge 3.1. Araştırmaya esas teşkil eden deneme faktörlerinin deneme seviyelerine ait Central-

Composite Dizaynı (CCD) 

 

Deneme 

Noktası X1 X2 X3 X4 X5 

Tuz 

(%) 

Askorbik 

Asit (ppm) 

Yağ 

(%) 

Pişirme 

Sıcaklığı 

(ºC) 

Pişirme 

Süresi 

(Dak.) 

1 1 -1 -1 1 -1 1.5       150 15 210 7.5 

2 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

3 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

4 1 1 -1 1 1 1.5 450 15 210 12.5 

5 0 0 0 2 0 1.0 300 20 230 10 

6 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

7 -1 1 -1 1 -1 0.5 450 15 210 7.5 

8 0 0 0 0 2 1.0 300 20 190 15 

9 0 0 0 -2 0 1 300 20 150 10 

10 -1 -1 -1 -1 -1 0.5 150 15 170 7.5 

11 -1 -1 -1 1 1 0.5 150 15 210 12.5 

12 0 0 2 0 0 1.0 300 30 190 10 

13 1 -1 1 -1 -1 1.5 150 25 170 7.5 

14 -1 1 1 1 1 0.5 450 25 210 12.5 

15 0 0 0 0 -2 1.0 300 20 190 5 

16 1 -1 1 1 1 1.5 150 25 210 12.5 

17 1 1 1 -1 1 1.5 450 25 170 7.5 

18 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

19 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

20 -2 0 0 0 0 0.0 300 20 190 10 

21 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

22 -1 1 -1 -1 1 0.5 450 15 170 12.5 

23 1 1 1 1 -1 1.5 450 25 210 7.5 

24 -1 -1 1 1 -1 0.5 150 25 210 7.5 

25 1 -1 -1 -1 1 1.5 150 15 170 12.5 

26 1 1 -1 -1 -1 1.5 450 15 170 7.5 

27 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

28 0 0 -2 0 0 1.0 300 10 190 10 

29 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

30 0 -2 0 0 0 1.0 0 20 190 10 

31 -1 1 1 -1 -1 0.5 450 25 170 7.5 

32 -1 -1 1 -1 1 0.5 150 25 170 12.5 

33 0 2 0 0 0 1.0 600 20 190 10 

34 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 

35 2 0 0 0 0 2.0 300 20 190 10 

36 0 0 0 0 0 1.0 300 20 190 10 
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3.2. Metot 

 

3.2.1. Köftelerin hazırlanması 

 

           Kuşbaşı haline getirilen sığır eti daha sonra kıyma haline getirilerek, faktör 

olarak belirlenen farklı oranlardaki tuz, askorbik asit ve yağ homojen biçimde her bir 

köfte formülasyonuna ayrı ayrı uygulanmış ve köfte hamurları TS 10581 Köfte 

Standardında da belirtildiği üzere buzdolabı sıcaklığında 12 saat bekledikten sonra şekil 

verilmiştir. 

 

3.2.2. PiĢirme Ģartları 

 

           Çizelge 3.1.‟de gösterilen deneme dizaynına göre hazırlanmış köfte örnekleri; 

söz konusu deneme dizaynında belirtilen sıcaklık ve sürelerde pişirilmişlerdir. Pişirme 

işlemi, sıcaklık ayarlı elektrikli bir ısıtıcı (HP-3045, Wenesco Inc., Chicago, USA) 

yardımıyla belirtilen süre ve sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir. Pişirilmiş köfteler oda 

sıcaklığında bir süre soğutulduktan sonra, mutfak tipi blendırdan geçirilerek homojenize 

edilmiştir. Homojenizasyon sonrasında örnekler alüminyum folyoya sarılarak; -20 
o
C‟ 

de muhafaza edilmiştir. Analizlerden bir gün önce donmuş köfte örneklerinin 

buzdolabında çözülmeleri sağlanmıştır. 

 

3.3. Analiz Metotları 

 

3.3.1. Renk yoğunluğunun ölçümü 

 

 Örneklerin renk yoğunluklarının ölçümünde Minolta (CR-300, Minolta Co., 

Osaka, Japan) kolorimetre cihazı kullanılarak L*, a* ve b* değerleri belirlenmiştir. L*, 

a* ve b* değerleri üç boyutlu renk ölçümünü esas alan Uluslar Arası Aydınlatma 

Komisyonu CIELAB (Commision Internationele de I‟E Clairage) tarafından verilen 

kriterlere göre yapılmıştır. Buna göre; L*; L*=0, siyah; L*=100, beyaz 
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(koyuluk/açıklık); a*; +a*=kırmızı, -a*=yeşil ve +b*=sarı, -b*=mavi renk 

yoğunluklarını göstermektedir. Pişirilmiş köfte örneklerinde 6 farklı noktadan renk 

ölçümleri yapılmış olup; söz konusu ölçümlerin ortalamaları alınmıştır. 

 

3.3.2 Ham yağ miktarının belirlenmesi 

 

           Homojenize edilmiş köfte örneklerinden paralelli çalışılarak, 3–5 g bir erlene 

tartılarak üzerine HCl ilave edilip 1 saat boyunca kaynatılmıştır. Sonra örnek üzerine 

150 ml sıcak su eklenip süzgeç kâğıdından süzülüp, süzgeç kâğıdı rulo yapılarak 

ekstraksiyon kartuşu içerisine yerleştirilmiştir. Erlen ve huni, çözücü ile ıslatılmış 

pamuk ile silinip ekstraksiyon kartuşu içerisine atılmıştır. Bu kartuş ekstraksiyon 

cihazında ekstraksiyon başlığına yerleştirilerek, çözücü olarak dietileter ile yaklaşık 6 

saat süreyle, ekstrakte edilmiş ve ekstraksiyon kartuşu daha sonra etüvde 105±2 
o
C‟de 1 

saat süreyle tutulup, ardından oda sıcaklığına soğutulduktan sonra tartılmıştır (Anon. 

1974). 

 

3.3.3. Ham protein miktarının belirlenmesi 

 

           Homojenize edilmiş köfte örneklerinden paralelli çalışılarak, kalibrasyonu 

yapılmış Otomatik Azot Tayin Cihazı (FP-528, Leco Co., Michigan, USA) ile 

örneklerin ham protein miktarları tespit edilmiştir. 0.150 – 0.300 g örnek jel kapsülün 

içine tartılmış ve analizi yapılacak numune gıda olduğu için, cihaza 6.25 çarpanı 

girilmiş ve okuma yapılmıştır. Cihazın verdiği değer; numunenin % ham protein 

değeridir (AOAC 2000a). 

 

3.3.4. pH değerinin belirlenmesi 

   

            Homojenize edilmiş köfte örneklerinden paralelli çalışılarak, 10 g örneğin 

üzerine 100 ml distile saf su ilave edilip; 1 dakika homojenizasyon işlemi sonrasında, 
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tampon çözelti ile kalibre edilmiş pH metre ile ölçümler yapılarak örneklerin pH 

değerleri tespit edilmiştir (AOAC 2000b). 

 

3.3.5. HAA miktarının belirlenmesi 

 

3.3.5.1. HAA ekstraksiyonu 

 

            Homojenize edilmiş köfte örneklerinden 1 g tartılıp;  örnek üzerine 12 ml 1 M 

NaOH ilave edilerek 500 rpm devirde 1 saat manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Bu 

karışımın üzerine 13 g Extrelut NT (1.15092.1000, refill material, Merck, Darmstadt, 

Germany) paketleme materyali eklenerek, bir spatül yardımıyla iyice karıştırılıp; Oasis 

MCX kartuşları (3 cm
3
/60 mg, Waters, Milford, Massachusetts, USA) vakum sistemine 

bağlandıktan sonra 2 ml etil asetat ile yıkama yapılmıştır. Sonra diatomaceous earth 

ekstraksiyon kartuşları (1.15096.0001, bond rezervoir, Extrelut® NT 20 polyethylene 

columns, Merck, Darmstadt, Germany) sisteme takılarak paketleme yapılmıştır. 45 ml 

etil asetat ile 15 dakika dengeleme yapıldıktan sonra, valfler açılarak, 1 ml/dk‟lık akış 

hızı ayarlanarak 3 kez daha 10 ml etil asetat ile yıkama yapılmıştır. Daha sonra Oasis 

MCX kartuşlar önce 2 ml 0.1 M HCl ile sonra 2 ml metanol ile tekrar yıkanmış ve 4 

ml‟lik vial şişeye 2 ml % 90 metanol : % 10 NH3 (% 25‟lik) ile elüe edilmiştir. Sonra 

derin dondurucuya konulup; 1 gün bekledikten sonra, 50 
o
C‟lik etüvde kurutulmuştur. 

Ardından 100 µl metanol ilave edilerek karıştırılmış ve bu karışım spitzviallere 

aktarılarak HPLC analizleri gerçekleştirilmiştir (Messner ve Murkovic, 2004). 

 

3.3.5.2. HPLC analizi 

 

            Örneklerin HPLC analizi; UV – diode array dedektörlü (UV-DAD) Hewlett 

Packard HP1100 serisi (Agilent – Santa Clara – California – USA) kullanılarak 

yapılmıştır. HPLC ana parçaları; 1200 series G1379 B Degasser, 1100 series G1310A 

Iso Pump, 1200 series G1329A ALS (otosampler), 1100 series G1316A TCC (kolon 

fırını)‟dır. 1100 series G1315B DAD dedektör kullanılmış olup, ölçümler 262 nm dalga 

boyunda gerçekleştirilmiştir. Analitik kolon olarak Semi Micro ODS–80 TS kolon 

(5μm, 250 mm × 2 mm i.d.) kullanılmıştır (Tosoh Bioscience GmbH, Stuttgart, 
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Germany). Ayırım Solvent A (Metanol/Asetonitril/Su/Glasiyel Asetik Asitin 14/8/76/2 

oranında karıştırılmasıyla elde edilen çözeltinin % 25‟lik NH3 ile pH‟sının 5‟e 

ayarlanması ile elde edilecektir) ve Solvent B (Asetonitril) gradient elüsyon ile 0.3 

ml/dk. akış hızında gerçekleştirilmiştir. Gradient programı, 0 – 12 dk., % 0 B; 12 – 20 

dk., % 0 – 30 B; 20 – 35 dk., % 30 B olarak ayarlanmıştır. İnjeksiyon hacmi 2.5 µl 

örnek ve 0.5 µl internal standart olmak üzere 3 µl‟dir.   

            HPLC analizleri sonucunda elde edilen kromotogramlardaki piklerin 

hangilerinin araştırmaya konu HAA piki olduğu; HAA standart solüsyonlarının 

alıkonma zamanları (retention time) ile karşılaştırılarak tespit edilmiştir. Bunun için her 

bir HAA standardı için ayrı ayrı regresyon eğrileri çizilmiştir. Ayrıca araştırmada 

kullanılan her örneğe eklenen internal standardın; elde edilen her kromotogramda aynı 

alıkonma zamanı ve aynı miktarda tespit edilip edilmediği belirlenerek; HPLC 

analizlerinin doğruluğunun kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

           Pişirme süresince oluşabilecek farklı HAA‟lerin geri kazanım oranlarının 

belirlenmesi için, standart ekleme metodu kullanılmıştır. Bunun için; ekstraksiyon 

öncesinde bilinen örneğe, farklı miktarlarda belirli konsantrasyonlarda (mix. 1, 2, 3) 

stok solüsyon çözeltisi eklenerek; HAA‟lerin geri kazanım oranları belirlenmiştir.   

 

3.4. Ġstatistiki Analizler 

  

            Bu araştırmada; Yanıt Yüzey Yöntemine göre Central-Composite Dizaynı 

(CCD) - Orthogonal modeli esas alınarak deneme gerçekleştirilmiştir. Merkezi bir 

dizayn şekli olan bu yönteme göre, merkezle birlikte 36 deneme noktası dikkate 

alınmıştır. Merkezde 10 nokta olacak şekilde model düzenlenmiş ve deneme 10 

tekerrürlü olarak planlanıp yürütülmüştür. Modele ait olan deneme dizaynı aşağıdaki 

gibidir.  

Çizelge 3.1.‟de verilen deneme dizaynına göre, ikinci derece polinomiyal 

denklem kullanılarak her bir faktör değerlendirilmiştir. 

