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yönelik
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Muş'a ziyaret • Prof. Dr. Yaşar Durmaz’dan
mikroalglerle ilgili geleceğimize ait bilgiler •
İHBİR ilk kez düzenlenecek olan ISM JAPAN
fuarında! • Mikroalgler: Özellikleri ve gelecek
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biyoaktif nanopartiküller geliştirilmesi • Tüketicilerin
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ve dezavantajlı koşullarda mikroalgler verim artışı
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ile vegan bisküvi üretimi • Mikroalglere enkapsülasyon
uygulamasının Omega-3 yağ asitleri içeriğine etkileri •
Beyaz ekmeğin proteinlerinin yeşil mikroalg kullanılarak
zenginleştirilmesi: Hamur reolojisi ve ekmek kalitesine etkileri
• Özel gıda uygulamaları için enzimatik yöntemle algal protein
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TÜM DÜNYADA YAŞANAN NÜFUS
ARTIŞI VE ALTERNATİF GIDA
KAYNAKLARINA YÖNELİK İHTİYAÇLAR
Değerli İhracatçı Dostlarım,

alternatif kaynaklar olması, tüm tüketiciler
için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda,

Tüm dünyada yaşanan nüfus artışına paralel

mikroalgler ile ilgili çeşitli araştırmalara ait

olarak gıda ve enerji sektörüne yönelik

bulgu ve tartışmaları içeren Ağustos sayımız ile,

talepler de her geçen gün artmaktadır.

sektörümüz ve Birliğimiz üyesi ihracatçılarımıza

Yapılan araştırmalara göre 2030 yılı itibari ile

bu alanda katkı sunmayı hedefliyoruz.

9 milyara ulaşacak olan nüfusun %12’si yeterli
gıda kaynağına ulaşamayacaktır. Günümüzde

Değerli okuyucular, bu sayımızda, mikroalgler

kaynakların kısıtlılığı dünyanın başlıca sorunları

hakkında uzman bir akademisyenimizin

arasında gösterilmektedir. Bu nedenle alternatif

mikroalglerin tüm dünyada sürdürülebilirliğe

ve sürdürülebilir gıda kaynaklarına yönelik

katkısı, bütün canlıların sağlığı üzerindeki olumlu

ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Baklagiller, süt

etkileri, geniş bir alanda hammadde kaynağı

tozu, hububat ve bakliyat ürünleri, balık, kanatlı

olarak kullanılmaları ve var olan çevre kirliliğinin

et, kırmızı et, yumurta ve sütten daha fazla

mikroalgler sayesinde azaltılabileceği yönündeki

protein içeriğine sahip olan ve sürdürülebilir

değerli görüşlerine yer vererek, ihracatçılarımız

gıda kaynakları arasında yer alan mikroalglere

ile mikroalgler hakkında akademik perspektifi de

yönelik ilgi ise gün geçtikçe artmaktadır.

paylaşmayı amaçladık.

Yapılan incelemeler sonucunda mikroalg

Aynı zamanda, tüm sayılarımızda olduğu gibi,

üretim verimliliği yanı sıra biyokimyasal

2020 yılında başlatmış olduğumuz ve büyük

bileşimlerinin uygulanabilecek farklı yetiştirme

yankı uyandıran “İhracata İlham Veren Kadınlar

teknikleri ve koşulları ile optimize edilebileceği

Platformu” projesi üyesi kadın girişimcilerimizin

ve son kullanım amacına uygun olarak

farklı ürün hikâyelerine bu sayımızda da yer

değiştirilebilecekleri belirlenmiştir. Bunun yanı

vererek, onların başarılarının başta kadınlarımız

sıra, bazı gıdaların mikroalglerin kullanımı ile

olmak üzere tüm okuyucularımıza ilham

yüksek kalitede protein içeriğine sahip olacak

kaynağı olmasını temenni ediyorum. Bu vesile

şekilde zenginleştirilmesi; günümüzde sayıları

ile siz değerli ihracatçılarımızın dergimizde

artış gösteren vegan ve vejeteryan tüketiciler

yer alan içeriklerden faydalı bilgiler edinmesi

için hayvansal olmayan ve yüksek kaliteli

düşüncesiyle, keyifli okumalar diliyorum.

protein içeren alternatiflerin arzı olanağını
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sağlayabilmektedir. Ayrıca mikroalglerin,
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İHBİR’DEN TİCARET BAKANI
MEHMET MUŞ'A ZİYARET

"Son dört senede rotamızı Latin Amerika

diyen Başkan Okutur, “Verimli üretim yaparak

pazarına çevirdik. Latin Amerika, taşıdığı

ülkemizin ihracat rakamlarına büyük oranda

potansiyelle üyelerimiz için güzel imkanlar

katkı sağlayabiliriz” dedi.

sunan bir pazar. Üyelerimiz nitelikli iş
anlaşmaları gerçekleştirerek hem ülkemizi
tanıtıyor hem de daha başarılı sonuçlar elde
ediyor. İHBİR olarak halihazırda uzak ülkelerden;
Latin ve Orta Amerika ile Afrika’da tecrübeliyiz.
Üyelerimizin de istekleri doğrultusunda her ay
2 alım heyeti düzenlemeye devam edeceğiz.
Ayrıca Japonya ve Çin öncelikli ülkeler arasında
olacak. 2022 yılında da faaliyetlerimiz
devam edecek. Dış ticaretimizi canlandırarak
hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere emin
adımlarla ilerliyoruz."

VERİMLİ ÜRETİM YAPILMALI
"Ülkemizin bereketli topraklarında yetiştirdiğimiz
tarımsal ürünlerimizi, işleyip, paketleyip,
markalaştırıp, katma değerli hale getirebiliriz"

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Okutur ve yönetim kurulu
üyeleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş
ile sektörün sorunlarını konuşmak
üzere bir araya geldi.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve

alım heyeti organizasyonları, milli katılım
fuarları, pandemi süresince yapılan faaliyetleri
ve sektör sorunları hakkında yapılan çalışmalar
ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Navlun ve
konteyner sorununun da aktarıldığı toplantıda,
konuyla ilgili Birlik olarak çözüm önerileri Bakan
Muş’a sunuldu.

ROTAMIZI UZAK ÜLKE PAZARLARINA
ÇEVİRDİK

Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Haluk Okutur ve beraberindeki heyet,

Başkan Okutur, zorlu süreçte çeşitli ülkelerden

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile sektörün

alım heyeti organizasyonlarını sanal olarak

sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

düzenlemeye devam ettiklerini belirterek
aşılanmayla beraber fiziki heyetlere de

Gerçekleşen ziyarette sektörün ihracat

başlanabileceğinin altını çizerek şunları

performansı değerlendirilirken, İHBİR’in

kaydetti:
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PROF. DR. YAŞAR DURMAZ’DAN
MİKROALGLERLE İLGİLİ
GELECEĞİMİZE AİT BİLGİLER
yüksek miktarlarda bulundurmalarıdır.
Ayrıca içerdikleri klorofiller, karotenoidler ve
fikobiliproteinler, yüksek antioksidan özellikleri
ile birlikte doğal renklendiriciler olarak da
kullanılabilmektedir. Bazı yapay gıda katkı
maddelerinin çeşitli zararlarının toplumca bilinir
hale gelmesiyle birlikte artan doğal-organik
gıda talebi, üreticileri de doğal kaynakların
kullanılmasına yöneltmektedir. Bu sebeple,
yüksek miktarda üretilebilir ve sürdürülebilir bir
kaynak olan mikroalgler, insan gıdası ve gıda
hammadesi olarak ön plana çıkmaktadır.

KARBON SALINIMINI MİKROALGLERLE
AZALTMAK MÜMKÜN

Gıda yetersizliği, çevre sorunları ve
sürdürülebilirliğin geliştirilmesinde
mikroalglerin dünyada ve ülkemizde
endüstriyel üretimlerini ve önemini
değerlendiren Ege Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Yaşar Durmaz, araştırma gruplarının
yapmış olduğu çalışmaları İHBİR
için anlattı.
Mikroalglerin insan tüketimine yönelik
kullanımlarındaki en önemli nokta “doğal”
ve “sağlığı destekleyici” gıda hammaddeleri
olmalarıdır. Mikroalglerin en önemli özelliği ise
sadece insanların değil, tüm canlıların ihtiyaç
duyduğu yağ asitleri, vitaminler, steroller ve
amino asitler gibi sağlığa faydalı bileşenleri
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Mikroalgleri çevre sorunları açısından
değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Durmaz’a
göre, atık suların kullanımıyla hem suların
organik-inorganik yükünün azaltılmasına
(temizlenmesine) katkıda bulunmak, hem de
burada üretim yapmak söz konusudur. Prof.
Dr. Durmaz, kısa sürede çok hızlı çoğalabilen
ve değerli biyomolekülleri bünyesinde içeren bu
canlılar, birincil üreticilerdir diyerek sözlerine
şöyle devam etti: “Herhangi bir verimli alanın
kullanılmasına ihtiyaç duyulmaması ve yüksek
miktarda üretilebilmeleri, bu canlıları karasal
bitkilere göre daha avantajlı kılar. Bu canlıların
sürdürülebilirliği konusunda karşımıza çıkabilecek
en büyük sorun ise temiz su tüketimidir.
Özellikle deniz türlerinin üretimi, atık suların
kullanımı, bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin
gelişimiyle birlikte gelecekte karşılaşabileceğimiz
problemlerin önüne geçilebilir. Sadece su
tüketiminin azaltılması adına kayda değer
bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda
çalışan insanların temel amacı; en düşük kaynak
kullanımıyla en yüksek miktarda değerli ürün
elde etmek olduğundan, her geçen gün üretim

verimliliği de artırılmaktadır. Mikroalgleri sadece
kendi üretimlerinin sürdürülebilirliği açısından
değil, tüm dünyanın sürdürülebilirliği açısından
da değerlendirmek önemlidir. Örneğin; deniz
yosunlarının (algler) karasal bitkilerden daha
fazla oksijen üretebildikleri bilinmektedir. Suda
ve toprakta bulunan kirleticilerin bu canlılar
ile temizlenmesinin yanı sıra, atık sanayi
gazlarının hatta günlük hayatta kullandığımız
araçların neden olduğu karbon dioksitin de
mikroalg üretiminde kullanılabilmesi ve böylelikle
değerlendirilmeleri mümkündür. Bununla
alakalı fütüristik çalışmalar yapılmakla birlikte,
otoyol kenarlarından şehir içinde bulunan
otobüs duraklarına kadar birçok alanda bu
canlıların üretimine tanık olabiliriz. Bu amaç
doğrultusunda, farklı endüstriyel alanlar ile
birlikte entegre edilmiş mikroalg üretimi giderek
ilgi toplamaktadır. Böylece, üzerinde yaşadığımız
gezegene verdiğimiz zararı en azından bir miktar
azaltma şansına sahip olabiliriz.”

GELENEKSEL YÖNTEMLERİN GETİRDİĞİ
BİLİNMEZLİKTEN UZAKLAŞILMALI
Sürdürülebilirliğin, endüstriyel mikroalg
yönetiminde en önemli parametrelerden
biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Durmaz,
“Sürdürülebilirliğin sağlanması adına
otomasyonun artırılması amaçlanmakta
ve üretimin her basamağı standart hale
getirilmektedir. Yıllar önce göllerde ve
havuzlarda üretimi yapılan mikroalgler, bugün
üretimleri için tasarlanan fotobiyoreaktör olarak
adlandırdığımız özel sistemlerde üretilmektedir.
Bu sistemlerin avantajı ise neredeyse tüm
parametrelerin kontrolünü üreticiye sunmasıdır.
Geleneksel yöntemlerin getirdiği bilinmezlikten
uzaklaşıldıkça hem üretim verimliliği
artırılabilmekte hem de ortaya çıkabilecek
sorunlar daha net bir şekilde görülebilmektedir”
dedi. Prof. Dr. Yaşar Durmaz, mikroalglerin
belirli koşullar altında sahip olduğu biyokimyasal
içeriğin, belli oranlarda manipüle edilebilmesi
amacıyla son kullanım bazlı üretim yaklaşımının
öne çıktığını kaydederek şunları ekledi: “Özellikle
mikroalglerin kullanılacağı alana yönelik
spesifik üretimin değerinin anlaşılmasıyla

ürün bazlı üretimler yapılmaya başlanmıştır.
Böylelikle, verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.
Ayrıca, çevre ve maliyet faktörleri göz önüne
alındığında; daha düşük miktarda su kullanımı ve
atık suların üretime en yüksek oranda entegre
edilmesi hedeflenmektedir. Atıkların geri
dönüşümü, bu noktada belirleyici olmaktadır.
Bunun yanında nutrient olarak adlandırılan
besleyici elementlerin türe ve hedeflenen ürüne
göre optimize edilmesiyle bu noktada da önemli
kazanımlar elde edilmektedir. Sudaki inorganik
yükün azaltılması ve maliyetin düşürülmesi buna
örnek olarak verilebilir.”

MİKROALGLER TÜM ENDÜSTRİYEL
ALANLARDA KULLANILIYOR
Yıllar önce belki de sadece su ürünleri
sektörünün temel taşlarından biri olan
mikroalglerden, bugün neredeyse
faydalanılmayan endüstriyel bir alan kalmadığına
dikkat çeken Prof. Dr. Durmaz, “Sadece su
ürünlerinde dahi mikroalglerin “canlı yem” olarak
görülmekten uzaklaşarak, yem katkı maddesi
olarak kullanılmasıyla daha sağlıklı balıklar
ve daha güzel görünüme sahip süs balıkları
elde edilmesi hedeflenmiştir. Mikroalgler;
kozmetikten ilaç sanayiine, gübreden hayvan
yemine hatta biyoenerji üretimine kadar
geniş bir alanda hammadde kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Tabi ki, insan sağlığı açısından
sahip olduğu faydalar ortaya çıktıkça günlük
alınan ve içerisinde mikroalg dışında bir katkı
maddesi bulunmayan kapsüllerden, mikroalgler
ile “zenginleştirilmiş” gıdalara kadar kullanımı
giderek yaygınlaşmaktadır” dedi.
Mikroalglerin, tüm canlıların sağlığı üzerinde
görülen olumlu etkilerinin, insanların ve
diğer canlıların beslenmesinde takviye olarak
kullanılmasına neden olduğunu vurgulayan Prof.
Dr. Durmaz, binlerce farklı türü bulunan bu
canlıların, türe veya ait oldukları gruplara özgü
biyokimyasal ürünler de içerdiğini belirtmiştir.
Bu ürünlerin bir kısmı kozmetik sektöründe, bir
kısmı ise ilaç sanayisinde değerlendirilmektedir
diyerek şunları ekledi:
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“Yaşlanma karşıtı olması ve doğal renklendirici
olma özelliği içermesi, bu canlıların popülaritesini
artırmış ve kişisel bakım ürünlerinin neredeyse
tamamına girmesine sebep olmuştur. Bunun
yanında, sadece bir türün antikanserojen özelliğe
sahip onlarca biyomoleküle sahip olduğu tespit
edilmiştir. Dahası, mikroalglerin birçok sağlık
probleminin tedavisinde kullanılabileceği,
bunların oluşumunun engellenebileceği veya
etkilerinin azaltılabileceği bilimsel çalışmalarla
ortaya konulmuştur. Bu sebeplerle mikroalglerin
kozmetik ve ilaç sektörlerindeki etkinliği
günden güne artmaktadır. Yıllar önce hepimizin
sıklıkla duyduğu “biyodizel” sadece yapılabilir
olarak görülmekteydi. Üretiminin maliyetli
oluşu ve kaynakların kısıtlı olması sebebiyle
atıl bir teknoloji olarak görülürken, biyodizel
bugün neredeyse geleneksel petrol ürünleriyle
rekabet edebilecek seviyeye gelmektedir.
Ayrıca, biyoetanol ve biyohidrojen üretimi de
bu canlılardan biyoyakıt üretimi çıktısı ürünler
arasında yer almaktadır.”

PETROL VE İLAÇ FİRMALARI MİKROALG
ÜRETİMİ YAPIYOR
Endüstriyel üretim, mikroalglerin kullanım
alanlarının yaygınlaşmasıyla orantılı bir şekilde
ilerlemektedir. Yıllar önce sadece su ürünleri
odaklı üretim söz konusuyken, bugün hemen
her alanda mikroalglerden yararlanıldığını
ifade eden Prof. Dr. Durmaz, “Bu doğrultuda
daha büyük tesisler ve daha spesifik üretimler
yapılmaya başlanmıştır. Yıllar önce sıradan
gölet veya havuzlarda üretimi yapılan bu
canlılar, bugün sadece bir pigmentin üretimi
amacıyla tonlarca büyüklükteki sistemlerde
üretilmektedir. İlaç firmaları ve petrol firmaları
dahi mikroalg üretimi adına tesisler kurup, ArGe çalışmaları yapmaktadır. Tükenir kaynakların
sonu görüldükçe, bu tür yatırımların miktarı daha
da artmaktadır. Dünyada çok büyük boyutlarda
üretim tesisleri kurulurken, ülkemizde son 1015 yıla kadar küçük ölçekli ve su ürünleri odaklı
üretimler mevcuttu. Ancak, bu bahsettiğimiz
sürede kapasite olarak çok büyük tesisler olmasa
bile, özellikle insan tüketimine yönelik üretimlere
Ağustos 2021

başlanmıştır. Özellikle gıda alanında giderek
artan doğal hammadde ihtiyacı, şirketleri de bu
alanda yatırım yapmaya yönlendirmektedir” diye
ekledi.

YAPAY KATKI MADDELERİNİN
KULLANIMINI AZALTMAYI AMAÇLIYORUZ
Mikroalgler üzerine yapmış oldukları
araştırmalardan bahseden Prof. Dr. Durmaz,
konuyla ilgili şunları söyledi: “Üretim
sistemlerinin tasarlanması ve faaliyete
geçirilmesi ile başlayan çalışmalarımız bugün
canlının yoğun miktarda üretimi, biyokimyasal
kompozisyonun manipülasyonu ve istenilen
faydalı içeriklerin ön plana çıkarılması ve farklı
alanlarda yararlanması yönünde ilerlemektedir.
Doğal olarak, yıllar önce sürdürülebilir
bir üretimin sağlanması adına sistemlerin
optimum standartlarda ve büyük ölçeklerde
tasarlanması için yaptığımız çalışmalar,
bugün daha fazla ve daha iyi ürün noktasına
gelmiştir. Özellikle, belirlenmiş ürünlerin eldesi
için istenilen biyomoleküllere daha yüksek
oranlarda sahip olan mikroalglerin üretilmesi
ve bu biyomoleküllerin saflaştırılması şu anki
çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.
Buna örnek olarak çeşitli gıdaların (çikolata
ve sakız gibi) mikroalgler kullanılarak doğal
olarak renklendirilmesini verebiliriz. Araştırma
grubumuzun dahil olduğu şekerleme ürünlerinde,
özellikle sert-yumuşak şekerleme ürünlerinde,
renklendirici olarak kullanım amaçlı Ar-Ge
çalışmaları yapılmıştır. Marshmallow ve jelly
şekerleme ürünlerinde renklendirici olarak
değerlendirilmesi, mikralgal biyomasın proses
yöntem ve parametreleri ile ilgili projeler
yürütülmektedir. Bu şekilde hem gıdanın
niteliğinin geliştirilmesi hem de bazı yapay katkı
maddelerinin gıdalarda kullanımının azaltılması
amaçlanmıştır.

İHBİR İLK KEZ
DÜZENLENECEK OLAN
ISM JAPAN FUARINDA!

İHBİR 21 yıllık ISM KÖLN/ALMANYA
FUARI tecrübesi ile bu defa;
Doğu Asya’nın en önemli ülkelerinden
Japonya’da ilk kez gerçekleştirilecek
ISM JAPAN FUARI’nı üyelerinin
katılımına sunuyor…
Tokyo/ JAPONYA’da, 13 - 15 Nisan 2022 tarihleri
arasında ilk kez düzenlenecek olan ISM JAPAN
2022 (International Sweets and Snacks Trade
Fair) Şekerleme ve Atıştırmalık Ürünler Fuarı’nın
Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İHBİR
tarafından gerçekleştirilecektir.
1,7 milyar nüfusu ve 20.2 trilyon dolar GSYİH’sı
ile dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden
biri olan Doğu Asya’nın en önemli ülkelerinden
Japonya’da gerçekleşecek olan fuar, “FABEX”,
“DESSERT SWEETS & BAKERY FESTIVAL”,
“FOOD & DRINK OEM MATCHING EXPO”,

“NOODLE INDUSTRY FAIR”, “PREMIUM FOOD
SHOW” ve “WINE & GOURMET JAPAN”
fuarları ile aynı çatı altında eş zamanlı olarak
gerçekleşecektir.
Yaklaşık 38 milyon şekerleme ve atıştırmalık
ürünler tüketicisi ile sektör için büyük bir
potansiyel pazar olan Japonya’da ilk kez
düzenlenecek ISM JAPAN 2022 Fuarında
1.000’den fazla katılımcının yer alması ve
fuarı 80.000’den fazla kişinin ziyaret etmesi
beklenmektedir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN;
Hububat Koordinasyon Şubesi
E-Posta: hububat@iib.org.tr
Tel: 0212 454 05 00 – Dahili: 1538 - 1650
Faks: 0212 454 05 01-02
www.ihbir.org.tr
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MİKROALGLER: ÖZELLİKLERİ VE
GELECEK PROJEKSİYONLARI

Şekil 1. Mikroalg Endüstrisi (Mehariya et al., 2021’den Uyarlanmıştır)

Mikroalgler tek hücreli ökaryotik fototrofik/

fikosiyanin ve EPA, DHA gibi çoklu doymamış

hetetrofik mikro canlılar olup farklı

yağ asitleri) gıdaların bileşiminde hem teknolojik

klimatik koşullarda ve akuatik ortamlarda

(örneğin renk, antioksidan aktivite) hem de

gelişebilmektedirler. Atmosferik CO2’i gün

fonksiyonel – sağlığı destekleyici amaçlarla

ışığında tutabilmekte, bunu fotosentez ile

kullanılmaktadırlar.

biyokütleye dönüştürebilmektedirler.

Tüm dünyada nüfus artışı ile birlikte
gıda ve enerjiye yönelik talep de
yükselmektedir. Ancak kaynakların
sınırlı olması, prodüktivite ve tedarik
zincirini etkilemekte olup,
21. yüzyılın küresel krizlerinin
kaynakları arasında bu sorunların
olacağı öngörülmektedir.

su kaynaklarının kısıtlılığı gibi problemleri de

Bu canlılar biyokütlelerinde lipidler,

Geleceğin gıdası olma potansiyeline sahip bu

bulunmaktadır. Yıllık 380 trilyon litre atıksu

karbonhidratlar, proteinler, amino asitler,

canlıların ticarileşmesi ve yaygın kullanımı

açığa çıkmakta ve ciddi çevre sorunlarına

karotenoidler ve diğer doğal pigmentleri gıda,

önündeki engellerden başlıcası ise, tür bazında

neden olmaktadır. Dahası atıksuların arıtılması

yem ve sağlık ürünleri olarak kullanabilecek

değişim göstermekle birlikte yetiştirme işlemleri

yüksek enerji ve maliyet ihtiyacı olan süreçler

şekilde biriktirebilmektedirler.

için operasyonel maliyetlerin ve biyo-rafinasyon
(seperasyon, saflaştırma, fraksiyonlama vb)

olup, bunların yaklaşık %80’lik bölümü doğru
muameleye tabii tutulmadan deşarj edilmektedir.

Mikroalglerin biyokütle üretim ve biyomolekül

Sonuç olarak düşük maliyetli enerji verimliliğine

biriktirme kapasiteleri onlara konvansiyonel

sahip etkin teknolojiler geliştirilerek atıksulardaki

fosil esaslı ürünleri ve prosesleri ikame etmek ve

Karbonhidratlar; mikroalgal hücrelerde

kirleticilerin uzaklaştırılabilmesine ihtiyaç vardır.

sürdürülebilir döngüsel biyoekonomiye katkıda

farklı oranlarda bulunan, özellikle nişasta ve

2030 yılında nüfusun yaklaşık 9 milyara

Bu nedenle mikroalg esaslı prosesler, “yeşil-temiz

bulunma imkanı sağlamaktadır. Mikroalg ürünü

selüloz formlarında karşılaşılan hücre ana

ulaşması, bu insanların ise yaklaşık %12’sinin

teknoloji” kategorisinde olmaları, kirleticilerdeki

lipidler ve karbonhidratlar çeşitli biyoenerji

bileşenlerdendir. Farklı türler için mikroalgal

yeterli gıda ve gıda kaynaklarına erişmeyeceği

organik yüklerden besin öğelerinin geri

ürünlerine (örneğin biyohidrojen, biyoetanol,

biyokütlelerin karbonhidrat içeriği %10-52

öngörülmektedir. Bu nedenle açlık ve yetersiz

kazanımına imkan sağlayabilmeleri ve yüksek

biyodizel, biyogaz gibi) dönüştürülebilmektedir.

aralığında değişir. Örneğin; Scenedesmus parvus

beslenme sorunlarına çözüm üretebilecek

değere sahip ürünler üretebilmeleri nedeni ile

Dahası mikroalg orijinli karotenoidler ve

için iç ve dış ortamlarda yapılan çalışmalarda

sürdürülebilir ve alternatif gıda kaynaklarına

önem taşımaktadırlar (UNESCO, 2017; Qadir et

diğer pigmentler nutrasötik etkileri, kozmetik

biyokütle oranı 12640 mg/L, karbonhidrat

ihtiyaç vardır. Tüm bunların yanında

al., 2021; Mehariya et al., 2020; Mehariya et

uygulamalarda kullanılma imkanları ile dikkat

verimlilik düzeyi ise günlük 15.47 mg/L olarak

gezegenimizin başlıca sorunları arasında

al., 2021).

çekmektedir. Benzer şekilde mikroalgal değerli

belirlenmiştir.

atık su oluşum düzeyleri, CO2 emisyonu ve
Ağustos 2021

süreçlerinin optimize edilmesi gerekliliğidir.

besin öğeleri (örneğin beta-karoten, astaksantin,
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Karbonhidrat verimliliği, yetiştirme koşullarının

konsantrasyonu, ışık şiddeti veya pH yanı sıra

%59 protein içerdiğini vurgulamıştır. Yüksek

endüstrilerinde yaygın kullanılmaktadır (Koyande

modifikasyonu sonucu artırılabilmektedir.

ortamda besiyeri amacıyla kullanılan maddelerin

protein içeriğine sahip diğer mikroalgler

et al., 2019, Mehariya et al., 2021).

Bu amaçla kültürü yapılan ortamda CO2

kaynak ve kompozisyonları değiştirilebilmektedir.

arasında Scenedesmus obligous (%50-55) ve
Scenedesmus almeriensis (%41.7) bulunmaktadır.