Y = 0 +
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1
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1
+  

Burada 0 , i , ii , ij  sabit ve modelin regresyon katsayısıdır. iX ve jX  

bağımsız değişkenlerin seviyeleridir.  ise; ortalaması 0, varyansı 
2
 olan normal 
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dağılıma ait hata terimini göstermektedir. Bu araştırma kapsamında, deneme faktörleri 

olan tuz, askorbik asit, yağ miktarı, pişirme sıcaklığı ve süresi olmak üzere beş 

değişkenli, ikinci derece polinomiyal bir modelin bu denemeye uyumu yapılıp sonuçta 

lineer, kuadratik ve ikili kombinasyonların interaksiyon etkileri ve önemlilik dereceleri 

belirlenmiştir. X dizayn matrisi ve Y yanıt vektörüne göre, En Küçük Kareler Eşitliği 

(EKK) b = (X‟X)
-1 

X‟Y şeklinde olmaktadır. 

Denemede esas alınan model denkleminin X1, X2, X3, X4 ve X5‟e göre kısmi 

türevleri alınıp sıfıra eşitlenerek optimum yanıtı veren kombinasyonlar elde edilmeye 

çalışılmış ve bu amaçla tuz‟un % 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0; askorbik asit‟in 0, 150, 300, 450,  

600 ppm; yağ‟ın % 10, 15, 20, 25, 30; pişirme sıcaklığının 150, 170, 190, 210, 230 ºC 

ve pişirme süresinin 5, 7.5, 10, 12.5, 15 dakika seviyelerinin deneme kapsamında 

incelenecek parametrelerin üzerine olan etkileri tespit edilmiştir. 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

4.1. Renk Yoğunluğu Ölçümü Sonuçları 

 

            Köfte örneklerine ait L*, a* ve b* renk yoğunluğu ölçümü değerlerine ait 

ortalamalar Çizelge 4.1.‟de gösterilmiştir.    

 

Çizelge 4.1. Köfte örneklerine ait renk yoğunluğu ölçümü ortalama değerleri * 

 

Deneme No                L*                                a*                                b* 

1 16.89 5.38 5.41 

2 21.14 4.11 7.37 

3 21.01 4.02 7.51 

4 17.04 3.35 5.64 

5 10.33 2.61 4.17 

6 21.05 4.18 7.31 

7 16.93 4.62 4.86 

8 15.48 4.50 2.53 

9 23.67 5.26 6.54 

10 25.66 5.18 6.72 

11 12.00 3.37 1.71 

12 16.56 4.23 2.87 

13 25.30 5.98 9.54 

14 11.61 4.00 2.13 

15 23.27 7.41 6.37 

16 13.58 4.20 3.06 

17 21.46 4.30 7.31 

18 21.20 4.07 7.35 

19 19.46 5.41 5.55 

20 21.75 2.04 7.54 

21 21.23 4.02 7.34 

22 20.20 4.21 4.00 

23 15.93 4.98 2.58 

24 17.31 5.49 3.24 

25 17.21 4.08 5.37 

26 20.99 7.58 7.37 

27 22.21 4.05 7.36 

28 21.72 4.52 7.41 

29 27.18 4.11 12.68 

30 21.88 4.35 7.52 

31 21.26 4.97 5.10 

32 21.12 6.46 8.19 

33 21.19 4.26 7.29 

34 28.70 4.15 11.34 

35 21.98 4.25 7.56 

36 21.15 4.17 7.37 

                   *(n = 6)  
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4.1.1. L* değeri sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değeri üzerine etkisini belirten 

polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

L
*
 değeri  =  22,512 + 0,230X1 - 0,419X2 - 0,805X3 - 6,549X4 – 3,469X5 + 2,135X1X2 + 

1,907X1X3 – 2,612X2X3 + 2,217X1X4 + 1,777X2X4 - 2,377X3X4 + 

1,602X1X5 + 4,112X2X5 + 0,497X3X5 + 0,097X4X5 - 1,044X1
2
 – 1,374X2

2
 

– 3,769X3
2
 – 5,909X4

2
 - 3,534X5

2
 

             

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

Çizelge 4.2.‟de gösterilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.846) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.2.). Modelin etkisi istatistikî olarak önemli (P<0.01) 

bulunmuştur.  

 Sıcaklık ve sürenin köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki lineer 

etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.1.‟de görüldüğü üzere sıcaklık ve sürenin 

lineer etkisi azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen tuz, yağ ve askorbik asidin; 

köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki lineer etkisi istatistikî açıdan 

önemli derecede bulunmamıştır. 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin interaksiyonel etkilerinin, köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerinde 

etkilerinin önemli (P>0.05) olmadığı görülmüştür. 
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Çizelge 4.2. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 25.626      4.120** 0.846 

X1 (Tuz) 1 1.437 0.249  

X2 (Askorbik asit) 1 0.602 0.449  

X3 (Yağ) 1 2.797 0.115  

X4 (Sıcaklık) 1 7.316     0.016**  

X5 (Süre) 1 0.053     0.820**  

X1X2 1 0.731 0.405  

X1X3 1 0.585 0.456  

X2X3 1 1.097 0.311  

X1X4 1 0.790 0.387  

X2X4 1 0.508 0.486  

X3X4 1 0.909 0.355  

X1X5 1 0.413 0.530  

X2X5 1 2.719 0.119  

X3X5 1 0.039 0.844  

X4X5 1 0.001 0.969  

X1
2 

1 0.350 0.562  

X2
2 

1 0.607 0.447  

X3
2 

1 4.570    0.049*  

X4
2 

1 11.231      0.004**  

X5
2 

1 4.018 0.063  

Uyum eksikliği 6 2.059 0.229  

Hata 15 8.991   

Genel 35    

            **P<0.01    *P<0.05 
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            Köfte örneklerine ilave edilen yağ miktarının kuadratik etkisi köfte örneklerinin 

L
*
 (parlaklık) değerleri açısından önemli (P<0.05) bulunmuştur. Şekil 4.1.‟de görüldüğü 

üzere köfte örneklerine ilave edilen yağın, köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri 

üzerindeki kuadratik etkisi azalan yöndedir.  

 Köfte örneklerine uygulanan ısıl işlemin sıcaklık derecesinin kuadratik etkisi 

köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri açısından önemlidir (P<0.01). Şekil 4.1.‟de 

görüldüğü üzere köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem sıcaklığının, köfte örneklerinin 

L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki kuadratik etkisi de azalan yöndedir. 

 

Tuz 0.2308333  
AA -0.419167  
Yağ -0.805833  
Sıcaklık -6.549167  
Süre -3.469167  
Tuz*AA 2.1325  
Tuz*Yağ 1.9075  
AA*Yağ -2.6125  
Tuz*Sıcaklık 2.2175  
AA*Sıcaklık 1.7775  
Yağ*Sıcaklık -2.3775  
Tuz*Süre 1.6025  
AA*Süre 4.1125  
Yağ*Süre 0.4975  
Sıcaklık*Süre 0.0975  
Tuz*Tuz -1.044583  
AA*AA -1.374583  
Yağ*Yağ -3.769583  
Sıcaklık*Sıcaklık -5.909583  
Süre*Süre -3.534583  

 

ġekil 4.1. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki etkileri 

 

           Tekin (2009) yapmış olduğu çalışmada; % 10, 20 ve 30 oranlarında yağ ve % 0, 

1 ve 2 oranlarında tuz içeren köfte örneklerini 180–190 
o
C‟de 4 dakika pişirme işlemine 

tabi tutmuştur. Pişirme işlemi sonrasında yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte 

örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerinde, köfte örneklerine ilave edilen yağ ve 

tuzun lineer, interaksiyonel ve kuadratik etkilerinin istatistikî açıdan önemli olmadığı 

sonucu ortaya çıkmıştır.   
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4.1.2. a* değeri sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin a
*
 (kırmızılık) değeri üzerine etkisini 

belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

a
*
 değeri  =  4,172 + 0,497X1 – 0,192X2 + 0,169X3 - 1,055X4 - 1,335X5 + 0,817X1X2 - 

1,117X1X3 - 1,407X2X3 - 0,172X1X4 - 0,212X2X4 + 0,322X3X4 - 

1,442X1X5 - 0,592X2X5 + 1,322X3X5 - 0,222X4X5 - 0,742X1
2
 + 0,417X2

2
 

+ 0,487X3
2
 + 0,047X4

2
 + 2,067X5

2 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerlerine ait varyans analizi sonuçları 

Çizelge 4.3‟ de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.894) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.3.). Modelin etkisi istatistikî olarak önemli (P<0.01) 

bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 

4.3.‟de görüldüğü üzere sıcaklık ve sürenin lineer etkileri azalan yöndedir. Köfte 

örneklerine ilave edilen tuz, yağ ve askorbik asidin; köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) 

değerleri üzerindeki lineer etkileri istatistikî açıdan önemli (P>0.05) derecede 

bulunmamıştır. 

 Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağın, köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki interaksiyonel etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. 

Aynı zamanda köfte örneklerine ilave edilen tuz ve uygulanan ısıl işlem süresinin, köfte 

örneklerinin a
* 
(kırmızılık) değerleri üzerindeki interaksiyonel etkisi de önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Şekil 4.2.‟de görüldüğü üzere; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit 

ve yağın interaksiyonel etkisi ile köfte örneklerine ilave edilen tuz ve uygulanan ısıl 

işlem süresinin interaksiyonel etkisi azalan yöndedir. 
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Çizelge 4.3. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinin a
*
 (kırmızılık) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 1.903      6.376** 0.894 

X1 (Tuz) 1 5.011 0.040  

X2 (Askorbik asit) 1 0.994 0.334  

X3 (Yağ) 1 1.075 0.316  

X4 (Sıcaklık) 1 0.106     0.748**  

X5 (Süre) 1 7.654     0.014**  

X1X2 1 2.238 0.155  

X1X3 1 4.183 0.058  

X2X3 1 6.636   0.021*  

X1X4 1 0.099 0.756  

X2X4 1 0.151 0.702  

X3X4 1 0.348 0.563  

X1X5 1 6.970   0.018*  

X2X5 1 1.176 0.295  

X3X5 1 5.859   0.028*  

X4X5 1 0.165 0.689  

X1
2 

1 3.689 0.074  

X2
2 

1 1.170 0.296  

X3
2 

1 1.595 0.225  

X4
2 

1 0.015 0.902  

X5
2 

1 28.652    <.0001**  

Uyum eksikliği 6 0.482 2.751  

Hata 15 0.175   

Genel 35    

           **P<0.01  *P<0.05 
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            Bu sonuçlarla beraber; köfte örneklerine ilave edilen yağ ve uygulanan ısıl işlem 

süresinin, köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki interaksiyonel etkisi de 

önemli (P<0.05) bulunmuştur. Ancak; Şekil 4.2.‟de görüldüğü üzere; yukarıda 

bahsedilen interaksiyonel etkilerin tersine, köfte örneklerine ilave edilen yağ ve 

uygulanan ısıl işlem süresinin interaksiyonel etkisi artan yöndedir. 

 Köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem süresinin, köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 

4.2‟de görüldüğü üzere; köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem süresinin, köfte 

örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkisi artan yöndedir. Farklı 

seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklığın, köfte 

örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkileri istatistikî olarak 

önemli (P>0.05) bulunmamıştır.  

            Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki lineer, interaksiyonel ve 

kuadratik etkileri Şekil 4.2.‟de gösterilmiştir. 

 

Tuz 0.4975  
AA -0.1925  
Yağ 0.1691667  
Sıcaklık -1.055833  
Süre -1.335833  
Tuz*AA 0.8175  
Tuz*Yağ -1.1175  
AA*Yağ -1.4075  
Tuz*Sıcaklık -0.1725  
AA*Sıcaklık -0.2125  
Yağ*Sıcaklık 0.3225  
Tuz*Süre -1.4425  
AA*Süre -0.5925  
Yağ*Süre 1.3225  
Sıcaklık*Süre -0.2225  
Tuz*Tuz -0.742083  
AA*AA 0.4179167  
Yağ*Yağ 0.4879167  
Sıcaklık*Sıcaklık 0.0479167  
Süre*Süre 2.0679167  

 

ġekil 4.2. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin a
*
 (kırmızılık) değerleri üzerindeki etkileri 
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         Tekin (2009) yapmış olduğu çalışmada; % 10, 20 ve 30 oranlarında yağ ve % 0, 1 

ve 2 oranlarında tuz içeren köfte örneklerini 180–190 
o
C‟de 4 dakika pişirme işlemine 

tabi tutmuştur. Pişirme işlemi sonrasında yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte 

örneklerinin a
*
 (kırmızılık) değerleri üzerinde, köfte örneklerine ilave edilen yağın 

lineer etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Köfte örneklerine ilave edilen yağın etkisi 

artan yönde olup; araştırmamızda elde ettiğimiz yağ – süre interaksiyonel etkileşimi ile 

paralellik arz etmektedir. Aynı zamanda köfte örneklerine ilave edilen tuzun lineer 

etkisi de önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte örneklerine ilave edilen tuzun etkisi 

azalan yönde olup; araştırmamızda elde ettiğimiz tuz – süre interaksiyonel etkileşimi ile 

paralellik arz etmektedir.  
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4.1.3. b* değeri sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin b
*
 (sarılık) değeri üzerine etkisini belirten 

polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

b
*
 değeri  = 8,152 + 0,864X1 - 0,392X2 – 0,750X3 - 2,475X4 - 1,257X5 + 0,822X1X2 – 

0,667X1X3 - 2,392X2X3 - 0,207X1X4 + 1,957X2X4 - 3,322X3X4 + 

0,092X1X5 + 1,437X2X5 + 1,967X3X5 + 0,077X4X5 - 0,772X1
2
 - 0,917X2

2
 

- 3,182X3
2
 - 2,967X4

2
 - 3,872X5

2
 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.4.‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.726) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.4.). Modelin etkisi istatistikî olarak önemli (P>0.05) seviyede 

değildir.  

 Köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın, köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri 

üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01)  bulunmuştur. Şekil 4.3.‟de görüldüğü üzere, 

köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri 

üzerindeki lineer etkisi azalan yöndedir. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit 

ve yağ ile uygulanan ısıl işlem sürenin köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değeri üzerindeki 

lineer etkisi istatistikî olarak önemli (P>0.05) bulunmamıştır.  

 Köfte örneklerine farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile 

uygulanan sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değeri üzerindeki 

interaksiyonel etkilerinin hiçbirisi istatistikî açıdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır. 

Şekil 4.3.‟de görüldüğü üzere, köfte örneklerine ilave edilen yağ ile uygulanan 

sıcaklığın interaksiyonel etkisi dikkat çekici noktada bulunsa da; söz konusu etkileşim 

istatistiki açıdan önemli değildir.            

 Köfte örneklerine farklı seviyelerde ilave edilen yağın, köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Şekil 

4.3.‟de görüldüğü üzere, köfte örneklerine farklı seviyelerde ilave edilen yağın, köfte 

örneklerinin b
* 
(sarılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkisi azalan yöndedir. 
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Çizelge 4.4. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinin b
*
 (sarılık) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 7.674 1.992 0.726 

X1 (Tuz) 1 0.106 0.748  

X2 (Askorbik asit) 1 0.352 0.561  

X3 (Yağ) 1 5.109 0.039  

X4 (Sıcaklık) 1 4.354    0.054**  

X5 (Süre) 1 0.498 0.491  

X1X2 1 0.175 0.681  

X1X3 1 0.115 0.738  

X2X3 1 1.486 0.241  

X1X4 1 0.011 0.917  

X2X4 1 0.994 0.334  

X3X4 1 2.866 0.111  

X1X5 1 0.002 0.963  

X2X5 1 0.536 0.475  

X3X5 1 1.005 0.332  

X4X5 1 0.001 0.969  

X1
2 

1 0.309 0.586  

X2
2 

1 0.436 0.518  

X3
2 

1 5.257   0.036*  

X4
2 

1 4.571   0.049*  

X5
2 

1 7.785   0.013*  

Uyum eksikliği 6 2.679 0.578  

Hata 15 4.633   

Genel 35    

            **P<0.01  *P<0.05 

 



45 

 

 

 Aynı zamanda köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem sıcaklığı ve süresinin, köfte 

örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkileri önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Şekil 4.3.‟de görüldüğü üzere, köfte örneklerine uygulanan ısıl işlem 

sıcaklığı ile ısıl işlem süresinin, köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerindeki 

kuadratik etkileri de azalan yöndedir. Köfte örneklerine farklı seviyelerde ilave edilen 

tuz ve askorbik asidin, köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerindeki kuadratik 

etkileri istatistikî açıdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır. 

 Tekin (2009) yapmış olduğu çalışmada; % 10, 20 ve 30 oranlarında yağ ve % 0, 

1 ve 2 oranlarında tuz içeren köfte örneklerini 180–190 
o
C‟de 4 dakika pişirme işlemine 

tabi tutmuştur. Pişirme işlemi sonrasında yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte 

örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerinde, köfte örneklerine ilave edilen tuzun lineer 

etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ayrıca köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın 

interaksiyonel etkisi de önemli (P<0.05) bulunmuştur. Söz konusu araştırmada elde 

edilen sonuçlar ile araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar arasında paralellik olmayıp; 

araştırmamız sonucunda yağın sadece kuadratik etkisi önemli bulunmuştur.  

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin b
* 

(sarılık) değerleri üzerindeki lineer, interaksiyonel ve 

kuadratik etkileri Şekil 4.3.‟de gösterilmiştir. 

 

Tuz 0.8641667  
AA -0.3925  
Yağ -0.750833  
Sıcaklık -2.475833  
Süre -1.2575  
Tuz*AA 0.8225  
Tuz*Yağ -0.6675  
AA*Yağ -2.3925  
Tuz*Sıcaklık -0.2075  
AA*Sıcaklık 1.9575  
Yağ*Sıcaklık -3.3225  
Tuz*Süre 0.0925  
AA*Süre 1.4375  
Yağ*Süre 1.9675  
Sıcaklık*Süre 0.0775  
Tuz*Tuz -0.772083  
AA*AA -0.917083  
Yağ*Yağ -3.182083  
Sıcaklık*Sıcaklık -2.967083  
Süre*Süre -3.872083  

 

ġekil 4.3. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin b
*
 (sarılık) değerleri üzerindeki etkileri 
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4.2. Ham Yağ Analiz Sonuçları  

 

            Köfte örneklerine ait ham yağ (%) miktarı sonuçları Çizelge 4.5.‟de 

gösterilmiştir.  

Çizelge 4.5. Köfte örneklerine ait ham yağ (%) miktarı ölçüm sonuçları 

 

           Deneme no                                Ham yağ (%) 

 

1 13.85 

2 18.53 

3 18.74 

4 12.23 

5 17.93 

6 18.20 

7 13.72 

8 17.87 

9 18.12 

10 12.42 

11 13.08 

12 26.85 

13 22.12 

14 20.89 

15 17.62 

16 21.87 

17 22.01 

18 17.55 

19 16.89 

20 19.67 

21 18.07 

22 13.33 

23 23.56 

24 22.94 

25 13.61 

26 12.70 

27 18.01 

28 10.03 

29 17.92 

30 18.49 

31 21.88 

32 22.19 

33 17.73 

34 17.92 

35 18.38 

36 18.02 
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Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin ham yağ (%) değeri üzerine etkisini belirten 

polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

Ham yağ (%)  = 18,061 – 0,090X1 - 0,273X2 + 8,846X3 + 0,125X4 - 0,290X5 - 

0,035X1X2 + 0,455X1X3 + 0,050X2X3 + 0,065X1X4 - 0,230X2X4 + 

0,060X3X4 - 0,260X1X5 - 0,705X2X5 - 0,775X3X5 - 2,005X4X5 + 0,580X1
2
 

- 0,335X2
2
 - 0,005X3

2
 - 0,420X4

2
 + 0,700X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinin ham yağ (%) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.6.‟da verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.986) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.6.). Modelin etkisi istatistikî olarak önemli (P<0.01) 

bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine ilave edilen yağ miktarının köfte örneklerinin ham yağ (%) 

değerleri üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.4.‟de görüleceği 

üzere köfte örneklerine ilave edilen yağ miktarının lineer etkisi artan yöndedir. Köfte 

örneklerine ilave edilen tuz ve askorbik asit ile köfte örneklerine uygulanan ısıl işlemin 

sıcaklık ve süre değerlerinin; köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerindeki lineer 

etkisi istatistikî açıdan önemli (P>0.05) derecede bulunmamıştır. 

 Köfte örneklerine uygulanan ısıl işlemin sıcaklık ve süre değerlerinin 

interaksiyonel etkisi, köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri açısından önemlidir 

(P<0.01). Şekil 4.4.‟de görüleceği üzere köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ile 

uygulanan ısıl işlem süresinin, köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerindeki 

interaksiyonel etkisi azalan yöndedir. Yukarıda bahsedilen interaksiyonel etkileşim 

haricinde araştırmada kullanılan diğer parametrelerin, köfte örneklerinin ham yağ (%) 

değeri üzerindeki interaksiyonel etkileri istatistikî açıdan önemli (P>0.05) seviyede 

değildir.  
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Çizelge 4.6. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinin ham yağ (%) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 23.918 54.136** 0.986 

X1 (Tuz) 1 0.245 0.627  

X2 (Askorbik asit) 1 0.539 0.474  

X3 (Yağ) 1 5.710     0.030**  

X4 (Sıcaklık) 1 2.732 0.119  

X5 (Süre) 1 13.043 0.002  

X1X2 1 0.002 0.958  

X1X3 1 0.468 0.504  

X2X3 1 0.005 0.941  

X1X4 1 0.009 0.923  

X2X4 1 0.119 0.734  

X3X4 1 0.008 0.929  

X1X5 1 0.153 0.701  

X2X5 1 1.125 0.305  

X3X5 1 1.359 0.261  

X4X5 1 9.099     0.008**  

X1
2 

1 1.522 0.236  

X2
2 

1 0.508 0.486  

X3
2 

1 0.0001 0.991  

X4
2 

1 0.798 0.385  

X5
2 

1 2.218 0.157  

Uyum eksikliği 6 0.718 2.786  

Hata 15 0.257   

Genel 35    

          **P<0.01 
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 Köfte örneklerine farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile 

uygulanan sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerindeki 

kuadratik etkileri önemli (P>0.05) bulunmamıştır.           

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerindeki lineer, interaksiyonel ve 

kuadratik etkileri Şekil 4.4.‟de gösterilmiştir. 

 

Tuz -0.09  
AA -0.273333  
Yağ 8.8466667  
Sıcaklık 0.125  
Süre -0.29  
Tuz*AA -0.035  
Tuz*Yağ 0.455  
AA*Yağ 0.05  
Tuz*Sıcaklık 0.065  
AA*Sıcaklık -0.23  
Yağ*Sıcaklık 0.06  
Tuz*Süre -0.26  
AA*Süre -0.705  
Yağ*Süre -0.775  
Sıcaklık*Süre -2.005  
Tuz*Tuz 0.58  
AA*AA -0.335  
Yağ*Yağ -0.005  
Sıcaklık*Sıcaklık -0.42  
Süre*Süre -0.7  

 

ġekil 4.4. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerindeki etkileri 
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4.3. Ham Protein Analiz Sonuçları  

 

            Köfte örneklerine ait ham protein (%) miktarı analiz sonuçları Çizelge 4.7.„de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 4.7. Köfte örneklerine ait ham protein (%) miktarı ölçümleri 

 

                      Deneme no                                Ham protein (%)  

1 30.40 

2 32.98 

3 29.19 

4 31.76 

5 32.13 

6 36.02 

7 28.17 

8 34.61 

9 27.38 

10 27.86 

11 31.57 

12 29.56 

13 27.29 

14 27.01 

15 28.25 

16 30.88 

17 28.02 

18 29.54 

19 31.11 

20 28.49 

21 27.07 

22 30.51 

23 28.37 

24 27.52 

25 30.26 

26 28.25 

27 30.81 

28 29.31 

29 27.58 

30 28.10 

31 29.84 

32 27.61 

33 27.99 

34 30.26 

35 29.57 

36 31.06 
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Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin ham protein (%) değeri üzerine etkisini 

belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

Ham protein (%)  = 30,584 + 0,608X1 - 0,140X2 - 0,978X3 + 1,295X4 + 1,886X5 - 

0,850X1X2 + 0,005X1X3 + 0,335X2X3 + 2,285X1X4 - 2,165X2X4 - 

1,000X3X4 + 0,825X1X5 - 1,145X2X5 - 2,230X3X5 + 0,900X4X5 - 1,665X1
2
 

- 2,650X2
2
 - 1,260X3

2
 - 0,940X4

2
 + 0,734X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinin ham protein (%) değeri üzerindeki etkisine ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.8.‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.537) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.8.). Modelin etkisi istatistikî olarak önemli (P>0.05) 

bulunmamıştır.  