Lutein sarı renkli bir karotenoidtir. Yapısında

Normal proteinler dışında mikroalgler,

oksijen içerir. Muriellopsis sp., Chlamydomonas

mikosporin benzeri amino asitlerde (MSA)

almeriensis, C. Sorokinana, Tetraselmis

sentezleyebilmektedir. Bu bileşiklerin yapısında

sp., Chlorella zofingiensis, Haematococcus

yer alan amino asitler düşük dalga boyundaki

pluvalis ve Chlororcoccum sp. lutein üreten

ışığı absorbe edilebilmektedirler. Suda çözünür

mikroalglerdendir. Lutein insan sağlığı ile

ve düşük molekül ağılıklı (<400 kDa) maddeler

ilişkili biyoteknolojik uygulamalarda, yem

olup yapılarında amino-siklo hekzinimin veya

katkı maddelerinde, gıda renklendiricilerinde,

amino-siklo hekzenan halkası, azot veya amino-

kanatlı ve balık endüstrilerinde kullanım alanına

alkol bulundururlar (Wada et al., 2015; Torres-

sahiptir (Mehariya et al., 2019; Low et al.,

Almenar et al., 2018). Sonuç olarak mikroalgler

2020). Lutein gibi yapısında oksijen bulunduran

teknolojik ve endüstriyel kullanım olanakları olan

bir diğer karotenoid astaksantin olup, önemli

proteinlerin zengin kaynaklarıdırlar (Mehariya et

kırmızı renklendiricilerden ksantofil yapısındaki

al., 2021).

sekonder bir karotenoidtir. Haematococcus
pluvalis, Chlorella zofingiensis, Chlororcoccum

Şekil 2. Ökaryatik mikroalgin şematik illüstrasyonu (Mehariya et al., 2021’den Uyarlanmıştır)

Bir diğer ana bileşen olan lipidlerin de

Karotenoidler başlıca pigmentlerden olup,

sp ve Scenedesmus sp. gibi gibi belirli sayıdaki

mikroalg hücrelerinin içinde bulunan sekonder

mikroalg sitoplazmasında yüksek miktarda

metabolitlerdir. Karotenoidlerin turuncu,

astaksantin biriktirmektedir. Bunlardan

kırmızı, sarı gibi farklı renkleri bulunmaktadır

Haematococcus pluvalis günümüzde ticari

ve 450-550 nm’de ışığı absorbe etmektedirler.

astaksantin üretiminde kullanılan türdür (Molino

Diğer bileşenlerde olduğu gibi mikroalg

et al., 2018).

türüne göre farklı içeriklerde karotenoid ile
karşılaşılmaktadır. Bunlardan başlıcaları beta-

Mikroalgler ayrıca aralarında provitamin A,

karoten, astaksantin, lutein, kantaksantin,

B vitaminleri (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 ve

zeaksantindir. Duneliella salina, Duneliella

B12 gibi), C vitamini, K vitamini bulunan çeşitli

oranları türden türe değişiklik göstermektedir.

Mikroalgler proteine dönüştürülmek üzere farklı

tertiolecta, Chlorella sp. gibi çeşitli mikroalgler

vitaminleri üretirler. Mikroalg biyokütlesinde

Örneğin; Chlorella sp., Botrycoccus braunii,

tiplerdeki amino asitleri üretebilmektedirler.

hücrelerinde yüksek miktarda beta-karoten

vitamin birikimi tür, klimatik koşullar, fizyolojik

Nannochlropsis sp., Neochloris oleobundas,

Porphyridium aerugineum gibi mikroalg

içerirler. D. salina halen doğal beta-karoten

ve beslenme faktörleri gibi çeşitli faktörlere

Dunaliella sp. gibi türlerin hücrelerinde

hücreleri triptofan, lisin, lösin, arjinin gibi

üretimi için ticari olarak kullanılmaktadır.

bağlıdır. Çeşitli araştırmacılar, vitamin sentezinin

bulunan lipidlerin oranının %12-65.8 aralığında

farklı aminoasitleri içermekte olup, Tetraselmis

Bu mikroalg yüksek tuz konsantrasyonunda

mikroalgin gelişim fazı veya hasat koşullarına

değiştiği belirlenmiştir. Genel olarak lipid ve

chuii kompozisyonunda arjini Nannochloropsis

gelişmekte ve hücrelerinde beta-karoteni

bağlı olduğunu bildirmişlerdir. Örneğin; üstel

yağ asitlerinin verimliliği; azot konsantrasyonu,

granulate ise lösini hücrelerinde içermektedirler.

biriktirmektedir. Ayrıca beta-karoten

gelişim fazında mikroalg biyokütlesi hasatı

pH, ışık şiddeti veya diğer abiyotik ve biyotik

Esensiyel amino asitlerin beslenme, kozmetik

sentezi miktarı fizyolojik stress koşulları

en yüksek C ve E vitaminleri verimliliği ile

stress faktörlerine göre değişir. Bunlar arasında

ve farmasötik endüstrilerinde önemli yeri

oluşturularak artırılabilir. Örneğin; yetiştirme

sonuçlanabilmektedir. Ancak durgun fazda

beslenme, sağlık ve ekonomik değeri oldukça

ve kullanım alanları bulunmaktadır. Tibbets

ortamında azot düzeyinin kısıtlanması bu

provitamin A ve B2 vitamini oranları düşüktür.

yüksek olan omega-3 yağ asitleri de yer

et al. (2015), Chlorella sp. ve Dunaliella

pigmentin D. salina tarafından daha fazla

Vitamin sentezi ayrıca fotoperiyot sürelerinden

almaktadır. Bu yağ asitlerinin düzeyleri ise yine

sp. biyomaslarında sırasıyla %53.3 ve %57

üretimini sağlayabilmektedir. Beta-karoten

ve ışık şiddetinden etkilenir.

çevresel koşullara ve besin öğeleri miktarına

ham protein bulunduğunu belirtmiş iken,

gıda, farmasötik, nutrasötik ve kozmetik

bağlı stress koşullarından etkilenmektedir.

Schwenzfeier et al. (2011) Tetraselmis sp.’nın
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Örneğin; sürekli ışık şiddeti mikroalg kültürlerinin

üretiminde kullanılmaktadırlar. Karoteniodleri

Aynı şekilde MSA’ler serbest radikallere

Daha büyük bir pazar olarak PUFA’lar dikkat

daha fazla B2 ve B6 vitamini üretimi ile

yapılarında bulunduran H. pluvalis (astaksantin),

karşı vücuda destek olup UV ışınımından

çekmektedirler. Omega-3 yağ asitlerinin pazar

sentezine neden olabilirken, 12 saatlik karanlık-

Dunaliella sp. (beta-karoten), Chlorella sp.

korurlar. Mikroalg karbonhidratların (glukoz

payı 2014 yılı için 2.5 milyar USD’dir. Pazar

aydınlık periyotları bu vitaminlerin sentezlenme

(lutein ve diğer karotenoidler) mikroalglerin

ve nişasta), sindirimleri kolay olduğu için gıda

araştırma raporları omega-3 pazarının 2019

düzeylerini azaltabilmektedir. E vitamini sentezi

yüksek antioksidan aktiviteye ve anti-aging

olarak kullanımları avantajlar sağlamaktadır.

yılındaki büyüklüğünün 4.07 milyar USD’ye

için kullanılabilecek mikroalgler arasında

özelliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir.

Bu kaynaklardan karbonhidratların tüketimi

eriştiğini, 2025 yılı için ise 8.52 milyar USD

H. pluvialis, Scenedesmus sp., Tetraselmis

Tüketilen gıdalarda astaksantin varlığı

sağlığı desteklemekte ve bağışıklığı destekleyici

olarak ön görüldüğünü ifade etmektedir. Küresel

striata, Tetraselmis tetrathele, B. braunii, C.

istenmeyen bakteri gelişimlerine karşı etki

aktiviteler gösterebilmektedirler.

pandeminin ise bu rakamlar üzerinde pandemi

vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii, C. nivalis,

göstermekte, UV ışınımına karşı, enflamasyon

Chlorococcum novaeangliae, Desmodesmus sp.ve

ve kanser hücrelerine karşı korunmaya

2017 yılı için mikroalg esaslı biyo-ürünlerin

neden olabileceği belirtilebilir. Ayrıca mikroalg

Chlorella sp. bulunmaktadır. Chlorella sp. ve

katkı sunmaktadır. EPA ve DHA gibi çoklu

pazar büyüklüğü 32.6 milyar USD olup, bu

protein pazarı da büyüme içinde olmakla

D. tertiolecta ise riboflavin (B2) ve kobalamin

doymamış yağ asitlerini içeren mikroalgler ise

büyüklüğün 2026 yılı için 53.4 milyar USD’ye

birlikte, 2050 yılı için toplam protein ihtiyacının

(B12 vitamini) sentezi için öne çıkan türlerdir

kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmada ve

ulaşacağı öngörülmektedir. Bu ürünlerin

%18’lük bölümünün mikroalgal proteinlerden

(Mehariya et al., 2021).

kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemlidir.

üretimi için yaklaşık 40 farklı mikroalg türü

karşılanacağını öngören çalışmalar mevcuttur.

Mikroalgal amino asitler ve proteinler nutrasötik

kullanılmaktadır. Bunlar arasında Spirulina,

2019 yılı verilerine göre yaklaşık 700 milyon

Çeşitli araştırmalar mikroalg biyo-ürünlerinin

gıda kaynakları arasında yer alırlar. Tek-hücre

Chlorella sp., Dunaliella sp., Haematococcus

USD’lik bir büyüklüğü olan mikroalg protein

tüketiminin insan sağlığını desteklediğini

proteinlerinin tüketimi beslenmedeki günlük

sp., Nannochloropsis sp. yüksek değerli bileşen

pazarının, 2020-2026 arasında yıllık %6 büyüme

bildirmektedir. Chlorella sp., C. vulgaris, H.

protein tüketimi, ihtiyacının karşılanmasına

verimliliğine sahip ve ticari değeri olan türler

göstereceği tahmin edilmektedir. (Meharinya

pluvalis, D. salina gibi mikroalgler yaygın

katkıda bulunur.

olup, gıda, yem, kozmetik ve sağlık sektöründe

et al., 2021).

olarak nutrasötik üretiminde ve gıda takviyeleri

öncesi öngörülerden çok daha fazla artışa

kullanılan mikroalglerin toplam kütlesinin
%95’den fazlasının orijinidirler. Chlorella sp.
türevi farklı biyo-ürünlerin (gıda ingradiyenti,
gıda takviyesi ve hayvan yemi) yüksek pazar
talepleri söz konusu olup, küresel satışları
yaklaşık 38 milyar USD/yıl’dır. Yıllık üretim
miktarı; kuru madde olarak Chlorella sp. için
5000 ton, Dunaliella salina için ise 3000 tondur.
Güncel koşullarda toplam mikroalg üretiminin
%30’u yem endüstrisi tarafından, yaklaşık
%70’lik bölümü ise gıda ve nutrasötik endüstrileri
tarafından kullanılmaktadır. Mikroalglerin önemli
kaynakları arasında yer aldığı karotenoidler için
küresel pazar talebinin yıllık %3.5 büyüme ile
2023’de 1.6 milyar USD’ye ulaşması beklenmekte
olup, astaksantin pazarı için bu değer 2016
yılında 555.4 milyon USD olarak gerçekleşmiş
ve 2020 için 1.1 milyar USD öngörülmüştür.
Benzer şekilde beta-karoten için 2019 yılı pazar
büyüklüğü 285 milyon USD olup, büyümenin

Şekil 3. Karotenoidlerin Küresel Pazar Durumu (Meharinya et al.’den Uyarlanmıştır)

Ağustos 2021

devam edeceği öngörülmektedir.
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SPİRULİNA KAROTENOİDLERİNDEN
BİYOAKTİF NANOPARTİKÜLLER
GELİŞTİRİLMESİ

Karotenoidler; yüksek bitkiler,
mikroorganizmalar ve bazı hayvanlar
tarafından sentezlenebilen
pigmentler olup, antioksidan aktivite,
renk ve beslenme özellikleri
öne çıkan maddelerdir. Bunlar
arasında özellikle beta-karoten,
A vitamini ön maddesi olması
nedeni ile dikkat çekmektedir.
Tüketcilerin sağlık kaygılarının öne çıkması ve
gıda endüstrisinde kimyasal katkı maddeleri
kullanımına yönelik olumsuz tutumlar, özellikle
renklendirici ve antioksidan madde olarak
doğal kaynaklardan elde edilen karotenoidlerin
kullanılmasına ivme kazandırmıştır. Bu yaklaşım
kapsamında öne çıkan doğal kaynaklardan
biri de mikroalgler olup, aynı zamanda hızlı
çoğalmaları ve biyolojik olarak çeşitli aktif
bileşiklerce zengin bir biyokütleye sahip olmaları
önemlerini artırmaktadır.