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz, yağ ve askorbik asit ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinin ham protein (%) değerleri üzerindeki lineer, interaksiyonel 

ve kuadratik etkileri istatistikî açıdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır. 

 Şekil 4.5. incelendiğinde; köfte örneklerine ilave edilen tuz ile köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklığın interaksiyonel etkisi ve köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit 

ile köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın interaksiyonel etkisinin dikkat çekici seviyede 

olduğu görülmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu interaksiyonel 

etkiler istatistikî açıdan önemli değildir. 
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Çizelge 4.8. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinin ham protein (%) değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 4.232 0.872 0.537 

X1 (Tuz) 1 0.364 0.554  

X2 (Askorbik asit) 1 1.962 0.181  

X3 (Yağ) 1 0.939 0.347  

X4 (Sıcaklık) 1 0.396 0.538  

X5 (Süre) 1 0.001 0.968  

X1X2 1 0.149 0.704  

X1X3 1 0.00001 0.998  

X2X3 1 0.023 0.881  

X1X4 1 1.076 0.315  

X2X4 1 0.966 0.341  

X3X4 1 0.206 0.656  

X1X5 1 0.140 0.713  

X2X5 1 0.270 0.610  

X3X5 1 1.025 0.327  

X4X5 1 0.167 0.688  

X1
2 

1 1.144 0.301  

X2
2 

1 2.898 0.109  

X3
2 

1 0.655 0.430  

X4
2 

1 0.365 0.554  

X5
2 

1 0.222 0.644  

Uyum eksikliği 6 2.064 0.307  

Hata 15 0.917   

Genel 35    
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            Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin ham protein (%) değerleri üzerindeki lineer, interaksiyonel ve 

kuadratik etkileri Şekil 4.5.‟de gösterilmiştir. 

 

Tuz 0.6083333  
AA -0.14  
Yağ -0.978333  
Sıcaklık 1.295  
Süre 1.8866667  
Tuz*AA -0.85  
Tuz*Yağ 0.005  
AA*Yağ 0.335  
Tuz*Sıcaklık 2.285  
AA*Sıcaklık -2.165  
Yağ*Sıcaklık -1  
Tuz*Süre 0.825  
AA*Süre -1.145  
Yağ*Süre -2.23  
Sıcaklık*Süre 0.9  
Tuz*Tuz -1.665833  
AA*AA -2.650833  
Yağ*Yağ -1.260833  
Sıcaklık*Sıcaklık -0.940833  
Süre*Süre 0.7341667  

 

ġekil 4.5. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin ham protein (%) değerleri üzerindeki etkileri 
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4.4. pH Analiz Sonuçları 

 

            Köfte örneklerine ait pH değerleri Çizelge 4.9.‟da gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.9. Köfte örneklerine ait pH ölçüm sonuçları 

 

                      Deneme no                                pH 

 

1 6.09 

2 6.07 

3 6.08 

4 5.91 

5 6.03 

6 5.99 

7 5.85 

8 6.10 

9 6.02 

10 6.07 

11 6.07 

12 5.83 

13 5.97 

14 5.81 

15 6.11 

16 5.95 

17 5.92 

18 6.10 

19 6.11 

20 5.98 

21 6.02 

22 5.86 

23 5.92 

24 5.98 

25 6.06 

26 5.93 

27 6.07 

28 5.86 

29 6.06 

30 6.12 

31 5.87 

32 5.94 

33 5.88 

34 6.09 

35 5.99 

36 6.01 



55 

 

 

  

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinin pH değeri üzerine etkisini belirten 

polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

pH = 5,703 + 0,003X1 - 0,080X2 - 0,038X3 - 0,001X4 - 0,016X5 - 0,015X1X2 + 

0,050X1X3 - 0,010X2X3 - 0,010X1X4 - 0,030X2X4 + 0,015X3X4 + 

0,020X1X5 - 0,001X2X5 - 0,015X3X5 - 0,025X4X5 - 0,030X1
2
 - 0,040X2

2
 - 

0,100X3
2
 - 0,030X4

2
 + 0,005X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinin pH değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

Çizelge 4.10‟da verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.969) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.10.). Modelin etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağ ile uygulanan ısıl işlem 

süresinin köfte örneklerinin pH değeri üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01) 

bulunmuştur. Şekil 4.6.‟da görüldüğü üzere askorbik asit ve yağ ile uygulanan ısıl işlem 

süresinin etkisi azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen tuz ile uygulanan 

sıcaklığın; köfte örneklerinin pH değeri üzerindeki lineer etkisi önemli derecede 

bulunmamıştır. 
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Çizelge 4.10. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinin pH değeri üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                          S.D.                      K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 0.004   23.780** 0.969 

X1 (Tuz) 1 0.034 0.854  

X2 (Askorbik asit) 1 5.476      0.033**  

X3 (Yağ) 1 12.552       0.003**  

X4 (Sıcaklık) 1 12.499  0.003  

X5 (Süre) 1 1.353      0.262**  

X1X2 1 1.319 0.268  

X1X3 1 14.658     0.001**  

X2X3 1 0.586 0.455  

X1X4 1 0.586 0.455  

X2X4 1 5.276    0.036*  

X3X4 1 1.319 0.268  

X1X5 1 2.345 0.146  

X2X5 1 0.0001 1.000  

X3X5 1 1.319 0.268  

X4X5 1 3.664 0.074  

X1
2 

1 10.553      0.005**  

X2
2 

1 18.762     0.0006**  

X3
2 

1 117.263     <.0001**  

X4
2 

1 10.553       0.005**  

X5
2 

1 0.293   0.596  

Uyum eksikliği 6 0.0002  1.321  

Hata 15 0.0001   

Genel 35    
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  Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın interaksiyonel etkileri köfte 

örneklerinin pH değeri açısından önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.8.‟de görüldüğü 

üzere; köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın interaksiyonel etkisi artan yöndedir. 

Aynı zamanda köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve sıcaklığın interaksiyonel 

etkileri de köfte örneklerinin pH değeri açısından önemli (P<0.05) bulunmuştur. Köfte 

örneklerine ilave edilen askorbik asit ve sıcaklığın interaksiyonel etkisinin ise azalan 

yönde olduğu Şekil 4.6.‟da görülmektedir. 

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklığın 

kuadratik etkileri köfte örneklerinin pH değeri açısından önemlidir (P<0.01). Şekil 

4.6.‟da görüldüğü üzere; köfte örneklerine ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile 

uygulanan sıcaklığın kuadratik etkileri azalan yöndedir. 

 

Tuz 0.0033333  
AA -0.08  
Yağ -0.038333  
Sıcaklık -0.001667  
Süre -0.016667  
Tuz*AA -0.015  
Tuz*Yağ 0.05  
AA*Yağ -0.01  
Tuz*Sıcaklık -0.01  
AA*Sıcaklık -0.03  
Yağ*Sıcaklık 0.015  
Tuz*Süre 0.02  
AA*Süre -4,42e-15  
Yağ*Süre -0.015  
Sıcaklık*Süre -0.025  
Tuz*Tuz -0.03  
AA*AA -0.04  
Yağ*Yağ -0.1  
Sıcaklık*Sıcaklık -0.03  
Süre*Süre 0.005  

 

ġekil 4.6. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinin pH değerleri üzerindeki etkileri 
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4.5. HAA Analiz Sonuçları 

 

            Köfte örneklerinde tespit edilen HAA miktarı (ng/g) ölçümleri Çizelge 4.11.‟de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.11. Köfte örneklerinde tespit edilen HAA miktarı (ng/g) ölçümleri 

  

Deneme no IQ MeIQx MeIQ 4,8-DiMeIQx PhIP 

1 1.757 6.673 1.180 0.034 0.586 

2 2.759 0.680 5.286 T.E.D.B. 0.486 

3 3.626 0.742 4.063 T.E.D.B. 1.025 

4 8.329 9.618 5.231 1.249 2.401 

5 4.881 3.826 3.753 0.431 0.475 

6 0.504 5.079 0.080 1.219 0.381 

7 2.881 4.361 9.310 T.E.D.B. 0.377 

8 3.877 1.116 6.835 T.E.D.B. 1.086 

9 3.247 0.058 6.276 T.E.D.B. 0.314 

10 2.119 0.641 5.584 T.E.D.B. 0.818 

11 9.645 9.039 7.899 1.315 13.486 

12 9.087 5.893 5.463 0.780 8.987 

13 1.171 T.E.D.B. 4.385 T.E.D.B. T.E.D.B. 

14 3.603 2.435 9.335 T.E.D.B. 2.201 

15 1.466 0.970 3.996 T.E.D.B. 0.405 

16 7.234 8.730 7.814 0.545 11.841 

17 2.383 0.478 6.694 T.E.D.B. 1.495 

18 3.397 0.254 T.E.D.B. T.E.D.B. T.E.D.B. 

19 0.709 1.711 T.E.D.B. 0.036 0.223 

20 0.118 0.928 0.083 0.058 0.149 

21 2.089 0.211 T.E.D.B. T.E.D.B. 0.256 

22 3.031 3.389 8.031 T.E.D.B. 0.708 

23 2.816 3.651 8.281 T.E.D.B. 0.167 

24 0.907 4.672 1.043 1.080 0.210 

25 1.126 6.413 0.108 0.161 4.081 

26 0.938 0.082 3.025 T.E.D.B. 0.135 

27 0.456 0.307 T.E.D.B. 0.009 T.E.D.B. 

28 6.583 3.217 6.067 0.589 0.565 

29 4.758 1.055 T.E.D.B. T.E.D.B. 1.511 

30 3.628 2.363 8.464 0.557 0.931 

31 3.091 1.339 8.000 T.E.D.B. 0.089 

32 2.840 4.514 7.873 T.E.D.B. 0.065 

33 7.747 7.087 4.172 1.407 1.638 

34 0.690 1.905 T.E.D.B. T.E.D.B. 0.496 

35 6.109 4.444 9.441 0.870 0.668 

36 0.348 2.430 T.E.D.B. 0.605 0.085 

T.E.D.B.: Tespit Edilebilir Düzeyde Bulunamadı  
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           Araştırmada kullanılan HAA standartlarının stok solüsyon çözeltisinin HPLC 

kromotogramı Şekil 4.7.‟de görülmektedir. Yapılan analizlerde HAA piklerinin geliş 

zamanları IQ için 4.110 dk., MeIQx için 4.934 dk., MeIQ için 6.095 dk., 4,8-DiMeIQx 

için 8.131 dk., TriMeIQx için 12.567 dk. ve PhIP için 22.151 dk. olarak belirlenmiştir. 

  

 

 

ġekil 4.7. Araştırmada kullanılan HAA standartlarının stok solüsyon çözeltisinin HPLC kromotogramı 

 

            Araştırmaya konu her bir HAA standardı için ayrı ayrı regresyon eğrileri 

çizilmiştir. Bu regresyon eğrilerinden elde edilen regresyon katsayıları; IQ için, 0.9971, 

MeIQx için 0.9984, MeIQ için, 0.9993, 4,8-DiMeIQx için 0.9985, TriMeIQx için 

0.9990 ve PhIP için 0.9989 olarak belirlenmiştir. 
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 Araştırmada HAA‟lerin geri kazanım oranlarını belirlemek için, standart ekleme 

metodu kullanılmıştır. Pişirilmiş köfte örneklerine ekstraksiyon öncesinde, bilinen 

konsantrasyonlarda (mix. 1, 2, 3) stok solüsyon çözeltisi eklenmiştir. Sonrasında 

gerçekleştirilen HPLC analizi sonucunda her bir HAA için geri kazanım oranı 

hesaplanmıştır. İlave edilen 3 farklı mix. stok solüsyon sonrasında elde edilen geri 

kazanım oranlarının ortalaması IQ için, % 63.2,  MeIQx için % 52.7, MeIQ için % 69.4, 

4,8-DiMeIQx için % 64.1 ve PhIP için % 59.2 olarak tespit edilmiştir.            
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4.5.1. IQ sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerine etkisini belirten 

polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

IQ (ng/g) = 0,816 + 0,668X1 – 1,281X2 + 0,263X3 + 3,491X4 + 1,426X5 + 3,015X1X2 + 

0,825X1X3 – 1,965X2X3 + 0,650X1X4 – 2,090X2X4 – 0,810X3X4 + 

1,245X1X5 + 0,615X2X5 – 1,995X3X5 + 2,160X4X5 + 2,267X1
2
 + 1,027X2

2
 

+ 2,472X3
2
 + 5,602X4

2
 – 0,037X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.12.‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.883) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.12.). Modelin etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı 

üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ayrıca köfte örneklerine ilave 

edilen askorbik asit ve uygulanan ısıl işlem süresinin, köfte örneklerinde oluşan IQ 

miktarı üzerindeki lineer etkileri de önemlidir (P<0.05). Uygulanan sıcaklık ve sürenin 

artmasıyla köfte örneklerinde oluşan IQ miktarında da artış meydana gelmiştir. Şekil 

4.8.‟de görüldüğü üzere köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki lineer etkisi artan yöndedir. Köfte örneklerine 

ilave edilen askorbik asidin, köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki lineer 

etkisinin azalan yönde olduğu Şekil 4.8. incelendiğinde görülmektedir. Köfte 

örneklerine ilave edilen tuz ve yağın; köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki 

lineer etkisi istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır. 

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve askorbik asidin interaksiyonel etkileri köfte 

örneklerinde oluşan IQ miktarı açısından önemli (P<0.05) bulunmuştur. Şekil 4.8.‟de 

görüldüğü üzere köfte örneklerine ilave edilen tuz ve askorbik asidin köfte örneklerinde 

oluşan IQ miktarı üzerindeki interaksiyonel etkisi artan yöndedir.  
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Çizelge 4.12. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                   S.D.                        K.O.                             F                      R
2
 

Model 20 10.768 5.701** 0.883 

X1 (Tuz) 1 3.1248 0.097  

X2 (Askorbik asit) 1 0.6182 0.443*  

X3 (Yağ) 1 0.0061 0.938  

X4 (Sıcaklık) 1 24.8980 0.0002**  

X5 (Süre) 1 0.6191 0.443*  

X1X2 1 4.8127 0.044*  

X1X3 1 0.3604 0.557  

X2X3 1 2.0443 0.173  

X1X4 1 0.2237 0.643  

X2X4 1 2.3127 0.149  

X3X4 1 0.3474 0.564  

X1X5 1 0.8206 0.379  

X2X5 1 0.2002 0.660  

X3X5 1 2.1072 0.167  

X4X5 1 2.4702 0.136  

X1
2 

1 5.4443 0.034*  

X2
2 

1 1.1179 0.307  

X3
2 

1 6.4732 0.022*  

X4
2 

1 33.2363 <.0001**  

X5
2 

1 0.0015 0.969  

Uyum eksikliği 6 4.721 0.000  

Hata 15 0.000   

Genel 35    

            **P<0.01  *P<0.05 
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            Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın kuadratik etkileri köfte örneklerinde 

oluşan IQ miktarı açısından önemlidir (P<0.05). Aynı zamanda köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklığın kuadratik etkisi de köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı açısından 

önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.8.‟de görüldüğü üzere köfte örneklerine ilave 

edilen tuz ve yağ ile uygulanan sıcaklığın köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı 

üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit 

ile pişirme süresinin kuadratik etkileri ise istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır. 

 

Tuz 0.6683333  
AA -1.281667  
Yağ 0.2633333  
Sıcaklık 3.4916667  
Süre 1.4266667  
Tuz*AA 3.015  
Tuz*Yağ 0.825  
AA*Yağ -1.965  
Tuz*Sıcaklık 0.65  
AA*Sıcaklık -2.09  
Yağ*Sıcaklık -0.81  
Tuz*Süre 1.245  
AA*Süre 0.615  
Yağ*Süre -1.995  
Sıcaklık*Süre 2.16  
Tuz*Tuz 2.2675  
AA*AA 1.0275  
Yağ*Yağ 2.4725  
Sıcaklık*Sıcaklık 5.6025  
Süre*Süre -0.0375  

 

ġekil 4.8. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki etkileri 

 

 Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.69, askorbik asidin 572.40 ppm, yağın % 18.10, sıcaklığın 

168.10 
o
C ve sürenin 5.00 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı 

açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 Yukarıdaki sonuçların literatür değerleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Yapılan çalışmalar genellikle et ve et ürünlerinde oluşan HAA miktarının, pişirme 

sıcaklığı ve süresindeki artış ile paralel olarak arttığı ve yüksek sıcaklıkta ve özellikle 

uzun pişirme süreleri sonucunda daha yüksek miktarlarda HAA oluştuğunu ortaya 

koymuştur (Knize ve ark., 1994b, Skog ve ark., 1997). 

 Balogh ve ark. (2000) yapmış oldukları araştırmada, 175 
o
C‟de 12 ve 20 dakika 
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pişirdikleri köfte örneklerinde sırasıyla 0.7 ve 1.3 ng/g IQ oluşumu tespit ederken; 200 

o
C‟de aynı sürelerde yapılan pişirme işlemi sonucunda köfte örneklerinde ortaya çıkan 

IQ miktarı sırasıyla 1.7 ve 4.4 ng/g olarak belirlenmiştir. 

 Bununla beraber; Felton ve ark. (1994), 200 
o
C‟de 12 dakika pişirdikleri % 15 

yağ içeren köftelerde IQ oluşumu tespit edememişlerdir. Yine başka bir çalışmada, 200 

o
C‟de iyi derecede pişirilen bifteğin IQ ve MeIQ içermediğini, ancak 0.58 ng/g 4,8 

DiMeIQx, 1.69 ng/g MeIQx ve 1.55 ng/g PHIP içerdiğini ortaya koymuştur (Zimmerli 

ve ark., 2001).         

 

ġekil 4.9. 7 numaralı köfte örneğine ait HPLC kromotogramı  

           Knize ve ark. (1994b) yaptıkları araştırmada; 190 
o
C‟de 4, 8 ve 12 dakika 

pişirdikleri köfte örneklerinde sırasıyla; 0.1 ng/g, 0.1 ng/g ve 0.45 ng/g IQ oluşumu 

tespit etmişlerdir. Aynı sıcaklıkta yapılan pişirme işlemi sonucunda oluşan IQ 

miktarının özellikle 8 dakikalık pişirme işlemi sonrasında büyük oranda artış göstermesi 

dikkat çekicidir. 

           Öz (2006) yapmış olduğu çalışmada, 200
 o

C‟de 15 dakika pişirdiği % 15 yağ ve 

% 1 tuz içeren köfte örneklerinde IQ oluşumu tespit edememiştir. Söz konusu 

çalışmada; 200
 o

C‟de 15 dakika pişirilen % 15 yağ içeren kontrol grubu köftelerde ise, 

1.55 ng/g IQ oluşumu tespit edilirken; ilave edilen % 1 oranındaki tuzun kontrol grubu 

köftelere göre IQ oluşumunu % 100 oranında azalmasına sebep olduğu belirtilmiştir.  
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4.5.2. MeIQX sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarları üzerine etkisini 

belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

MeIQX (ng/g) = 0,436 + 1,405X1 – 1,272X2 – 1,197X3 + 3,807X4 + 1,792X5 –

1,312X1X2 – 1,787X1X3 – 1,597X2X3 + 3,917X1X4 + 0,457X2X4 – 

1,077X3X4 + 2,042X1X5 – 2,127X2X5 – 1,402X3X5 – 0,987X4X5 + 

2,617X1
2
 + 1,152X2

2
 + 4,182X3

2
 + 4,482X4

2
 + 0,442X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.13‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.945) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.13.). Modelin etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve askorbik asit ile köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklık ve pişirme süresinin; köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı 

üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Ayrıca, köfte örneklerinde 

oluşan MeIQX miktarı üzerinde köfte örneklerine ilave edilen yağın lineer etkisi de 

önemlidir (P<0.05). Uygulanan sıcaklık ve sürenin artmasıyla köfte örneklerinde oluşan 

MeIQX miktarında da artış meydana gelmiştir. Şekil 4.10.‟da görüldüğü üzere köfte 

örneklerine uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin köfte örneklerinde oluşan MeIQX 

miktarı üzerindeki lineer etkileri artan yöndedir.  
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Çizelge 4.13. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                         S.D.                  K.O.                        F                              R
2
 

Model 20 13.208 13.015** 0.945 

X1 (Tuz) 1 13.672 0.002**  

X2 (Askorbik asit) 1 0.265 0.614**  

X3 (Yağ) 1 1.174 0.295*  

X4 (Sıcaklık) 1 27.129 0.0001**  

X5 (Süre) 1 1.551 0.232**  

X1X2 1 1.697 0.212  

X1X3 1 3.148 0.096  

X2X3 1 2.514 0.133  

X1X4 1 15.122 0.001**  

X2X4 1 0.206 0.656  

X3X4 1 1.144 0.301  

X1X5 1 4.110 0.060  

X2X5 1 4.460 0.051  

X3X5 1 1.938 0.184  

X4X5 1 0.960 0.342  

X1
2 

1 13.497 0.002**  

X2
2 

1 2.615 0.126  

X3
2 

1 34.467 <.0001**  

X4
2 

1 39.589 <.0001**  

X5
2 

1 0.385 0.544  

Uyum eksikliği 6 2.537 0.000  

Hata 15 0.000   

Genel 35    

            **P<0.01  *P<0.05 
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 Ayrıca köfte örneklerine ilave edilen tuzun, köfte örneklerinde oluşan MeIQX 

miktarı üzerindeki lineer etkisi de artan yöndedir. Buna karşılık köfte örneklerine ilave 

edilen askorbik asit ve yağın, köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki lineer 

etkilerinin azalan yönde olduğu Şekil 4.10.‟da görülmektedir. 

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz ile köfte örneklerine uygulanan pişirme 

sıcaklığının; köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki interaksiyonel etkisi 

önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.10. incelendiğinde; köfte örneklerinde oluşan 

MeIQX miktarı üzerindeki söz konusu interaksiyonel etkinin artan yönde olduğu 

görülmektedir.   

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın kuadratik etkileri köfte örneklerinde 

oluşan MeIQX miktarı açısından önemlidir (P<0.01). Aynı zamanda köfte örneklerine 

uygulanan pişirme sıcaklığının kuadratik etkisi de köfte örneklerinde oluşan MeIQX 

miktarı açısından önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.10.‟da görüldüğü üzere köfte 

örneklerine uygulanan pişirme sıcaklığı ile köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın; 

köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir. 

Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ile uygulanan pişirme süresinin kuadratik 

etkileri ise istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır. 

 

Tuz 1.4058333  
AA -1.2725  
Yağ -1.1975  
Sıcaklık 3.8075  
Süre 1.7925  
Tuz*AA -1.3125  
Tuz*Yağ -1.7875  
AA*Yağ -1.5975  
Tuz*Sıcaklık 3.9175  
AA*Sıcaklık 0.4575  
Yağ*Sıcaklık -1.0775  
Tuz*Süre 2.0425  
AA*Süre -2.1275  
Yağ*Süre -1.4025  
Sıcaklık*Süre -0.9875  
Tuz*Tuz 2.6170833  
AA*AA 1.1520833  
Yağ*Yağ 4.1820833  
Sıcaklık*Sıcaklık 4.4820833  
Süre*Süre 0.4420833  

 

ġekil 4.10. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan MeIQx miktarı üzerindeki etkileri 
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 Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 1.71, askorbik asidin 600 ppm, yağın % 13.77, sıcaklığın 150 
o
C 

ve sürenin 5 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı açısından 

kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.              

 Et ve et ürünlerinde ısıl işlem sonrasında oluşan MeIQx miktarı ile ilgili yapılan 

çalışmalar incelendiğinde farklı araştırmacıların çok farklı sonuçlar elde etmiş olduğu 

görülmektedir. Abdulkarim ve Scot Smith (1998) yapmış oldukları araştırmada, % 15 

yağ içeren köfte örneklerini 230 
o
C‟de 15 dakika pişirdikten sonra, bu örneklerde 1 ng/g 

MeIQx oluşumu tespit ederken, Öz (2006) 200
 o

C ve 225 
o
C‟de 15 dakika pişirdiği % 

20 yağ içeren köfte örneklerinde MeIQx oluşumu tespit edememiştir. Felton ve ark. 