Ağustos 2021

Spirulina sp. endüstriyel ölçekli bir karotenoid
kaynağıdır. İçerdiği karotenoidlerden öne çıkanı
ise beta-karotendir. Ayrıca beta-kriptoksantin
ve zeaksantin gibi bazı diğer karotenoidleri de
düşük oranda da olsa içerirler. Mikroalglerden
karotenoid biyoerişilebilirliği, yüksek antioksidan
aktiviteye sahip olan kanser ve kardiyovasküler
hastalıklar gibi bazı kronik hastalıkların görülme
sıklığında düşüş gerçekleştirebilen ve aynı
zamanda anti-aging aktivitesi gösterebilen
provitamin-A kaynağı olması nedeni ile önemli
potansiyele sahiptir. Ancak karotenoidler suda
çözünmeyen maddeler olup, yağda çözünürlükleri
ise oda sıcaklığında düşüktür. Ayrıca oksijen,
ısı ve ışık hassasiyetleri olması bu maddelerin
farklı uygulamalarda kullanılması önünde
kısıtlayıcı faktörlerdir. Dolayısı ile karotenoid
nanopartikülleri geliştirilmesi ve üretimde daha
iyi stabilite sağlaması, biyoerişebilirliklerini
artırması ve özellikle oksidasyona karşı
korumayı yükseltmesi nedenleri ile alternatif bir
uygulama alanı olarak belirtilebilir. Bu amaçla
kullanılabilecek tekniklerden biri olan nanoçöktürme yöntemi, basit uygulama prosedürünün
yanı sıra yüksek enkapsülasyon etkinliği, yüksek
tekrarlanabilirlik, düşük bulaşı riski ve maliyeti
nedeni ile polimerlerin başlangıç malzemesi
olarak kullanılmasıyla uygulanabilmektedir.
Assuncao ve arkadaşları (2021), gerek bu
tekniğin potansiyel avantajları gerekse de
mikroalg orijinli karotenoidlerden elde edilecek
nanopartiküllerin sağlayabileceği avantajları
dikkate alarak bir yöntem geliştirmişlerdir.
Bu yöntemin kullanılması sonucunda Spirulina
karotenoid ekstraktından nano-çöktürme tekniği
ve poli-laktik asit/polilaktik-ko-glikolik asit
(PLA/PLGA) ile poli-beta-hidrokisibütrat (PHB)
gibi polimerler kullanarak nanopartiküller elde
etmişlerdir. Elde ettikleri bu nanoparitküllerin
karakterizasyonuna yönelik çalışmalar (partikül
boyutu, polidispersite indeksi (PDI), zeta

potansiyeli, viskozite, pH, renk özellikleri,
karotenoid profili, enkapsülasyon verimliliği,
nano-kapsül morfolojisi ve termal özellikler)
gerçekleştirmişlerdir.
Spirulina karotenoid ekstraktından elde edilen
nanopartiküllerin ortalama çapının 171.7 nm
olduğu tespit edilmiştir (Assuncao et al., 2021).
Partikül boyutu malzemelerin fiziko-kimyasal
özelliklerini, salınım kinetiklerini ve biyodağıtımlarını etkiler (Ferreira and Nunes, 2019).
Bu nedenle özellikle nano boyutlu partiküller
olmak üzere, materyallerin boyutlarının
kontrolü, hedeflenen kullanım sonrasında
etkisinin geliştirilmesi ve diğer bileşenler ile
etkileşimlerinin artırılmasına katkı sağlayabiir.
Ayrıca Assuncao ve arkadaşları, PHB kullanılarak
hazırlananlar dışındaki nanopartiküllerin
boyutlarının dar bir aralıkta değişim
gösterdiklerini belirlemiş olup, homojen partikül
büyüklüğü dağılımı enkapsülasyon prosesleri
açısından bir avantaj ve olumlu bir sonuçtur.
Spirulina nanopartiküllerinin viskoziteleri
ortalama 2.92 cP olarak tespit edilmiştir. Bu
parametre nanopartiküllerin yükleneceği gıda
maddesinin yapısındaki dağılımları için de önem
taşımaktadır.
pH değeri ve değişimleri, olası mikrobiyal gelişim
veya kimyasal reaksiyonların göstergeleri
arasında olup, bunlar son ürün kalitesinin yanı
sıra renk ve aroma gibi belirli karakteristik
özellikleri etkiliyebilirler. Ayrıca pH enkapsüle
edilen biyoaktif bileşenlerin stabilitesi üzerinde
etkili olmakta ve asidik pH'a sahip ortamlarda
karotenoid stabilitesi düşüş göstermektedir.
Spirulina nanokapsüllerinin pH değerleri ise
4.31-5.95 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsüllerin
renk analizleri de gerçekleştirilmiştir. CIE-Lab
tekniği kullanılarak yapılan bu analizde hedef
pigment grubu dikkate alındığında özelllikle a*
değerleri düzeyi önem taşımaktadır. Çünkü a*
değeri karotenoid düzeyleri ile ilişkilendirilmekte
olup, bunlar arasında en baskın olanı ise alltrans-beta karotendir.
Assuncao ve arkadaşlarının öncelikli amaçları,
Spirulina’nın bir karotenoid kaynağı olarak

kullanılması olduğu için nano-enkapsülasyon
öncesi ve sonrası karotenoid profili ve oranlarının
önemi büyüktür. Bu amaçla Spirulina ekstraktı
ve nano-partiküllerde all-trans-beta karoten,
zeaksantin, beta-kriptoksantin ve lutein oranları
belirlenmiştir. Uygulanan prosesin karotenoid
profilinde ve düzeyinde önemli değişime neden
olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu mikroalg
için uygulanan enkapsülayon prosesisinin
verimliliğinin, kullanılan kaplama materyaline
(PLA/PGLA veya PHB) bağlı olarak %88.5-92.1
aralığında değiştiği tespit edilmiştir. Yüksek
enkapsülasyon verimi, büyük oranda Spirulina’nın
nano-partikül yapısına aktarılabildiğinin
göstergesidir.
Beta-karoten yüksek düzeyde hidrofobik
olan bir madde olup, dağılımı zor olan ve
genellikle agregat formlarında karşılaşılabilen,
lipofilik ortamlarda daha küçük oranda
mono-moleküler formda olan bir maddedir.
Bu nedenle kaplama materyalinde etkin
dağılımın sağlanması ve homojen bir yapı elde
edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada
karotenoid kaynağı olan Spirulina ekstraktının,
kullanılan polimerlerde etkin ve homojen
dağılımı sağlanabilmiş olup, böylelikle hem
oksidasyon gibi istenmeyen bazı dış etkilerden
koruyabilen hem de diğer gıda matrikslerinde
kolay dağılımı sağlanabilen nano-partiküller
elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada elde edilen
bu nano-partiküllerin morfolojik özellikleri
tespit edilmiştir. Polimerik duvarla çevrilmiş,
küresel şekilli nano-partiküllerin elde edildiği
görülmüştür. Bu nano-partiküllerin termal
özellikleri incelendiğinde ise yüksek stabiliteye
sahip oldukları ve erime başlangıç sıcaklığının
276°C olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda mikroalg orijinli karotenoid
ekstraktı nano-partiküllerin karakterize
edilebildiği, aynı koşullarda hazırlanan sentetik
beta-karoten nano-partiküllerine göre çok yönlü
avantajları bulunduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle
Spirulina karotenoid ekstraktının PHB veya PLA/
PLGA ile hazırlanacak nano-kapsüllerinin gıda
sanayiinde yaygın ve etkin kullanımının mümkün
olduğu belirtilmiştir.
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TÜKETİCİLERİN GIDA OLARAK
MİKROALGLERE YÖNELİK
BİLGİ VE TUTUMLARI:
İSPANYA ÖRNEĞİ

Mikroalgler; tarımsal faaliyetlerde,
atık su uygulamalarında, kozmetik
ve farmasötik endüstrilerinde
kullanılabilen değerli maddelerin
yanı sıra yem endüstrisinde
değerlendirilebilen biyomoleküllerin
kaynakları olan mikroskobik canlılar
olarak Avrupa biyo-ekonomisi
kapsamında önem kazanmışlardır.
Ancak mevcut üretim maliyetleri,
bu canlılara ait biyokütlelerin
özellikle fonksiyonel ürünler ve
gıda takviyelerinde olmak üzere
daha çok gıda endüstrisi tarafından
kullanılmasına neden olmaktadır.
Mikroalgler yüksek kalitedeki proteinler, EPA ve
DHA’yı da içeren çoklu doymamış yağ asitleri
Ağustos 2021

(PUFAs) ile sağlığı teşvik edici fikosiyanin, lutein
ve astaksantin gibi biyoaktif molekülleri yüksek
düzeylerde içerirler. Bu besin öğeleri ve aktif
maddelerin yüksek düzeyde bulunması çeşitli
ticari ürün geliştirme ve bilimsel araştırma
çalışmalarına konu edilmelerine neden
olmaktadır. Bunlar arasında fonksiyonel fırıncılık
ürünleri, içecekler, makarna, şekerleme, çikolata
ve diğer bazı gıda maddeleri bulunmaktadır.
Bazı araştırmalar, türe bağlı olarak görülebilen
mikroalglerin güçlü yeşil renklerinin
sahip oldukları kıvam ile deniz/yosun
lezzet ve kokusunun gıdalarda kullanımını
sınırlandırabildiğinibildirmiştir. Ayrıca bazı
türlerin mevcut koşullarda düşük üretim
kapasitesine sahip olması ile tüketicilerin
mikroalgler ve beslenme-sağlık ilişkisi üzerindeki
bilgi ve farkındalık düzeyleri, gıda teknolojisi için
dezavantaj olarak belirtilebilmektedir. Özellikle
tüketicilerin konu hakkındaki bilimsel araştırma

ve sonuçlarına erişimden öte, mikroalglerin
biyodizel üretimi, akuakültür ve atık su arıtma
uygulamalarında kullanımlarına dair bilgiler
içeren genel internet kaynaklarına yaygın
erişim sağlamaları, onların tutum ve algılarını
etkileyebilmektedir. Bu nedenle mevcut durum
ve algının ne düzeyde olduğu ve var ise bilgi
kirliliği ve yanlışlarının giderilmesi için strateji ve
araçların tespit edilmesi gerekmektedir. Lafarga
ve arkadaşları bu amaçla örnek bir çalışmayı
İspanya’da gerçekleştirmiş olup, tüketicilerin
mikroalglerin ne olduğu, nasıl üretildiği, sağlık
ve beslenme ile ilişkileri ile mikroalgleri ve
onları içeren gıdaları satın alma istekleri ve
bu isteklerin motivasyonunu tespit etmeye
çalışmışlardır (Lafarga et al., 2021).
Araştırmada mikroalg hakkındaki bilgi
düzeyinin tespiti için iki tür ve bu türlere ait
bilgi düzeyleri kriter olarak kullanılmıştır;
Spirulina ve Chlorella. İspanya’nın farklı bölge
ve kentlerinden 3084 tüketici ile görüşülmüştür.
Tüketicilerin %73.6’sının daha önce mikroalgleri
duydukları belirlenmiş olup, bu oranının 25-44
yaş aralığındakiler için daha yüksek, 18-24 ve 65
yaş üstü için daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Ancak mikroalglerin ne olduğunu bilen tüketici
oranı daha düşüktür (%44.7). Daha detay içeren
bir bilgi olarak mikroalglerin nasıl üretildiğine
dair bilgileri olup olmadığı sorulduğunda;
tüketicilerin %48.2’si hayır, %29.0’u emin
değilim yanıtını vermişlerdir. Katılım sağlayan
tüm tüketicilere “Mikroalg tüketiminin sağlık
için faydalarını biliyor musunuz?” sorusu
yöneltildiğinde ise %28’lik bir bölüm evet yanıtını
vermiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde ise mikroalgler
ile ilgili ne oldukları, nasıl üretildikleri ve
gıdalarda kullanılmalarının potansiyel yararlarına
dair temel konulara ait bilgi düzeyinin yetersizliği
ortaya çıkmaktadır. Bu yetersizliğin ve eksikliğin
düzeyinde yaş etkeninin yanı sıra eğitim
düzeyinin etkili sosyo-demografik faktörler
oldukları görülmüştür.

Belirli sayıda mikroalg, gıda bileşiminde
kullanılmaktadır. Mikroalgler, AB'de Yenilikçi
Gıda Regülasyonu (Novel Food Regulation,
2015/2283) koşullarına uygun olarak
ticarileştirilebilmektedir. Ancak uzun süreli
kullanımları nedeni ile Spirulina ve Chlorella’nın
pazara erişimi bu regülasyona konu edilmemekte
olup, gıdalarda en yaygın kullanılan türler olarak
tanımlanmaları mümkündür. Spirulina, esasen iki
siyanobakter (mikroalg) türünü tanımlamak için
kullanılan ticari bir adlandırmadır; Arthrospira
plantensis ve A. maxima. Dünya çapında en
yaygın üretimi yapılan mikroalg Spirulina’dır.
Örneğin; İspanya’da ticarileşmiş çoğu mikroalg
içeren ürünün etiketi “mikroalg” kelimesinden
öte “Spirulina” ve/veya “Chlorella” sözcüklerini
içermektedir. Bu nedenle Lafarga ve arkadaşları
(2021), araştırmalarında İspanyol tüketicilere
Spirulina veya Chlorella’yı hiç duydunuz mu?”
sorusunu yöneltmiş ve tüketicilerin çoğunluğunun
bunu olumlu yanıtladıklarını görmüşlerdir. Dahası
tüketicilerin %25.2’si ikisinden en az birisini
bildiklerini, %37.8’i ise yalnızca Spirulina’yı
bildiklerini ifade etmişlerdir. Genel olarak
bu isimleri bilen/duyan tüketicilere takiben
“Spirulina ve Chlorella’nın mikroalg olduğunu
biliyor muydunuz?” sorusu yöneltildiğinde ise
tüketicilerin %66.6’sının olumlu yanıt verdikleri
belirlenmiştir. Bu sonuçlar ilgili türlerin
isimlerinin mikroalg terimi ile nasıl özdeşleşmiş
olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ayrıca İspanyol tüketicilerin %36.7’si daha önce
mikroalg veya mikroalg içeren gıda tükettiklerini
belirtmiş olup, %26.7’lik bir bölüm ise
tükettilerse de bilmediklerini ifade etmişlerdir.
Genel tüketim alışkanlıkları ve sıklıkları
incelendiğinde ise %9.7’lik tüketici bölümünün
sıklıkla veya düzenli olarak mikroalg veya türevi
ürünler tükettiği tespit edilmiştir. Daha önce
tüketmediğini belirten tüketicilere gelecekte
tüketmek isteyip istemedikleri sorulduğunda ise
%50’lik bölüm emin olmadığını, %30’luk bölüm
ise olumlu baktığını belirtmiştir.
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Dolayısı ile mikroalglere yönelik keskin ve