(1994) ise 200 
o
C‟de 12 dakika pişirdikleri % 15 yağ içeren köfte örneklerinden 3 ng/g 

MeIQx oluşumu tespit etmişlerdir. Shin ve ark. (2003) 225 
o
C‟de 20 dakika pişirdikleri 

köfte örneklerinde 5.5 – 5.7 ng/g MeIQx oluşumu tespit ederlerken; Reistad ve ark. 

(1997) 180 – 200 
o
C‟de 12 dakika pişirdikleri köfte örneklerinde 3.5 ng/g MeIQx 

oluşumu tespit etmişlerdir. 

 Balogh ve ark. (2000) 175 
o
C‟de 12 ve 20 dakika pişirdikleri köfte örneklerinde 

sırasıyla 0.5 ng/g ve 0.8 ng/g MeIQx oluşumu tespit ederken; sıcaklığın 200 
o
C‟ye 

çıkarılmasıyla söz konusu köfte örneklerinde tespit edilen MeIQx miktarı sırasıyla 1.5 

ng/g ve 4.2 ng/g seviyesine çıkmıştır. Araştırmacıların pişirme sıcaklığını 175 
o
C‟den 

200 
o
C‟ye ve pişirme süresini 12 dakikadan 20 dakikaya çıkarması sonucunda köfte 

örneklerinde oluşan MeIQx miktarındaki yüksek artış dikkat çekici olup; deneme 

dizaynına göre yapmış olduğumuz yanıt yüzey analizi sonuçlarımızla paralellik arz 

etmektedir.  
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4.5.3. MeIQ sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarları üzerine etkisini 

belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

MeIQ (ng/g) = 0,002 + 0,525X1 – 1,687X2 – 0,624X3 + 2,925X4 + 1,630X5 – 0,737X1X2 

+ 3,882X1X3 + 0,192X2X3 – 1,902X1X4 + 0,787X2X4 + 2,607X3X4 + 

0,652X1X5 + 0,342X2X5 – 0,257X3X5 – 4,202X4X5 + 2,079X1
2
 + 4,449X2

2
 

+ 5,929X3
2
 + 5,474X4

2
 + 6,834X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.14‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.926) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.14.). Modelin etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur.  

 Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ile uygulanan ısıl işlem süresinin 

köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Ayrıca köfte örneklerinin pişirme sıcaklığı da; köfte örneklerinde oluşan 

MeIQ miktarı üzerinde önemli (P<0.01)  lineer etkiye sahiptir. Uygulanan sıcaklık ve 

sürenin artmasıyla köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarında da artış meydana 

gelmiştir. Şekil 4.11.‟de görüldüğü üzere köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve ısıl 

işlem süresinin köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki lineer etkileri artan 

yöndedir. Buna karşın; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asidin, köfte örneklerinde 

oluşan MeIQ miktarı üzerindeki lineer etkisi azalan yönde olup; söz konusu etki Şekil 

4.11.‟de görülmektedir. 

 Köfte örneklerine ilave edilen tuz ile yağın; köfte örneklerinde oluşan MeIQ 

miktarı üzerindeki interaksiyonel etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Şekil 4.11. 

incelendiğinde; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki söz konusu 

interaksiyonel etkinin artan yönde olduğu görülmektedir.  
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Çizelge 4.14. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                             S.D.                    K.O.                     F                              R
2
 

Model 20 20.265 9.476** 0.926 

X1 (Tuz) 1 0.118 0.735  

X2 (Askorbik asit) 1 2.979 0.104*  

X3 (Yağ) 1 20.665 0.0004  

X4 (Sıcaklık) 1 16.957 0.0009**  

X5 (Süre) 1 0.493 0.493*  

X1X2 1 0.254 0.621  

X1X3 1 7.048 0.018*  

X2X3 1 0.017 0.897  

X1X4 1 1.692 0.212  

X2X4 1 0.290 0.598  

X3X4 1 3.179 0.094  

X1X5 1 0.199 0.661  

X2X5 1 0.054 0.818  

X3X5 1 0.031 0.862  

X4X5 1 8.258 0.011*  

X1
2 

1 4.044 0.062  

X2
2 

1 18.516 0.0006**  

X3
2 

1 32.883 <.0001**  

X4
2 

1 28.030 <.0001**  

X5
2 

1 43.686 <.0001**  

Uyum eksikliği 6 5.333 641.414  

Hata 15 0.008   

Genel 35    

            **P<0.01  *P<0.05 
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 Ayrıca; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerinde, köftelere uygulanan 

pişirme sıcaklığı ve süresinin interaksiyonel etkisi de önemli (P<0.05) bulunmuştur. 

 Köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerinde farklı seviyelerde ilave edilen 

askorbik asit ve yağın kuadratik etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 4.11.‟de 

görüldüğü üzere köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağın köfte örneklerinde 

oluşan MeIQ miktarı üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir. 

 Aynı zamanda, köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerinde köfte 

örneklerine uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin kuadratik etkilerinin de önemli 

(P<0.01) olduğu bulunmuştur. Şekil 4.11.‟de görüldüğü üzere köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin, köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir. Köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

üzerinde, köfte örneklerine ilave edilen tuz miktarının kuadratik etkisi istatistikî açıdan 

önemli bulunmamıştır.   

 

Tuz 0.5258333  
AA -1.6875  
Yağ -0.624167  
Sıcaklık 2.9258333  
Süre 1.6308333  
Tuz*AA -0.7375  
Tuz*Yağ 3.8825  
AA*Yağ 0.1925  
Tuz*Sıcaklık -1.9025  
AA*Sıcaklık 0.7875  
Yağ*Sıcaklık 2.6075  
Tuz*Süre 0.6525  
AA*Süre 0.3425  
Yağ*Süre -0.2575  
Sıcaklık*Süre -4.2025  
Tuz*Tuz 2.0795833  
AA*AA 4.4495833  
Yağ*Yağ 5.9295833  
Sıcaklık*Sıcaklık 5.4745833  
Süre*Süre 6.8345833  

 

ġekil 4.11. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki etkileri 

 

           Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.30, askorbik asidin 520 ppm, yağın % 23.60, sıcaklığın 155.30 

o
C ve sürenin 8.20 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  
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 Köfte örneklerinde pişirme işlemi sonucunda oluşan MeIQ miktarının tespit 

edilmeye çalışıldığı birçok çalışmada farklı sonuçlar elde edilmiştir. Johansson ve ark. 

(1995) 165–200 
o
C‟de 8 dakika pişirdikleri köfte örneklerinin tava kalıntılarında ve 

Busquets ve ark. (2004) 175–200 
o
C‟de 11.2 dakika pişirdikleri hamburger örneklerinde 

MeIQ tespit edememişlerdir.  

 Öz (2006) yaptığı çalışmada % 20 yağ içeren köfte örneklerini 200 
o
C‟de 15 

dakika pişirdikten sonra MeIQ oluşumu tespit edemezken; aynı sıcaklık ve sürede 

pişirilen % 30 yağ içeren köfte örneklerinde ise 0.24 ng/g MeIQ oluşumu tespit etmiştir. 

Aynı çalışmada, pişirme sıcaklığının 225 
o
C‟ye çıkarılması ile % 30 yağ içeren köfte 

örneklerinde oluşan MeIQ miktarı yaklaşık 10 kat artarak; 2.66 ng/g seviyesine 

çıkmıştır. 

 Abdulkarim ve Scot Smith (1998) yapmış oldukları araştırmada, % 15 yağ 

içeren köfte örneklerini 230 
o
C‟de 15 dakika pişirdikten sonra, bu örneklerde MeIQ 

oluşumu tespit edememişlerdir. Yine benzer şekilde; Felton ve ark. (1994) 200 
o
C‟de 12 

dakika pişirdikleri % 15 yağ içeren köfte örneklerinde tespit edilebilir düzeyde MeIQ 

oluşumu ile karşılaşmamışlardır.   

 Balogh ve ark. (2000) 175 
o
C‟de 12 ve 20 dakika pişirdikleri köfte örneklerinde 

sırasıyla 0.1 ng/g ve 0.3 ng/g MeIQ oluşumu tespit ederken; sıcaklığın 200 
o
C‟ye 

çıkarılmasıyla söz konusu köfte örneklerinde tespit edilen MeIQ miktarı sırasıyla 0.5 

ng/g ve 2.1 ng/g seviyesine çıkmıştır. Araştırmacıların pişirme sıcaklığını 175 
o
C‟den 

200 
o
C‟ye ve pişirme süresini 12 dakikadan 20 dakikaya çıkarması sonucunda köfte 

örneklerinde oluşan MeIQ miktarındaki yüksek artış dikkat çekmektedir. 
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4.5.4. 4,8-DiMeIQX sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarları üzerine 

etkisini belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

4,8-DiMeIQX (ng/g) = 0,097 + 0,186X1 – 0,160X2 – 0,028X3 + 0,473X4 + 0,346X5 + 

0,470X1X2 – 0,175X1X3 – 0,355X2X3 + 0,075X1X4 – 0,135X2X4 – 

0,190X3X4 + 0,435X1X5 + 0,095X2X5 – 0,550X3X5 + 0,450X4X5 + 

0,182X1
2
 + 0,012X2

2
 – 0,037X3

2
 + 0,377X4

2
 + 0,287X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerindeki etkisine ait varyans 

analizi sonuçları Çizelge 4.15‟de verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.804) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.15.). Modelin etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur.   

 Köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerinde; uygulanan sıcaklığın 

ve pişirme süresinin lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklığın ve pişirme süresinin artışıyla beraber, köfte örneklerinde oluşan 

4,8-DiMeIQX miktarı da artmaktadır. Şekil 4.12.‟de görüldüğü üzere köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklığın ve pişirme süresinin; köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX 

miktarı üzerindeki etkileri artan yöndedir. 

 Köfte örneklerine ilave edilen yağ ile uygulanan ısıl işlem süresinin 

interaksiyonel etkileri köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı açısından önemli 

(P<0.05) bulunmuştur. Şekil 4.12.‟de görüldüğü üzere; köfte örneklerinde oluşan 4,8-

DiMeIQX miktarı üzerindeki söz konusu interaksiyonel etki azalan yöndedir. Yine Şekil 

4.12. incelendiğinde; köfte örneklerine ilave edilen tuz - askorbik asit ile yağ - askorbik 

asit etkileşimlerinin interaksiyonel etkilerinin dikkat çekici seviyede olduğu 

görülecektir. Ancak söz konusu interaksiyonel etkiler istatistikî açıdan önemli (P>0.05) 

olarak değerlendirilememektedir.   
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Çizelge 4.15. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                                   S.D.               K.O.                     F                         R
2
 

Model 20 0.204 3.094* 0.804 

X1 (Tuz) 1 1.041 0.323  

X2 (Askorbik asit) 1 0.114 0.739  

X3 (Yağ) 1 2.899 0.109  

X4 (Sıcaklık) 1 3.490 0.081*  

X5 (Süre) 1 2.313 0.149*  

X1X2 1 3.339 0.087  

X1X3 1 0.463 0.506  

X2X3 1 1.905 0.187  

X1X4 1 0.085 0.774  

X2X4 1 0.275 0.607  

X3X4 1 0.545 0.471  

X1X5 1 2.860 0.111  

X2X5 1 0.136 0.717  

X3X5 1 4.573 0.049*  

X4X5 1 3.061 0.100  

X1
2 

1 1.007 0.331  

X2
2 

1 0.004 0.946  

X3
2 

1 0.042 0.839  

X4
2 

1 4.308 0.055  

X5
2 

1 2.499 0.134  

Uyum eksikliği 6 0.165 0.000  

Hata 15 0.000   

Genel 35    

           *P<0.05 
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           Köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerinde, köfte örneklerine ilave 

edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin kuadratik etkileri; 

istatistikî açıdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır. 

 

Tuz 0.1015  
AA -0.0155  
Yağ -0.062667  
Sıcaklık 0.4103333  
Süre 0.1796667  
Tuz*AA 0.726  
Tuz*Yağ -0.166  
AA*Yağ -0.341  
Tuz*Sıcaklık -0.182  
AA*Sıcaklık -0.391  
Yağ*Sıcaklık -0.203  
Tuz*Süre 0.4215  
AA*Süre 0.0855  
Yağ*Süre -0.8065  
Sıcaklık*Süre 0.4585  
Tuz*Tuz 0.19425  
AA*AA 0.71225  
Yağ*Yağ 0.41475  
Sıcaklık*Sıcaklık -0.05425  
Süre*Süre -0.26975  

 

ġekil 4.12. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerindeki etkileri 

 

 Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.47, askorbik asidin 328.30 ppm, yağın % 19.40, sıcaklığın 

155.30 
o
C ve sürenin 8.60 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX 

miktarı açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

 Felton ve ark. (1994) yapmış oldukları araştırmada, % 15 yağ içeren köfte 

örneklerinin 200
 o

C‟de 12 dakika pişirilmesi sonucunda, köfte örneklerinde 0.3 ng/g 

4,8-DiMeIQX oluştuğunu tespit etmişler; sıcaklığın 250
 o

C‟ye çıkarılmasıyla, köfte 

örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarının 1.2 ng/g seviyesine çıktığını görmüşlerdir. 

 Turesky ve ark. (1988) ise 275 
o
C‟de 5 ve 10 dakika pişirdikleri köfte 

örneklerinde 4,8-DiMeIQX oluşumu tespit edememişken; pişirme süresinin 15 dakikaya 

çıkmasıyla köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarını 3.9 ng/g olarak 

belirlemişlerdir. 

 Abdulkarim ve Scot Smith (1998) yapmış oldukları araştırmada, % 15 yağ 

içeren köfte örneklerini 230 
o
C‟de 15 dakika pişirdikten sonra, bu örneklerde 4,8-

DiMeIQX oluşumu tespit edememişlerdir. Öz (2006) ise yapmış olduğu çalışmada; % 10 



76 

 

 

yağ içeren köfte örneklerinin 225 
o
C‟de 15 dakika pişirilmesi sonrasında bu örneklerde 

4,8-DiMeIQX oluşumu tespit edemezken; yağ oranının % 20‟ye çıkmasıyla aynı sıcaklık 

ve sürede pişirilen köfte örneklerinde 14.63 ng/g 4,8-DiMeIQX oluşumu tespit etmiştir. 

 Balogh ve ark. (2000) 175 
o
C‟de 12 ve 20 dakika pişirdikleri köfte örneklerinde 

sırasıyla 0.8 ng/g ve 0.9 ng/g 4,8-DiMeIQX oluşumu tespit ederken; sıcaklığın 200 

o
C‟ye çıkarılmasıyla söz konusu köfte örneklerinde tespit edilen 4,8-DiMeIQX miktarı 

sırasıyla 0.9 ng/g ve 4.5 ng/g seviyesine çıkmıştır. Araştırmacıların pişirme sıcaklığını 

ve pişirme süresini arttırması sonucunda köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX 

miktarındaki yüksek artış meydana gelmiştir. 

 

 

 

ġekil 4.13. 23 numaralı köfte örneğine ait HPLC kromotogramı 
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4.5.5. PhIP sonuçları 

 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda tuz, askorbik asit, 

yağ, sıcaklık ve sürenin, köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarları üzerine etkisini 

belirten polinomiyal modele ait eşitlik aşağıdaki gibidir. 

 

PhIP (ng/g) = 0,246 + 0,660X1 – 1,754X2 – 0,094X3 + 3,840X4 + 2,419X5 – 1,307X1X2 

+ 3,567X1X3 + 0,582X2X3 – 0,292X1X4 – 3,577X2X4 + 1,627X3X4 + 

2,202X1X5 – 4,242X2X5 + 0,132X3X5 + 4,602X4X5 + 0,228X1
2
 + 0,328X2

2
 

+ 0,163X3
2
 + 6,718X4

2
 + 0,078X5

2
 

 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi 

sonuçları Çizelge 4.16‟ da verilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan modelin (R
2
=0.870) seviyesinde uyum sağladığı 

görülmüştür (Çizelge 4.16.). Modelin etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

 Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve pişirme süresinin köfte örneklerinde 

oluşan PhIP miktarı üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Şekil 

4.14‟de görüldüğü üzere; köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve pişirme süresinin 

köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki lineer etkileri artan yöndedir. Köfte 

örneklerine ilave edilen askorbik asidin de; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı 

üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.05) bulunmuştur. Ancak; Şekil 4.14‟de de 

görüldüğü üzere; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asidin; köfte örneklerinde 

oluşan PhIP miktarı üzerindeki lineer etkisi azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave 

edilen tuz ve yağın; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki lineer etkisi 

istatistikî açıdan önemli bulunmamıştır.  

 Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve uygulanan ısıl işlem sürenin 

interaksiyonel etkileri köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı açısından önemli 

(P<0.05) bulunmuştur. Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve uygulanan ısıl 

işlem sürenin interaksiyonel etkisinin azalan yönde olduğu Şekil 4.14‟de görülmektedir.  
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Çizelge 4.16. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki etkisine ait varyans analizi sonuçları 

 

Varyasyon Kaynağı                             S.D.                      K.O.                       F                         R
2
 

Model 20 15.489 5.021** 0.770 

X1 (Tuz) 1 0.717 0.410  

X2 (Askorbik asit) 1 5.177 0.038*  

X3 (Yağ) 1 1.467 0.244  

X4 (Sıcaklık) 1 27.572 <.0001**  

X5 (Süre) 1 2.854 0.111**  

X1X2 1 0.554 0.468  

X1X3 1 4.125 0.060  

X2X3 1 0.110 0.744  

X1X4 1 0.027 0.870  

X2X4 1 4.148 0.059  

X3X4 1 0.858 0.368  

X1X5 1 1.572 0.229  

X2X5 1 5.834 0.028*  

X3X5 1 0.005 0.940  

X4X5 1 6.866 0.019*  

X1
2 

1 0.033 0.856  

X2
2 

1 0.070 0.794  

X3
2 

1 0.017 0.896  

X4
2 

1 29.266 <.0001**  

X5
2 

1 0.004 0.950  

Uyum eksikliği 6 46.272 7.712  

Hata 15 0.000   

Genel 35    

           **P<0.01  *P<0.05 
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 Ayrıca köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerinde, köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin interaksiyonel etkileri de önemlidir (P<0.05). 

Şekil 4.14.‟de görüldüğü üzere; köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem 

süresinin, köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki interaksiyonel etkisi artan 

yöndedir. 

 Şekil 4.14. incelendiğinde; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerinde, 

köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın interaksiyonel etkisi ile köfte örneklerine 

ilave edilen askorbik asit ile uygulanan sıcaklığın interaksiyonel etkisinin dikkat çekici 

düzeyde olduğu görülecektir. Ancak; söz konusu interaksiyonel etkiler, istatistikî açıdan 

önemli olarak değerlendirilememektedir. 

 Köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın kuadratik etkisi köfte örneklerinde 

oluşan PhIP miktarı açısından önemlidir (P<0.05). Şekil 4.14.‟de görüldüğü üzere; köfte 

örneklerine uygulanan sıcaklığın, köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki 

kuadratik etkisi artan yöndedir. Bununla beraber; köfte örneklerine ilave edilen tuz, 

askorbik asit ve yağ ile uygulanan ısıl işlem süresinin kuadratik etkileri istatistikî açıdan 

önemli değildir. 

             

Tuz 0.6608333  
AA -1.754167  
Yağ -0.094167  
Sıcaklık 3.8408333  
Süre 2.4191667  
Tuz*AA -1.3075  
Tuz*Yağ 3.5675  
AA*Yağ 0.5825  
Tuz*Sıcaklık -0.2925  
AA*Sıcaklık -3.5775  
Yağ*Sıcaklık 1.6275  
Tuz*Süre 2.2025  
AA*Süre -4.2425  
Yağ*Süre 0.1325  
Sıcaklık*Süre 4.6025  
Tuz*Tuz 0.22875  
AA*AA 0.32875  
Yağ*Yağ 0.16375  
Sıcaklık*Sıcaklık 6.71875  
Süre*Süre 0.07875  

 

ġekil 4.14. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte 

örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki etkileri 
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 Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0, askorbik asidin 600 ppm, yağın % 20.40, sıcaklığın 177.90 
o
C 

ve sürenin 10 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı açısından 

kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 Et ve et ürünlerinde ısıl işlem sonrasında oluşan PhIP miktarı ile ilgili yapılmış 

araştırmalar incelendiğinde; PhIP‟ ın bu tarz ürünlerde en sık ve miktar olarak en fazla 

seviyede tespit edilen HAA olduğu görülecektir. Bu alanda araştırma yapan birçok 

araştırmacı farklı şekilde yapılan pişirme işlemleri sonucunda çok farklı miktarlarda 

PhIP oluşumu tespit etmişlerdir. 

 Shin ve ark. (2003) 225
 o

C‟de 20 dakika pişirdikleri köfte örneklerinde, 16,8-

17.4 ng/g PhIP tespit etmişlerdir. Balogh ve ark. (2000) 175 
o
C‟de 12 ve 20 dakika 

pişirdikleri köfte örneklerinde sırasıyla 0.9 ng/g ve 6.2 ng/g PhIP oluşumu tespit 

etmişlerdir. Bu sıcaklık ve süre parametrelerinde dahi tespit edilen PhIP miktarının 

yüksek seviyede olması; deneme dizaynına göre yapmış olduğumuz yanıt yüzey analizi 

sonuçları ile uyum göstermektedir. Aynı araştırmada; sıcaklığın 200 
o
C‟ye 

çıkarılmasıyla söz konusu köfte örneklerinde tespit edilen PhIP miktarı sırasıyla 4.0 

ng/g ve 25.4 ng/g seviyesine çıkmıştır. Araştırmacıların pişirme sıcaklığını ve pişirme 

süresini arttırması sonucunda köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarındaki yüksek artış 

meydana gelmiştir. 

 Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

sürenin, köfte örneklerinde oluşan 5 farklı HAA miktarları üzerindeki lineer, 

interaksiyonel ve kuadratik etkileri toplu olarak Çizelge 4.17‟de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.17. Farklı seviyelerde ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve sürenin 

köfte örneklerinde oluşan 5 farklı HAA miktarları üzerindeki lineer, interaksiyonel ve kuadratik 

etkileri 

 

                IQ                          MeIQx                      MeIQ                   4,8 DiMeIQx            PhIP                       
L

in
ee

r
 

Tuz Tuz** Tuz Tuz Tuz 

AA* AA** AA* AA AA* 

Yağ Yağ* Yağ Yağ Yağ 

Sıcaklık* Sıcaklık** Sıcaklık** Sıcaklık** Sıcaklık** 

Süre* Süre** Süre* Süre** Süre** 

 

Ġn
te

ra
k

si
y

o
n

el
 

 Tuz-AA* Tuz-AA Tuz-AA Tuz-AA Tuz-AA 

  Tuz-Yağ Tuz-Yağ Tuz-Yağ* Tuz-Yağ Tuz-Yağ 

  AA-Yağ AA-Yağ AA-Yağ AA-Yağ AA-Yağ 

  Tuz-Sıcaklık Tuz-Sıcaklık** Tuz-Sıcaklık Tuz-Sıcaklık Tuz-Sıcaklık 

  AA-Sıcaklık AA-Sıcaklık AA-Sıcaklık AA-Sıcaklık AA-Sıcaklık 

  Yağ-Sıcaklık Yağ-Sıcaklık Yağ-Sıcaklık Yağ-Sıcaklık Yağ-Sıcaklık 

  Tuz-Süre Tuz-Süre Tuz-Süre Tuz-Süre Tuz-Süre 

  AA-Süre AA-Süre AA-Süre AA-Süre AA-Süre* 

  Yağ-Süre Yağ-Süre Yağ-Süre Yağ-Süre* Yağ-Süre 

  Sıcaklık-Süre Sıcaklık-Süre Sıcaklık-Süre* Sıcaklık-Süre Sıcaklık-Süre* 

 

K
u

a
d

ra
ti

k
 

  Tuz-Tuz* Tuz-Tuz** Tuz-Tuz Tuz-Tuz Tuz-Tuz 

   AA-AA AA-AA AA-AA** AA-AA AA-AA 

   Yağ-Yağ* Yağ-Yağ** Yağ-Yağ** Yağ-Yağ Yağ-Yağ 

   Sıcaklık-Sıcaklık** Sıcaklık-Sıcaklık** Sıcaklık-Sıcaklık** Sıcaklık-Sıcaklık Sıcaklık-Sıcaklık** 

   Süre-Süre Süre-Süre Süre-Süre** Süre-Süre Süre-Süre 

                      **P<0.01  *P<0.05 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

5.1. Sonuçlar 

 

Bu araştırmada; farklı sıcaklıklarda (150, 170, 190, 210 ve 230 
o
C) ve sürelerde 

(5, 7.5, 10, 12.5 ve 15 dakika) pişirilen sığır etinden hazırlanmış köftelerde; farklı 

miktarlarda tuz (% 0, 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0), askorbik asit (0,  150, 300, 450 ve 600 ppm)  

ve kabuk yağı (% 10, 15, 20, 25 ve 30) ilavesinin heterosiklik aromatik aminlerin 

oluşumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla; Yanıt Yüzey Yöntemine göre 

Central-Composite Dizaynı (CCD) esas alınarak deneme gerçekleştirilmiştir. 