Lafarga ve arkadaşları, araştırmalarının son

olumsuz bir tutum bulunmamaktadır. Bu

bölümünde mikroalgler ile ilgili bazı genel

potansiyel tüketicilerin %51.2’sinin egzotik lezzet

bilgilerin yer aldığı metni katılan tüketicilerden

ve aromaları beğenen, %37.4’lük bölümünün

okumalarını istemiş, bu okuma öncesi ve

yalnız yaşayan ve %34.5’lik bölümünün ise 18-

sonrasında satın alma eğilim ve isteklerini

34 yaş aralığında olan bireyler olması dikkate

belirlemişlerdir. Bilgilendirme metninin okunması

alınması gereken bulgulardır. Çünkü bu veriler

öncesi mikroalg tüketeceğini ifade edenlerin

geleceğe yönelik pazarlama stratejilerinin

oranı %47.2 iken, okuma sonrası bu oran %84.5’e

geliştirilmesinin yanı sıra hangi gıdalarda

yükselmiştir. %1.4 olumsuz görüş belirten

mikroalg orijinli bileşenlerin kullanılabileceğine

tüketicilerin oranı olup, geri kalan tüketiciler

dair öngörüler sağlayabilir.

emin olmadıklarını belirtmişlerdir. Mikroalglerin
beslenme ve sağlık açısından yararlı ve yüksek

Lafarga et al. (2021), mikroalg tüketicisi olan

düzeyde bileşenler içermeleri ve üretimlerinin

kişilerin başlıca motivasyon unsurlarının (i)

kontrollü, sürdürülebilir olduğuna dair yapılan

sürdürülebilir ve çevre dostu, (ii) besleyici ve

bilgilendirme pozitif tutumda çok önemli düzeyde

sağlıklı, (iii) güvenli olmaları olduğunu tespit

artış sağlamıştır. Bu bulgular ise tüketicilerin

etmişlerdir. Elde edilen bu bulgular İspanyol

mikroalgler ile ilgili farkındalık düzeyinin artışı ve

tüketicilerin mikroalgleri sağlıklı bir seçenek

doğru kaynaklardan bilgiler ile beslenmelerinin,

olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Bunun

mikroalg ve bileşiminde kullanıldıkları gıdaların

kaynağı “yeşil renkli” gıdaların sağlıklı olarak

ticarileşmesine önemli katkı sunacağının

algılanması olabilir. Ancak besin değerleri ve

göstergesidir. Bu içerikli bilgilendirmeler yalnızca

öğeleri ile ilgili daha detaylı sorulara verilen

satın alma isteklerinin ve talebinin artışını değil,

yanıtlar, önemli bilgi eksikliğinin bulunduğunu

aynı zamanda benzer ürünlere göre daha fazla

ortaya çıkarmıştır.

ödeme yapabilme eğilimini de artırabilmektedir.
Yakın tarihli bazı araştırmalarda, mikroalg içeren

Örneğin; mikroalg bileşimi çeşitli faktörlerden

et-benzeri gıdalara yönelik Fransız, Alman ve

etkilenir. Mikroalg türüne, hasat dönemine

Hollandalı tüketiciler ile mikroalg içeren galeta

ve hücre bölümüne göre majör bileşenler

tüketicileri için de benzer sonuçlar elde edilmiştir

ve biyokimyasal özellikler büyük farklılıklar

(Weinrich and Elshiewy, 2019; Garcia-Segovia

taşımaktadır. Spirulina gibi bazı mikroalgler

et al., 2020). Sonuç olarak mikroalg taşıyıcısı

proteince zengindir ve ticari kullanımlarının

daha fazla gıdanın belirlenmesi; bunlarda olası

önemli bir dayanağı protein kaynağı olmalarıdır.

aroma problemlerinin önlenmesi, daha fazla ve

Ancak tüketicilerin bu konuda yetersiz bilgiye

yeterli tüketici bilgilendirmesinin sağlanması,

sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

daha yüksek sayıda ve hacimde gıda maddesinin
ticarileşmesi ile sonuçlanabilir. Ayrıca

Her ne kadar tüketicilerin mikroalg tercih

İspanyol tüketicilerin mikroalglerin bileşiminde

ve tüketimleri üzerinde lezzet ve kokunun

kullanılmalarını daha çok istediği gıdalar ise

olumsuz etkiye sahip olduğunu bildiren bazı

fırıncılık ürünleri, soslar ve çeşniler, içecekler ve

araştırmalcılar bulunsa da, İspanyol tüketicilerin

makarna olarak tespit edilmiştir.

bu özelliklere dair genel olarak negatif görüş
belirtmedikleri görülmüştür. Bunun gerekçeleri
arasında toplam kütlede mikroalg kullanım
oranının düşük, hatta zaman zaman %1
düzeyinde olması bulunabilir.
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KEMİK SUYUNDA 50 KAVANOZDAN
5 BİNE; SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
ürünü çok beğenip 'şirketleşmelisin' tavsiyesiyle
2 yıl önce Bone Sante adıyla bir marka kurarak,
ticarete atıldı. Ayda 50 kavanoz satarken
şimdilerde 5 bine kadar çıktığını söyleyen Toker,
siparişlere yetişemediği için büyüme yoluna
gittiğini dile getirdi.

İYİ Kİ İNSANLARA DOKUNMUŞUM
Markasının hikayesini anlatan Toker, "10 yıldan
fazla bir süre kemik suyunu evimde yapıp aileme
içiriyordum. Mersinliyiz, soframızda etsiz yemek
olmazdı. İhtiyacı olan bir arkadaşım, benden
kemik suyu alıp kullanıyordu. Kemik suyunu
farklı ve güzel yaptığımı söyledi. İnsanlarla
paylaşmamı, değerlendirmemi tavsiye etti. Fikre
önce soğuk yaklaştım, internetten insanlarla
iletişime geçmek beni korkutmuştu. Şimdi iyi ki
yapmışım diyorum. İyi ki insanlara dokunmuşum,
sağlıklı olmaları için faydam dokunmuş" dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İHBİR) üyesi Nezihe Filiz
Toker, babaannesinden öğrendiği
kemik suyunu yıllarca yapıp ailesine
içirdi. 2 çocuk annesi Filiz Hanım,
arkadaşının tavsiyesiyle 2 yıl önce
kendi markasını kurdu. İlk zamanlar
ayda 50 kavanoz satan Toker,
şimdilerde bu sayıyı 5 bin kavanoza
çıkararak, siparişlere yetişememeye
başladı. Girişimci kadının hedefi
ata içeceği olan kemik suyuyla
dünyaya açılmak.
İstanbul Çengelköy'de yaşayan Nezihe Filiz Toker,
babaannesinden öğrendiği kemik suyunu yıllarca
ailesine içirdi. 2 çocuk annesi kadın, arkadaşının
Ağustos 2021

SATIŞLAR 100 KAT ARTTI
Kontrollü büyümek istediğini söyleyen Toker, "İlk
başladığım zaman ayda 50 kavanoz satarken,
2 yıl içinde bu rakam 5 bin kavanoza çıktı.
Siparişlere yetişemiyorum, bir hafta önceden
sipariş alıyorum, insanları bekletiyorum. Artık
büyümek için bir adım atmam lazım. Aynı kalite
ve aynı değerde ürünü insanlara ulaştırmak
için kontrollü büyümek istiyorum. Hiç hayal
kurmadan, ayağımı yorganıma göre uzatıyorum.
Soğuk zincirle bütün illere kargo yapılıyor.
İstanbul’da ise siparişleri bizzat biz adrese teslim
ediyoruz” diye konuştu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDASI BÜYÜK
İlikli kemik suyunu direk içmenin bütün kan
dolaşımı olumlu etkilediğini belirten Toker,
“Protein oranını yüksek, bağışıklık sistemini
güçlü tutmak için kemik suyunun çok büyük
bir faydası var.

Bütün yemeklerinize bir kaşık kemik suyu
katarak lezzet verebilirsiniz. İlk başladığım
zaman ürünlerimi alan belli isimler vardı,
zamanla onlarla arkadaş olduk. Bana kahveye
geliyorlar, benim bereketim onlar. Ürünlerim
kulaktan kulağa yayılarak duyuldu, öyle
ilerledim. Bugünlere de böyle geldim. Kendimi
çok iyi hissediyorum, insanlar samimiyetime ve
doğruluğuma inanıyor” ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞLER YORGUNLUĞUMA
DEĞİYOR
Kadın girişimci, “Bir şey yanlış olacak diye ödüm
kopuyor, hala mutfağın içindeyim. Kemikleri
ekip arkadaşlarımla kaldırıyorum, fırınlıyorum.
Kavanoza koyuyorum. Bu bana keyif veriyor.
Geri dönüşler çok güzel, böyle olunca bütün
yorgunluğum gidiyor” dedi.

ÜRÜNDE 19 GRAM PROTEİN VAR
Çok fazla araştırma yaptığını anlatan Toker,
“Kemik suyu üzerine yurt dışı seyahatlerim
oldu, kemik suyu hakkında çok okuma yaptım.
Kaç derecede fırınlamam gerekiyor, bitkileri ne
zaman koyacağım gibi konuları alanında uzman
hekimlerden öğrendim. Ürünün 100 mililitresinde
19 gram protein var” diye konuştu.

ata içeceğimizi başka ülkelere de içirmek,
Türk markasını oralara taşımak. Çünkü bu
kadar güzel bir ürün hiçbir ülkede yok. İnsanlar
yurt dışından gelip çantalar dolusu ürün alıp
gidiyor. Ülkelerinde de yer açmamı istiyorlar.
Atacağım bu adım bana ışık olacak ve ilerlememi
sağlayacak. Zincir marketlerde olmak gibi bir
hedefim yok. Butik olarak belirli şehirlerde olmak
istiyorum, bunlar hayal değil benim hedeflerim.
Ürünün sevileceğine ve tutulacağına inanıyorum”
diye konuştu.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR)
kurmuş olduğu 'İhracata İlham Veren Kadınlar
Platformu'na dahil olduğunu söyleyen Toker,
“Online söyleşilere katıldım. İhracat yapmış
girişimci kadınlar bizlere deneyimlerini anlatıyor,
yol gösteriyor. Kadın girişimcilere böyle destek
verilmesi, kadının ülke ekonomisine katkısı çok
önemli” dedi.

MS HASTALARI, KEMOTERAPİ GÖRENLER,
OTİZİMLİ ÇOCUKLAR…
Birçok insana kemik suyunu içirmeyi başardığını
aktaran Toker, “‘Hayatta içmem’ diyen
insanlar bile ‘hiç kokmuyor, ne kadar güzelmiş’
diyerek içti, şifasını gördü. İnsanlar, 1 aylık
kürü yaptıklarında tırnaklarında, saçında,
yüzünde, ruhunda ve enerjisinde etkisini
gördü. Kemoterapi görenler, MS hastaları,
otizmli çocuklar, geçirgen bağırsak sendromu
yaşayanlar, kırık tedavisi görenler, eklem ağrısı
ve kemik erimesi olanlar hazırladığım kemik
suyunu sıklıkla kullanıyor” dedi.

HEDEF DAHA FAZLA İHRACAT YAPMAK
Kemik suyunu Türkiye’nin her yerine gönderdiğini
söyleyen Toker, "Ama en büyük amacım,
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TARIMSAL FAALİYETLERDE VE
DEZAVANTAJLI KOŞULLARDA
MİKROALGLER VERİM ARTIŞI VE
BİLEŞİM İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR
ALTERNATİF MİDİR?

İklim değişiklikleri, kuraklık,
kentleşme, nüfus artışı, su
kaynaklarının azalması, tarımsal
alanların sanayi ve yerleşim
için kullanımı ile birlikte, artan
nüfusa daha yüksek verimlilikte
ve yeni alanlarda tarımsal üretim
gerçekleştirme ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır.
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Çünkü sentetik kimyasal gübrelerin olumsuz

gallik asit gibi fenolik madde içerikleri üzerindeki

çevresel etkilere neden olabilme potansiyeli söz

etkilerini incelemişlerdir.

konusudur. Bu nedenle alternatif kaynakların
biyo-gübre olarak kullanılması ile kısmen veya

Araştırmada her iki mikroalgin 1.5 x 10 7 hücre/

tamamen bu gübrelerin ikame edilmesi önemlidir.

mL’lik süspansiyonları hazırlanarak taze ve

Biyo-gübreler sürdürülebilir kaynaklardan, düşük

deniz suyu ile karıştırılmış, 3000 ve 6000 ppm

maliyetle ve çevre dostu uygulamalar amacıyla

tuzluluktaki sulama suları elde edilmiş (%0.4,

kullanılabilir.

hacmen) ve bitkilere uygulanmışlardır. Araştırma
sonucu elde edilen bulgular farklı tuzluluk

Aralarında Chlorella vulgaris ve Nannochloropsis

seviyelerinde her iki mikroalgin de büyüme

salina’nın da bulunduğu bazı mikroalglerin

teşviği ve fitokimyasal (fenolik maddeler)

bitki büyüme ve gelişmeyi düzenleyici etkileri

birikimini olumlu etkilediğini ortaya koymuştur.

incelenmiş, büyümeyi teşvik ettiklerine, toprak

N. salina kullanımı daha fazla yaprak sayısına

verimliliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde

ulaşılmasını ve fotosentetik birikimini sağlamıştır.