Renk ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine göre; sıcaklık ve 

sürenin köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerleri üzerindeki lineer etkisi önemli 

(P<0.01) bulunmuştur. Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve süre arttıkça köfte 

örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerlerinde azalma görülmüştür. Köfte örneklerine ilave 

edilen yağ miktarının (P<0.05) ve köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın (P<0.01) 

kuadratik etkileri önemli bulunmuştur. Söz konusu parametrelerin belli bir noktadan 

sonra; köfte örneklerinin L
*
 (parlaklık) değerlerini azaltıcı yönde etki ettiği tespit 

edilmiştir. 

Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerleri üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte 

örneklerine uygulanan sıcaklık ve süre arttıkça köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) 

değerlerinde azalma görülmüştür. Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağ 

etkileşimi, köfte örneklerine ilave edilen tuz ve uygulanan ısıl işlem süresi etkileşimi ile 

köfte örneklerine ilave edilen yağ ve uygulanan ısıl işlem süresi etkileşimi önemli 

(P<0.05) bulunmuştur. Söz konusu interaksiyonel etkilerden yağ – süre interaksiyonu 

köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerlerini arttırırken; diğer interaksiyonel etkileşimler 

köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerlerini azaltmaktadır. Köfte örneklerine uygulanan 

ısıl işlem süresinin kuadratik etkisi de önemli (P<0.01) olup; belli bir noktadan sonra 

köfte örneklerinin a
* 

(kırmızılık) değerlerini artırıcı yönde etki yapmaktadır. 

Renk ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine göre; sıcaklığın, köfte 

örneklerinin b
*
 (sarılık) değerleri üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

Sıcaklığın artışı ile köfte örneklerinin b
*
 (sarılık) değerlerinde düşüş tespit edilmiştir. 

Köfte örneklerine ilave edilen yağ miktarı ile uygulanan sıcaklık ve sürenin, köfte 

örneklerinin b
*
 (sarılık) değerleri üzerindeki kuadratik etkileri önemli (P<0.01) olup;  
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söz konusu parametreler belli bir değerden sonra köfte örneklerinin b
*
 (sarılık) 

değerlerinin azalmasına neden olmaktadır. 

Köfte örneklerine ilave edilen yağ; doğal olarak köfte örneklerinin ham yağ (%) 

değerlerinin artmasına neden olmuştur. Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve süre 

interaksiyonunun; köfte örneklerinin ham yağ (%) değerleri üzerinde önemli etkiye 

sahip olduğu ve söz konusu etkileşimin, ham yağ değerlerinde azalmaya sebep olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Ham protein (%) miktarı ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine 

göre; araştırmamızda kullanılan beş farklı parametrenin; köfte örneklerinin ham protein 

(%) miktarı üzerinde istatistikî olarak önemli bir etkiye sahip olmadığı sonucu ortaya 

çıkmıştır.  

Köfte örneklerinin pH ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine göre; 

köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağ ile uygulanan ısıl işlem süresinin 

köfte örneklerinin pH değeri üzerindeki lineer etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve yağ ile uygulanan ısıl işlem süresinin 

etkisi azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağın interaksiyonel etkileri 

köfte örneklerinin pH değeri açısından önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte örneklerine 

ilave edilen tuz ve yağın interaksiyonel etkisi artan yöndedir. Aynı zamanda köfte 

örneklerine ilave edilen askorbik asit ve sıcaklığın interaksiyonel etkileri de köfte 

örneklerinin pH değeri açısından önemli (P<0.05) bulunmuştur. Köfte örneklerine ilave 

edilen askorbik asit ve sıcaklığın interaksiyonel etkisi ise azalan yöndedir. Köfte 

örneklerine ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklığın kuadratik 

etkileri köfte örneklerinin pH değeri açısından önemlidir (P<0.01). Köfte örneklerine 

ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklığın kuadratik etkileri azalan 

yöndedir. 

Köfte örneklerinin IQ ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine göre; 

köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve sürenin köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı 

üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.05) bulunmuştur. Uygulanan sıcaklık ve sürenin 

artmasıyla köfte örneklerinde oluşan IQ miktarında da artış meydana gelmiştir. Buna 

karşın; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asidin köfte örneklerinde oluşan IQ 

miktarı üzerindeki lineer etkisi de önemli (P<0.05) olup; askorbik asit köfte 

örneklerinde daha az miktarda IQ oluşumuna neden olmuştur. Köfte örneklerine ilave 

edilen tuz ve yağın kuadratik etkisi köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı açısından 

önemlidir (P<0.05). Aynı zamanda köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın kuadratik 
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etkisi de köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı açısından önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağ ile köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın 

köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir. 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.69, askorbik asidin 572.40 ppm, yağın % 18.10, sıcaklığın 

168.10 
o
C ve sürenin 5.00 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan IQ miktarı 

açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Köfte örneklerinin MeIQX ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine 

göre; köfte örneklerine ilave edilen tuz ve askorbik asit ile köfte örneklerine uygulanan 

sıcaklığın ve pişirme süresinin köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki 

lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı 

üzerinde köfte örneklerine ilave edilen yağın lineer etkisi de önemlidir (P<0.05).  

Uygulanan sıcaklık ve sürenin artmasıyla köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarında 

da artış meydana gelmiştir. Köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin 

köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı üzerindeki lineer etkileri artan yöndedir. 

Ancak; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asidin, köfte örneklerinde oluşan MeIQX 

miktarı üzerindeki lineer etkisi azalan yönde olup; askorbik asit araştırmaya konu köfte 

örneklerinde daha az miktarlarda MeIQx oluşumuna neden olmuştur. Köfte örneklerine 

ilave edilen tuz, yağ ve uygulanan sıcaklığın kuadratik etkileri köfte örneklerinde oluşan 

MeIQx miktarı açısından önemlidir (P<0.01). Köfte örneklerine ilave edilen tuz ve yağ 

ile köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın köfte örneklerinde oluşan MeIQx miktarı 

üzerindeki kuadratik etkileri artan yöndedir.            

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 1.71, askorbik asidin 600 ppm, yağın % 13.77, sıcaklığın 150 
o
C 

ve sürenin 5 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan MeIQX miktarı açısından 

kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Köfte örneklerinin MeIQ ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine 

göre; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerinde; köfte örneklerine ilave edilen 

askorbik asit ile uygulanan ısıl işlem süresinin köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.05) bulunmuştur. Ayrıca köfte örneklerinin 

pişirme sıcaklığı da; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerinde önemli (P<0.01)  

lineer etkiye sahiptir. Uygulanan sıcaklık ve sürenin artmasıyla köfte örneklerinde 

oluşan MeIQ miktarında da artış meydana gelmiştir. Buna karşın; köfte örneklerine 

ilave edilen askorbik asidin, köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı üzerindeki lineer 
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etkisi azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen tuz ile yağın; köfte örneklerinde 

oluşan MeIQ miktarı üzerindeki interaksiyonel etkisi önemli (P<0.05) bulunmuş olup; 

söz konusu interaksiyonel etki artan yöndedir. Köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

üzerinde farklı seviyelerde ilave edilen askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık ve 

ısıl işlem süresinin kuadratik etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. 

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.30, askorbik asidin 520 ppm, yağın % 23.60, sıcaklığın 155.30 

o
C ve sürenin 8.20 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan MeIQ miktarı 

açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Köfte örneklerinin 4,8-DiMeIQX ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey 

analizine göre; köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı üzerinde; uygulanan 

sıcaklığın ve pişirme süresinin lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuştur. Köfte 

örneklerine uygulanan sıcaklığın ve pişirme süresinin artışıyla beraber, köfte 

örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı da artmaktadır. Köfte örneklerine ilave edilen 

yağ ile uygulanan ısıl işlem süresinin interaksiyonel etkileri köfte örneklerinde oluşan 

4,8-DiMeIQX miktarı açısından önemli (P<0.05) bulunmuş olup; söz konusu 

interaksiyonel etki azalan yöndedir. Köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX miktarı 

üzerinde, köfte örneklerine ilave edilen tuz, askorbik asit ve yağ ile uygulanan sıcaklık 

ve sürenin kuadratik etkileri; istatistikî açıdan önemli (P>0.05) bulunmamıştır.  

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0.47, askorbik asidin 328.30 ppm, yağın % 19.40, sıcaklığın 

155.30 
o
C ve sürenin 8.60 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan 4,8-DiMeIQX 

miktarı açısından kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Köfte örneklerinin PhIP ölçümleri sonrasında yapılan yanıt yüzey analizine göre; 

köfte örneklerine uygulanan sıcaklık ve pişirme süresinin köfte örneklerinde oluşan 

PhIP miktarı üzerindeki lineer etkileri önemli (P<0.01) bulunmuş olup; söz konusu 

lineer etkiler artan yöndedir. Buna karşın; köfte örneklerine ilave edilen askorbik asidin; 

köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerindeki lineer etkisi de önemli (P<0.05) olup; 

söz konusu etki azalan yöndedir. Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit ve 

uygulanan ısıl işlem sürenin interaksiyonel etkileri köfte örneklerinde oluşan PhIP 

miktarı açısından önemli (P<0.05) bulunmuştur ve bu interaksiyonel etki azalan 

yöndedir. Ayrıca köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı üzerinde, köfte örneklerine 

uygulanan sıcaklık ve ısıl işlem süresinin interaksiyonel etkileri de önemli (P<0.05) 

olup; söz konusu interaksiyonel etki artan yöndedir. Köfte örneklerine uygulanan 
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sıcaklığın kuadratik etkisi; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı açısından önemlidir 

(P<0.05). Köfte örneklerine uygulanan sıcaklığın, köfte örneklerinde oluşan PhIP 

miktarı üzerindeki kuadratik etkisi artan yöndedir.             

Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizi sonucunda; köfte örneklerine 

ilave edilen tuzun % 0, askorbik asidin 600 ppm, yağın % 20.40, sıcaklığın 177.90 
o
C 

ve sürenin 10 dakika değerlerinin; köfte örneklerinde oluşan PhIP miktarı açısından 

kritik değerler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

 

5.2. Öneriler 

 

Bu araştırma sonucunda; köfte örneklerinde oluşan HAA miktarı açısından en 

önemli parametrelerin pişirme sıcaklığı ve süresi olduğu tespit edilmiştir. Pişirme 

sıcaklık ve süresinin arttırılmasıyla; köfte örneklerinde oluşan, araştırmaya konu 5 farklı 

HAA miktarında artış meydana gelmiştir. Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey 

analizleri sonucunda tespit edilen pişirme sıcaklık ve sürelerinin uygulanmasıyla; köfte 

örneklerinde HAA oluşumunun azalacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda minimum 

seviyede HAA oluşumu hedefi doğrultusunda; IQ için 168,10 
o
C‟de 5 dakika, MeIQX 

için 150 
o
C‟de 5 dakika, MeIQ için 155.30 

o
C‟de 8.20 dakika 4,8-DiMeIQX için 155.30 

o
C‟de 8.60 dakika, ve PhIP için 177.90 

o
C‟de 10 dakikalık pişirme sıcaklık ve süreleri 

önerilmektedir. 

Köfte örneklerine ilave edilen askorbik asit; köfte örneklerinde oluşan 4,8 

DiMeIQx haricinde araştırmaya konu diğer 4 farklı HAA miktarında azalmaya neden 

olmuştur. Deneme dizaynına göre yapılan yanıt yüzey analizleri sonucunda tespit edilen 

askorbik asit miktarlarının köfte formülasyonlarına uygulanmasıyla; köfte örneklerinde 

HAA oluşumunun azalacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda minimum seviyede HAA 

oluşumu hedefi doğrultusunda; IQ için 572.40 ppm, MeIQX için 600 ppm, MeIQ için 

520 ppm ve PhIP için 600 ppm askorbik asit ilavesi önerilmektedir. 
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