önemli rol üstlenebildikleri ve böylelikle mahsul

Her iki algin kullanımı ile birlikte bitkinin yaprak,

miktarı ve verimliliğin çeşitli tarımsal ürünler için

gövde ve kök kuru ağırlıkları artış göstermiştir.

arttırılabileceğine yönelik bulgular elde edilmiştir

Ayrıca mikroalg kullanımı toksik iyon birikimini

(Dineshkumar et al., 2020; Ortez-Moreno et

sınırlamış, K+ içeriğinin artışına neden olmuştur.

al., 2019; Pemmaraju et al., 2018). Yakın tarihli

Elde edilen sonuçlar esas alınarak mikroalglerin

bir çalışmada ise Al Dayel ve El Sherif (2021),

tarımsal faaliyetlerde bitki büyüme ve gelişim

Arabistan yarımadasında uygulanabilirliğini

teşvik edici bileşen olarak kullanılmasının

belirlemek üzere Chlorella vulgaris ve

mümkün olduğu ayrıca bu kullanımın bitkilerde

Nannochloropsis salina alglerinin moringa

abiyotik stress koşullarının tolere edilmesini

bitkisinin seyreltilmiş deniz suyu ile sulandığı

sağlayabileceği ve bazı besin öğelerinin birikimini

koşullarda yetiştiricilik ve verim yanı sıra rutin ve

arttırabileceği önerilmiştir.

Bu kapsamda farklı stres koşulları altında
yürütülen yetiştiricilikte, tarımsal ürünlerin
biyokimyasal kompozisyonlarının iyileştirilmesi
ve sağlık ile beslenme açılarından avantajlar
sağlanması kritik önem taşımaktadır. Peki bu
çalışmalarda mikroalgler rol üstlenebilir mi?
Al Dayel ve El Sherif tarafından gerçekleştirilen
araştırma, hem bu soruya yanıt arayışının bir
parçası olma özelliğine sahip olmakta hem
de sentetik kimyasal gübrelere alternatifler
oluşturma amacı taşımaktadır.
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MİKROALG İLE ZEAKSANTİN ÜRETİMİ

Nannochloropsis türleri de zeaksantin kaynağı

Aynı zamanda hücre sayısındaki artış da önemli

mikroalgler arasında yer almaktadır ve bu

bir parametre olup, bu iki koşulun optimum

türlerde bulunma konsantrasyonları çeşitli

düzeye ulaştığı şartların uygulanması gerekir.

çalışmalarda 0.2-30.2 mg/g gibi geniş bir

Bourdon ve arkadaşları (2021), zeaksantin

aralıkta belirlenmiş olmakla birlikte aynısafa

amaçlı mikroalg yetiştiriciliğinde ışık şiddetinin

çiçeğine alternatif olabilecek düzeylerde

kademeli artışının üretim verimliliği ve

içerdiği görülmektedir. Zeaksantin'in kırmızı

hedef bileşen konsantrasyonu artışları için

alglerde (Rodofitalar) majör pigmentlerden

kullanılabilecek bir strateji olduğunu tespit

olduğu bildirilmiş olsa da hakkında kısıtlı sayıda

etmişlerdir. Aynı zamanda ortamdaki mikroalg

araştırma bulunmaktadır.

besin öğelerinin de artırılması ile hücre
yoğunluğu 21. gün sonunda ortalama 4.25

Burdon ve arkadaşları tarafından yürütülen

g/L düzeyine ulaşmış, bu koşullarda spesifik

yakın tarihli bir çalışma ile siyanobakter

zeaksantin konsantrasyon düzeyi ise 3.32 ± 1.25

ve Rhodofitaların zeaksantin üretimi için

mg/g seviyesine erişmiştir. Bu karotenoid için

potansiyelleri tespit edilmeye çalışılmış ve

üretim verimliliği 0.7 ± 0.5 mg/L/gün olarak

yetiştirme koşulları bu amaçla optimize

tespit edilmiştir.

edilmiştir. Araştırmada üç farklı mikroalg
türü (Synechococcus sp., Synehocystis sp. ve

Farklı amaçlara yönelik mikroalg yetiştiriciliğinde

Rhodosorus sp.) fotobiyoreaktör ortamında

hedef bileşen dikkate alınarak biyokimyasal

farklı ışık şiddeti ve azot kaynağı konsantrasyonu

kompozisyonunun değiştirilebilmesi

koşullarında incelenmişlerdir.

olanağı ve bunun için kontrollü koşulların
gerçekleştirilebilmesi, gıda teknolojisinde

Zeaksantin bir karotenoid pigment
olup, çeşitli mikroalglerin yanı
sıra mikroorganizmalar ve bitkiler
tarafından üretilebilmektedir.
Gıda sanayiinde sarı renklendirici
olarak kullanılmasının yanı sıra
yaşa bağlı cilt sorunları içinde gıda
takviyesi olarak (önerilen doz 2 mg/
gün) kullanılabilmektedir.

Aynısafa çiçekleri kültür koşullarına ve varyeteye

Günümüzde zeaksantin kimyasal sentez veya

gıdalarda kullanılabilmesi bir diğer avantaj

doğal kaynaklardan ekstraksiyon ile elde

olarak belirtilebilir. Zeaksantin, çeşitli mikroalg

edilmektedir. Bu amaçla yaygın kullanılan

türlerince üretilebilmekte olup bunlar arasında

doğal kaynak aynısafa çiçeği olup, ticari olarak

siyanobakterler, Rotofitalar, Klorofitalar (yeşil

zeaksantin üretiminde kullanılmaktadır.

algler) ve bazı Heterokant türleri bulunmaktadır.
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göre değişmekle birlikte 10-300 ug/g zeaksantin
içerebilmektedir. Ancak potansiyel bir zeaksantin
kaynağı mikroalgler olmakla birlikte, fotosentez
sonucu bu kaynaklardan da elde edilmesi
mümkündür. Mikroalgler diğer doğal kaynaklara
göre daha yüksek gelişim hızına sahip olmaları
ve zeaksantin birikimi için ihtiyaç duydukları
başlıca kaynakların CO2 ve ışık olması nedeni
ile dikkat çekmektedir. Ayrıca Chlorella ve
Spirulina gibi mikroalglerin GRAS düzeyinde

Bourdon et al. (2021) araştırma kapsamındaki

mikroalglerin kullanım potansiyelini ve önemini

mikroalglerde ortalama olarak 0.9-2.3

artırmaktadır. Her ne kadar Bourdon ve

mg/g zeaksantin düzeyine ulaşabilmişlerdir.

arkadaşları tarafından incelenmeyen bir

Bu nedenle yaklaşık 1.0-2.0 g kuru alg

parametre olsa da zeaksantin gibi hedef

biyokütlesinin yetişkinler için günlük önerilen

maddeler ayrıldıktan sonra kalan kütlenin

zeaksantin tüketimine (2 mg/gün) yeterli

kompozisyonu, hangi bileşenlerce zengin olduğu

olabileceği koşullara erişmişlerdir. Çalışmada

da mikroalglerin ekonomik değeri ve kullanım

ışık şiddetinin artışı ile birlikte mikroalg

alanları açısından önem taşımaktadır.

zeaksantin birikiminin, bir başka ifadeyle
konsantrasyonunun artış gösterdiğini ancak eşik
değer aşıldığı taktirde ışığın mikroalg hücrelerine
zarar vermeye başladığını tespit etmişlerdir.
Ayrıca mikroalg yetiştirme ortamındaki azot
kaynağı olan nitratta azalma olduğunda spesifik
zeaksantin içeriğinde önemli bir değişim olmadığı
belirlenmiştir. Mikroalglerin kültüre alınmasında
ve yetiştirilmesinde, yalnızca hedeflenen
biyokimyasal kompozisyona ulaşılması ve/veya
belirli bileşiklerin konsantrasyonlarının değişimi
dikkate alınmamalıdır.
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SPİRULİNA MAXİMA İLE VEGAN
BİSKÜVİ ÜRETİMİ

Bisküviler farklı form ve lezzetlerde
üretilen yüksek bilinirlik ve düşük
fiyatlı atıştırmalık fırıncılık ürünleri
arasında yer almakta olup, uzun raf
ömrüne sahip gıdalardır. Özellikle
sağlık kaygısı ve beklentisindeki
değişimlerle birlikte beslenme kalitesi
geliştirilmiş bisküvi talebinde ve
arayışında olan tüketici sayısı artış
göstermiştir.
Bunlar arasında protein düzeyi artırılmış olan
bisküviler spesifik bir tüketici grubu olarak
vejeteryan ve vegan beslenen bireyleri de hedef
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değere sahip proteince zengin (%60-70) bir

Bir başka araştırma grubu ise bisküvinin

içeriğe sahip olması ile bilinmektedir.

beslenme kalitesini geliştirmek ve aynı

Ayrıca bazı mineraller için (örneğin demir,

zamanda duyusal özellikleri yüksek beğeni ile

potasyum, kalsiyum, çinko) en zengin biyolojik

sonuçlandırmak için Spirulina maxima’nın spray

kaynak olmasının yanı sıra fenolik bileşikler,

kurutma yöntemi ile mikroenkapsülasyonu

esansiyel yağ asitleri (EPA; DHA) ve pigmentler

sonrası kullanımının amaçlandığı bir araştırma

(klorofil, kobalmin, riboflavin ve folik asit)

yürütmüşlerdir (Da Silva et al., 2021). Spirulina

bileşiminde yer alan, beslenme ve sağlık için

enkapsülasyonu için oktenil suksinik anhidrat

önem taşıyan diğer maddelerdir. FDA ve

nişasta (1:1) kullanılmıştır. Bisküvi örnekleri

EFSA tarafından GRAS sertifikasyonuna sahip

vegan beslenmeye uygun olarak formüle edilmiş

olmasının yanı sıra çeşitli gıda maddelerinde

olup ilk aşamada enkapsüle edilmemiş Spirulina

farklı amaçlarla Spirulina kullanımı ile

%5, %10 ve %15 düzeylerinde bileşimde yer

karşılaşılmaktadır. Bunlara örnek olarak bar

almıştır. İkinci aşamada ise buğday unu ikamesi

tipi snack ürünler (Lucas et al., 2020, ekstrüde

olarak %20 oranında enkapsülasyon uygulanan

atıştırmalıklar (Lucas et al., 2018), yoğurt

ve uygulanmayan Spirulina kullanılmıştır.

(Da Silva et al., 2019), makarna (Ozyurt et

Araştırmada kullanılan mikroalgin %80

al., 2015) ve hatta bisküvi (Batista et al.,

protein, %7.6 lipid içerdiği belirlenmiştir.

2017; Singh et al., 2015) verilebilir. Gıdaların

Beslenme ve günlük diyetlerde diğer başlıca

bileşiminde Spirulina kullanımını sınırlayan

protein kaynaklarından baklagillerin, süt

başlıca faktör ise bazı gıdalarda karşılaşılabilen

tozunun, balığın, kanatlı etlerinin, kırmız etin,

olumsuz duyusal özelliklerin algılanmasıdır.

hububatların, yumurtanın ve sütün sırasıyla

Biyolojik kütlenin gıdaya ilavesi beğeni görmeyen

>%40, %35, %25, >%22, >%21, >%14, %12

aromatik özelliklere neden olabildiği gibi

ve %3 protein içeriğine sahip olduğu dikkate

bileşiminde yer alan pigmentlerden dolayı ilave

alındığında, bu mikroalg türünün ne kadar

edildiği ürüne kazandırdığı yeşil renk nedeniyle

yüksek düzeyde protein içerdiği daha iyi

duyusal değerlendirmelerde olumsuz algıya

anlaşılabilir. Dolayısıyla yüksek kapasitede

alan ürünlerdir. Çünkü bu tüketiciler için önem

neden olabilmektedir. Bu nedenle duyusal

Spirulina biyolojik kütlesi üretiminin geleneksel

taşıyan, hayvansal olmayan ve yüksek kaliteli

kaliteyi korumak için en fazla %10 düzeyinde

protein kaynaklarına karşı alternatif olduğunu

protein içeren gıda sayısı sınırlıdır. Yenilikçi

Spirulina kullanımı ile gıda geliştirilmesini öneren

belirtmek mümkündür. Ayrıca bu mikroalg

protein kaynakları arasında ise mikroalgler;

çalışmalar bulunmaktadır. Ancak spray kurutma

türünün aminoasit profillerinde glutamik asit ve

yüksek hücre sayısı artışı, düşük maliyetli kültüre

tekniği gibi enkapsülasyon yöntemlerinin

aspartik asitin öne çıktığı belirlenmiş olup, bu

alma koşulları, geleneksel üretim alanlarından

uygulanması ile istenmeyen duyusal özelliklerin

durum tüketiminde umami lezzetinin algılanması

rakipleri olan ürünlerin bulunmaması gibi

maskelenebilmesi olasılığı bulunmaktadır.

ile ilişkilendirilebilir.

teknolojik ve ticari açıdan çeşitli avantajlara

Örneğin; yakın tarihli bir araştırmada Da Silva et

sahip olmaları nedeni ile dikkat çekmektedirler.

al. (2019) maltodekstrin ve sitrik asit kullanarak
enkapsüle edilen Spirulina plantensis’in yoğurt

Spirulina olarak da adlandırılan Arthrospira,

bileşiminde kullanımının bu enkapsülasyon

mavi-yeşil alglerden biridir ve güneş enerjisini

sonucu kazanılmış teknolojik ve duyusal

kullanarak değerli organik bileşiklerce

avantajları olduğunu bildirmiştir.

zengin biyolojik kütleleri yüksek verimlilikle
üretebilmektedir. Bu tür, yüksek biyolojik
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Da Silva ve arkadaşları, enkapsüle edilmeyen

enkapsülasyon ajanından geldiği de

formda Spirulina ilavesinin bisküvi örneklerinde

dikkate alınmalıdır.

duyusal özelliklerde kayıplara neden olduğunu
belirlemişlerdir. Örneğin; %15 düzeyinde

Bu nedenle yapılacak olan karşılaştırmalarda

kullanımı sonucunda genel kabul özelliği %18,

kullanılan miktarın tamamının hedeflenen

satın alma isteği ise %24 daha düşük düzeyde

ikame veya zenginleştirme amaçlı bileşene ait

puan ile duyusal analizde değerlendirilmiştir.

olmadığı göz önünde tutulmalıdır. Da Silva ve

Ancak spray kurutucu kullanılarak uygulanan

arkadaşlarının başarılı sonuçlar elde ettikleri

enkapsülasyon bu problemin önemli oranda

%20 mikroenkapsüle Spirulina kullanımında

aşılmasını sağlamıştır. Enkapsüle Spirulina

da, bu maddenin yaklaşık %50’lik bölümünün

bisküvi örneklerinin, %20 oranında kullanımı

Spirulina olduğu belirtilebilir. Ancak özellikle

sonucunda elde edilen kontrol örnekleri

olumsuz duyusal özellikle yönelik çözüm üretme

ile karşılaştırıldığında bisküvilerin duyusal

etkinliği nedeni ile farklı gıda örneklerinde

özelliklerinin benzer puanlar ile skorlandıkları

enkapsülasyon uygulaması sonrası kullanımı

tespit edilmiştir. Bu nedenle spray kurutucu ile

mikroalg uygulamalarının yaygınlaşmasına

enkapsülasyonun Spirulina kaynaklı olumsuz

önemli katkı sağlama potansiyeline sahiptir.

lezzet ve aroma özelliklerini maskeleyebildiğini
belirtmek mümkündür. Bu olumlu etkide
kullanılan enkapsülasyon ajanının, bir başka
ifade ile duvar materyalinin de rolü olduğu
belirtilebilir. Örneğin; Da Silva et al. (2021)
Şekil 4. Spirulina maxima ile vegan bisküvi üretimi geliştirilmesi (Da Silva et al., 2021)

tarafından kullanılan modifiye nişasta,
uçucu bileşenlerin yağda çözünebilen lezzet
maddelerinin tutulmasında etkili bir madde
olarak kabul edilmektedir. Bisküvi örneklerinin

Tam buğday ununun Spirulina ile ikame

nedenleri arasında farklı Spirulina türlerinin

duyusal değerlendirme sonuçları esas alındığında

edilmesi yalnızca protein oranının artırılmasını

kullanılması yetiştirme ve hasat koşullarının

kabul indeksleri %20 olarak belirlenmiş olup,

sağlamamakta olup, ayrıca protein kalitesinin

ve sürelerinin değişiyor olması bulunabilir.

mikroenkapsüle Spirulina kullanılan bisküvi için

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi anlamına

Baklagiller gibi diğer bitkisel protein kaynakları

bu oran %79.2 iken kontrol örnekleri için bu oran

gelebilmektedir. Çünkü buğday ununa göre

ile karşılaştırıldığında ise yalnızca karbonhidrat

%76.2 olarak tespit edilmiştir. Gıda pazarında

Spirulina esensiyel amino asit çeşitliliği ve

düzeyinin düşüklüğü değil, ayrıca hücre duvarının

bir ürünün başarılı olması için bu değerin en az

oranı daha yüksek zenginlikte belirlenmiştir.

ince ve kırılgan peptidoglikan hücre duvarı

%70 olması gerektiği belirtilmektedir (Da Silva

Ayrıca mineral madde içeriğinin de sağladığı

olması da önem taşımaktadır. Her iki faktör de

et al., 2021).

avantajlar bulunmaktadır. Örneğin; vegan ve

Spirulina proteinlerinin sindirilebilirliğinin %90’a

vejeteryanların demir eksikliğine bağlı anemi

varan düzeylerde artmasına neden olmaktadır.

Gerek mikroalgler gerekse de diğer biyoaktif

problemleri ile karşılaşılmasına yönelik bir çözüm

Bu oran bitkisel proteinlere göre daha yüksek

bileşenler için enkapsülasyon sonrası

olarak gıdaların Spirulina biyomasının oldukça

ve hayvansal proteinler ile ise rekabet edebilir

kullanımları önemli avantajlar

düşük karbonhidrat (%0.7) içeriğine sahip

bir düzeydir. Çünkü, örneğin soya fasülyesi için

sağlamakla birlikte bu uygulama

olduğu tespit edilmiştir. Bu değer daha önceki

protein sindirilebilirliği oranı %86 iken süt için

sonrası gıdada kullanılan

araştırmalarda belirtilen %13-16 düzeylerinden

%95, kırmız et ve balık için ise %94’dür.

kütlenin belirli bir bölümünün

oldukça farklıdır (Becker, 2007). Bu farklılığın
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MİKROALGLERE ENKAPSÜLASYON
UYGULAMASININ OMEGA-3
YAĞ ASİTLERİ İÇERİĞİNE ETKİLERİ

yer almaları için işlenmeleri sırasında

Aynı zamanda bu teknolojik uygulamalar

dikkat edilmesi gereken konular ve sorunlar

kararlılıklarının artmasını ve aralarında

bulunmaktadır. Örneğin; istenmeyen tat ve koku

fırıncılık ürünleri, şekerlemeler, içecekler, süt

gelişimine neden olabilen oksidasyon ürünlerinin

ürünleri vb. bulunan yenİ gıdaların bileşiminde

açığa çıkmasının (uçucu ketonlar ve alkoller

kullanılma olanaklarının ortaya çıkmasını

gibi) sebebi bu yağ asitlerinin sahip oldukları

sağlayabilmektedir.

hidrofobisite ve düşük oksidatif stabilite olup,
bu durum hidrofilik gıdalara ilave edilmelerinde
önemli bir engel ve aşılması gereken sorundur.
Mikroenkapsülasyon ise omega-3 yağ asitlerinin
oksidasyondan korunmak ve raf ömrülerini
uzatmak için etkin bir yöntemdir.

Son yıllarda omega-3 çoklu doymamış
yağ asitlerine yönelik, insan sağlığını
teşvik edici etkilerinden dolayı
gittikçe artan bir ilgi bulunmaktadır.
Bu olumlu etkilerin üstlendikleri
roller arasında normal kan basıncı ve
trigliserid düzeylerinin sağlanması,
kardiyovasküler hastalıkların
önlenmesi ve görme sistemi ile beyin/
zihinsel işlevlerin desteklenmesi
bulunmaktadır.
Ancak omega-3 yağ asitlerinin genel olarak
normal diyette yetersiz miktarda alınması
çeşitli sağlık problemleri ile karşılaşılma
riskini artırmaktadır. Dahası son yıllara ait
epidemiyolojik veriler, özellikle EPA ve DHA
başta olmak üzere yetersiz omega-3 yağ asiti
tüketimi ile depresif sorunlar ve Alzheimer
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hastalığı arasında ilişki olduğunu belirtmektedir
(Song et al., 2016; Castejon et al., 2021). Bu yağ
asitleri için en uygun beslenme kaynakları balık
yağlarıdır. Ancak yüksek talep ve aşırı avlanma

Şekil 5. Mikroalg Orijinli Omega-3 Yağ Asitlerinin Enkpasülasyonu (Castejon et al., 2021’den Uyarlanmıştır)

nedeniyle bu kaynağın sürdürülebilirliğine
yönelik kaygılar bulunmaktadır. Ayrıca bakır,
civa gibi toksik ağır metallerin yanı sıra PCB’ler

Castejon ve arkadaşları (2021), farklı

bileşime sahip olması dikkat çekmiş, bunun

ve dioksinler gibi organik kirleticilerle bazı balık

ekstraksiyon yöntemleri uygulayarak

%22.3 triaçil gliserollerden, %12.6 serbest yağ

çeşitlerinde karşılaşılabilmektedir (Thompson

mikroalglerden elde ettikleri omega-3 yağ

asitlerinden, %9.3 di açil gliserollerden oluştuğu

and Darwish, 2019). Bunun sonucunda,

asitlerinin mikroenkapsülasyon olanaklarını

tespit edilmiştir. Enkapsülasyon uygulaması

son yıllarda bilimsel araştırmalar omega-3

inceleyerek yeni gıda bileşimlerinde

sonrası mikroalg bileşiminde yer alan ve yağda

yağ asitleri için alternatif ve sürdürülebilir

kullanılabilecek özellikler kazanmalarını

çözünebilen pigmentlerin varlığının, elde edilen

kaynakların belirlenmesine yönelmiştir. Bunlar

sağlamayı amaçlamışlardır. Mikroenkapsülasyon

tozun rengini etkilemesi nedeniyle karakteristik

arasında ise mikroalgler öne çıkmaktadır. Ayrıca

işleminde spray kurutma tekniği ile duvar

yeşil renkli alg ekstraktı tozu elde edilmiştir.

doğada tuzlu su mikroalglerinin EPA ve DHA’nın

materyali olarak sodyum kazeinat ve laktoz

Mikroalgal lipidlerin mikroenkapsülasyon

başlıca üreticisi olan canlılar olması bu durumun

kullanılmıştır. Omega-3 yağ asitleri kaynağı

etkinliği %57 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca

nedenleri arasındadır.

olarak Nannochloropsis gaditana mikroalginden

bu mikrokapsüllerdeki yağ oranı 3.1 mg/100

yararlanılmıştır. Basınçlı sıvı ekstraksiyonu

mg olup, ekstraktın kompleks bileşime sahip

Ancak gerek doğal kaynaklardan omega-3 yağ

yöntemi uygulaması sonrası bu mikroalgin

olmasının bu kaynağa yönelik enkapsülasyon

asitleri elde edilmesinde gerekse de bunların

biyokütlesinden elde edilen lipid oranı %12.3

prosesi geliştirilmesinin zorlukları arasında

gıdaların veya gıda takviyelerinin bileşimlerinde

olarak belirlenmiştir. Mikroalgla lipidin kompleks

bulunduğu vurgulanmıştır.
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BEYAZ EKMEĞİN PROTEİNLERİNİN
YEŞİL MİKROALG KULLANILARAK
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ:
HAMUR REOLOJİSİ VE EKMEK
KALİTESİNE ETKİLERİ
Bu nedenle önemli bir protein kaynağı olarak
tanımlanması mümkündür. Ancak beslenme ve
gıda teknolojisi alanında uygulama ve yaygın
kullanımının, bileşiminde yer alacağı gıdaların
teknolojik özelliklerinin yanı sıra özellikle duyusal

Şekil 6. Enkapsüle Nannochloropsis gaditana (Castejon et al., 2021)

olmak üzere kalite özelliklerine olan etkilerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla
kullanılabilecek gıdalardan birisi ise düşük
Nannochloropsis gaditana lipid ekstraktının yağ

bunu takip eden enkapsülasyonda optimum

asiti profili incelendiğinde ise üç bileşenin majör

koşulların belirlenmesi gerektiği belirtilebilir.

olduğu belirlenmiştir: EPA (%29.2), palmitoleik

Örneğin; algal lipid ekstraktınının enkapsülasyon

asit (%26.6) ve palmitik asit (%25.8). Ancak

öncesi oluşturulan emülsiyonunun akış özellikleri,

mikroenkapsülasyon işlemi sonrasında mikroalg

uygulanan prosesin ve çıktısı olan enkapsüle

yağ asidi profilinde değişim belirlenmiştir.

malzemenin bileşimi ve verimliliği üzerinde etki

Castejon et al. (2021), bu değişimin mikroalg

sahibidir. Enkapsülasyona beslenen emülsiyonun

ekstraktının nötral ve polar lipidlerinin farklı

viskozitesinde görülebilecek değişimler dahi,

komposizyonlarından kaynaklandığını, bu

son ürün yağ asidi profilini ve verimliliğini

durumun ise enkapsülasyona yönelik emülsiyon

etkileyebilecek olup ekonomik kayıplar ile

oluşturmada etkili olabileceğini ifade etmişlerdir.

sonuçlanır. Dolayısıyla mikroalg işleme teknolojisi

Elde edilen mikrokapsüllerin morfolojik özellikleri

için ileri çalışmalar kapsamına alınması gereken

incelendiğinde ise küresel ve pürüzsüz yüzeye

konulardan birisi farklı enkapsülasyon yöntem ve

sahip kapsüller belirlenmiş, bu kapsüllerde yüzey

koşulları olabilir.

porları ve çatlaklar ile karşılaşılmamış olup bu
durum kapsüllerin içerdiği biyoaktif maddelerin
korunması açısından avantaj sağlamaktadır.

Bu çalışma sonucu elde edilen veriler dikkate
alındığında EPA ve DHA kaynağı olarak
mikroalg tür seçiminin büyük önem taşıdığı,
aynı zamanda gerek algal kütleye yağ eldesi
sırasında uygulanacak yöntemde gerekse de

protein içeriğine ve kalitesine sahip olduğu için
bu özelliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
gerekliliği bulunan beyaz ekmektir. Ancak bu
konudaki araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır.
Mikroalglerin buğday unu ikamesi olarak
kullanıldığı çalışmalarda genel olarak %10
düzeyine kadar kullanımlar söz konusudur.
Hatta %1-5 aralığındaki kullanımların söz
konusu olduğu araştırmalar daha yoğun olup,
buğday ununun formülasyonda ikamesinden

Bazı yeşil mikroalgler insan
beslenmesinde potansiyel ve
sürdürülebilir yüksek kaliteli protein
kaynağıdırlar. Bunlardan birisi
Tetraselmis chuii’dir. T. chuii bir deniz
mikroalgi olup fotobiyoreaktörde
yetiştirildiğinde ve durgun gelişme
fazında hasat edildiğinde kuru
maddede 46.5 g/100 g protein
içermekle birlikte esansiyel amino
asit indeksi değeri 0.9’dur.

daha çok genel olarak doğrudan ana kütleye bu
oranlarda mikroalg biyokütlelerinin ilave edilmesi
ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla
kullanılan gıdalar arasında beyaz ekmek, baget
ekmeği, ekşi hamur ekmeği bulunmaktadır.
%3’ün altındaki oranlarda kullanım ekmek
teknolojik özelliklerinde örneğin spesifik hacim,
kırıntı yoğunluğu gibi tolere edilebilir değişim ile
sonuçlanmış olup, %5-10 düzeylerinde ise daha
önemli etkiler gözlenmiştir (Garci-Segova et al.,
2017; Graça et al., 2018; Lafarga, 2019).
Yüksek düzeylerde mikroalg ilavesinin ekmekte
gluten ağının hamur gelişimi sırasında olumsuz
etkileme olasılığı bulunmaktadır.
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Ayrıca düşük düzeylerde kullanımda dahi
mikroalg bileşiminde bulunan klorofilin özellikle
ekmek içi rengini etkilemesinin, açık-parlak
renkli ekmek içi beklentisi olan tüketicileri
olumsuz etkileme olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca
sülfürlü alg kokusu olasılığı, son ürün lezzetinde
istenmeyen değişimler ile sonuçlanabilir.
Organik çözücüler, gıda hammaddelerinden;
yağların, aroma maddelerinin ve pigmentlerin
ayrılması veya uzaklaştırılması için
kullanılabilmektedirler. Bunlar arasında etanol
yaygın ve genel kullanıma sahip olan, toksisite
açısından zararsız bir gıda üretimi yardımcı
maddesi olarak dikkat çekicidir. Daha önce
bazı araştırmalarda mikrolag kütlelerinden
yağ ve renklendirici maddelerin giderilmesi için
çözücü ekstraksiyonu kullanılmıştır (Tibbets
et al., 2015). Ancak bu uygulama sonrası gıda
bileşiminde kullanım olanaklarını inceleyen
çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Örneğin; etanol
muamelesi sonrası Spirulina plantensis ve
Oscillatoria amphibia'nın (70 g/100 g yaklaşık
protein içerikleri) buğday ekmeğine (%7 buğday
unu ikamesi) ilavesi sonrası hamur reolojisinde
ve ekmek kalitesinde olumlu değişim görülmüştür
(Qazi et al., 2021).
Qazi ve arkadaşları, etanol ekstraksiyonu
sonrası elde ettikleri T. chuii ve hücre duvarlarını
parçaladıkları T. chuii mikralglerini, ekmek
kalitesini ve protein oranını artırmak ile
beslenme özelliklerini geliştirmek amacıyla
%0-16 oranında buğday unu ikamesi olarak
kullandıkları bir çalışma gerçekleştirmişlerdir
(Qazi et al., 2021). Çalışmanın amaçlarından
birisi de AB’de EFSA tarafından “protein
kaynağı” olarak tanımlanabilme koşullarına
sahip olan ekmek geliştirmektir. Bu tanımlama
için toplam kalori değerinin en az %12’sinin
protein kaynaklı olması ve benzer ürünlere göre
protein oranında en az %30 artış sağlanması
gerekmektedir. T. chuii mikroalginin protein
oranının %40-50 olması dikkate alındığında
buğday ununun bu mikroalg ile %12 düzeyinde
ikamesinin ilgili koşulları sağlamak için yeterli
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olduğu hesaplanmıştır. Araştırmada etanol
ekstraksiyonu sonrası mikroalg biyokütlesinden
kalıntı çözücü 60°C’de 6 saat havalandırmalı
fırında tutulması sonucu uzaklaştırılmıştır.
Etanol ile muamele sonrası uzaklaştırılan protein
dışı bileşenleri nedeni ile mikroalg protein oranı
40 g/100 g seviyesinden 60 g/100 g düzeyine
ulaşmıştır. Amino asit profilinde herhangi bir
değişim gerçekleşmemiş, dolayısıyla bu işlem
sonrası esansiyel ve yüksek kaliteli protein ve
amino asitler mikroalg yapısında bulunmaya
devam etmiştir. Etanol ekstraksiyonu sonrası
neredeyse tüm yağ uzaklaşmış, serbest yağ
asiti miktarı ise %50 azalmıştır. Ayrıca bu işlem
sırasında ortalama partikül büyüklüğü hafif
bir artış göstermiş ve D90 değeri 137.2 um’den
162.3 um’ye yükselmiştir. Mikroalg kütlesinin yeşil
rengi azalmış, a* değeri yaklaşık %50 düşüşe
uğramıştır. Ancak parlaklık ise 2 katından fazla
artarak 51.65 düzeyine ulaşmıştır.
Buğday ununun T. chuii mikroalgi ile ikame
edilmesi sonucunda kullanılan mikroalg
miktarına bağlı olarak ekmek spesifik hacmi
artış göstermiş, bu artış %4 ve üzeri mikroalg
kullanımı sonucu kontrol örneklerine göre
önem taşıyan düzeyde belirlenmiştir. Etanol
ekstraksiyonu sonrası elde edilen mikroalglerin
neden olduğu artış daha yüksek seviyede
gerçekleşmiştir. Mikroalg kullanımının ekmek
içi sertliği üzerinde etkisi de yine artışla
sonuçlanmış ve benzer olarak kullanılan miktara
göre değişiklik göstermiştir. Alg kullanımı ile
birlikte gözlenen bu değişim, daha çok sayıda
ancak çok küçük hacme sahip gaz hücrelerinin
ekmek içinde oluşumu ile ilişkilendirilmiştir.
T. chuii’den klorofiller başta olmak üzere
pigmentlerin belirli düzeyde uzaklaştırılması, bazı
tüketiciler tarafından koyu yeşil renkli ekmek içi
kabul ve beğeni görmeyeceği için daha tolere
edilebilir bir sonuca ulaşılmasını sağlamıştır.
Ayrıca bu pigmentlerin ileri işlemler ile
etanolden geri kazanımlarının sağlanabileceği
ve ekonomiye kazandırma olanağının bulunduğu

göz önünde tutulmalıdır. Etanol uygulaması
ayrıca lipid oksidasyon ürünleri priridinler ve
pirazinler gibi bazı uçucu ve aromatik bileşiklerin
de alg kütlesinden uzaklaşmasını sağlamıştır.
Bu işlem sonrası elde edilen T. chuii’de uçucu
bileşenlerin hidrokarbonlar tarafından domine
edildiği tespit edilmiştir.
Ayrıca hem etanol ile muamele edilen hem de
edilmeyen mikroalg kullanımının sonucu buğday
unu hamurunun karıştırma özelliklerini, hamur
reolojisini ve ekmek kalitesini etkilemiştir,
Örneğin; buğday unu oranının azalması toplam
kütlede gluten oranının düşüşüne, bu durum ise
hamur yapısında zayıflamaya neden olmuştur.

Ancak etanol muamelesi sonrası aynı oranda
mikroalg kullanımının hamur zayıflamasına
etkisi daha düşük olmuştur. Bu durumun nedeni
ise serbest yağ asitlerinin intermoleküler
çekim kuvvetleri üzerindeki etkisine bağlı
olarak plastikleştirici gibi davranması olabilir.
Çünkü bu etkileşim yine gluten ağı gelişimini
azaltmakta, daha zayıf ve yapışkan hamur ile
sonuçlanabilmektedir. Ayrıca hamurdaki lipidler
de plastikleştirici gibi etki gösterebilmekte ve
akışkan yağ faz hücrelerinin kararlılığını katı yağ
ile karşılaştırıldığında olumsuz etkilemektedir.

Şekil 7. Tetraselmis chuii içeren ekmek örneklerinin genel görüntüsü ve ekmek içinde
gaz hücreleri dağılımı (Qazi et al., 2021)

Qazi ve arkadaşlarının elde ettikleri bulgular
ışığında, mikroalglerin ön işlemler ile yağ ve
pigment düzeylerinin azaltılması sonucunda
daha yüksek miktarlarda kullanım olanaklarının
oluşmasının yanı sıra ekmek teknolojik
performans parametrelerinin önemli bölümüne
katkı sunması mümkün olabilmektedir. Böylelikle
“proteince zenginleştirilmiş” ya da protein
kaynağı” özelliği taşıyan ekmek üretimi mümkün
olabilmektedir.

Ayrıca renk ve aroma üzerindeki olası
olumsuzlukların bu ön işlem ile önlenebilmesi
veya azaltılması mümkün görünmektedir. İleri
araştırmalar ile bu etkinlik ve olumlu sonuçların
geliştirilmesi, ayrıca etanol ekstraksiyonu sonrası
çözücüye geçen ve ekonomik değere sahip
mikroalg orijinli bileşenlerin geri kazanımı için
yöntem geliştirilebilir.
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ÖZEL GIDA UYGULAMALARI İÇİN
ENZİMATİK YÖNTEMLE ALGAL PROTEİN
HİDROLİZATLARI ÜRETİMİ

“Biyomolekül fabrikaları” olarak da
tanımlanabilen mikroalglerin, dünya
popülasyonunun enerji ve beslenme
ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli
bir potansiyel kaynak olduğuna dair
genel bir konsensüs oluşmuştur.
Kimyasal çeşitliliğe sahip bileşimleri geniş bir
aralıkta ve türe bağlı olarak majör bileşenlerin
değişiklik gösterdiği kompozisyondadır. Mevcut
beslenme problemleri ve ihtiyaçları dikkate
alındığında ise araştırmaların bu bileşenlerden
bazıları üzerinde daha fazla yoğunlaştığı
görülmektedir. Bu bileşenlerden birisi de
proteinlerdir.
Son on yılda mikroalglerden farklı protein
ürünlerinin teknolojik ve ekonomik avantajlara
sahip olarak geliştirilmesine yönelik araştırmalar
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sürdürülegelmektedir. Bu amaçla tüm hücre
proteini, protein konsantratları ve hidrolizatları
öne çıkan protein ürünleridir. Ancak mevcut
koşullar altında henüz mikroalg orijinli tüm
hücre proteinleri ve protein konsantreleri
gibi düşük değerli ürünler, geleneksel protein
kaynaklarından elde edilenlerle sahip oldukları
daha düşük fiyatları (3-5 USD/kg) nedeniyle
rekabet edebilecek düzeyde değildirler.
Ancak protein hidrolizi, elde edilecek son
ürünün yüksek çözünürlükte, sindirilebilirlikte
ve biyoaktivite özelliklerine sahip olacak
şekilde üretim olanakları bulunması nedeni ile
biyokütlenin değerlendirilmesinde alternatif
bir yöntem olarak belirtilebilir. Bu potansiyelin
değerlendirilmesi için ise yüksek maliyetli alg
kütlesinin (10 USD/kg) ticarileştirme etkinliğini
artıracak prosesler geliştirilmesi gerekmektedir.
Örneğin; lipid ekstrakte edilmiş mikroalgler
kullanılması, tüm hücre kitlesinin protein
hidrolizatında kullanılmasına göre 5-10 kat daha
az pahalı ve yüksek karlılıkta olma potansiyeline
sahiptir. Ancak lipid ekstraksiyonu karşılığı
artırılabileceği gibi biyokütlenin kurutulması
ve çözücü uygulaması aşamalarında ısı- ve
çözücü- etkisi kaynaklı protein denatürasyonu
ve aggregasyonları çözünürlük düzeyinde düşüşe
neden olabilir. Bu da daha düşük düzeyde protein
hidrolizatı ve kalitede azalma ile sonuçlanır.
Bunun çözümü için ise enzimatik hidrolizin
protein çözünürlüğünü denatüre proteini
küçük fraksiyonlarına ayırmak için kullanılması
mümkündür.
Soro-Sierra ve arkadaşları (2021),
Nannochloropsis sp.’yi model bir mikroalg
olarak kullanarak protein hidrolizatların
en etkin elde edebilecek yöntemi belirlemeye
çalışmışlardır. Bu amaçla etanol ile lipid
ekstraktı gerçekleştirilmiş, bilyalı değirmen
ile mekanik parçalama uygulanmış ve

homojenizasyon ve durultma ile elde edilen lipid
ekstraktı ürün protein konsantratı, hidrolizat
elde edilmesinde başlangıç materyali olarak
kullanılmıştır. Araştırmacılar bu çalışma ile
(i) farklı uygulamalar sonrası lipid ekstrakte
edilen yağdan protein hidrolizinin avantajlarını
karşılaştırmayı (hidroliz oranı, protein gerikazanım oranı vb), (ii) hidroliz sonrası hücre ve
organel yapılarındaki moleküler değişimlerin
anlaşılmasını, (iii) parçalanmış alg hücresi
materyalinden protein kazanım ve saflaştırma
prosesi geliştirilmesi, (iv) elde edilecek protein
hidrolizatlarının kalitelerinin değerlendirilmesini

amaçlamışlardır. Çalışmada kuru maddede %40
lipid ve %40 protein içeren Nannochloropsis
sp. biyokütlesi kullanılmış olup, etanol ile lipid
ekstraksiyonu sonrası bileşimin kuru maddede
%40 protein, %19 kül, %10 lipid ve %16
karbonhidrat içerdiği belirlenmiştir. Soto-Sierra
ve arkadaşları, protein hidrolizinde enzimatik
proseste hücre duvarlarının parçalanmasının
proses verimliliğini artıracağını, çünkü enzimin
daha kolaylıkla proteinlerle etkileşime gitme
imkanına bu sayede ulaşabildiğini belirtmişlerdir.

Şekil 8. Lipid ekstrakte edilmiş (a, b) ve parçalanmış lipid ekstrakte (c, d) mikroalglerin enzimatik hidroliz
öncesi (a, c) ve sonrası (b, d) TEM (Transmission Electric Microscopy) görüntüleri (Soto-Sierra et al., 2021)

Farklı yöntemlerin karşılaştırılması sonucu elde
edilen bulgular sonucu bilyalı değirmen ile
hücrelerin parçalanmasının enzimatik reaksiyon
hızının artmasını sağladığı belirlenmiştir. Hidroliz
öncesi lipid ekstrakte edilmiş alg örneklerinden
protein konsantratı elde edilmesinin ne reaksiyon
hızı ne de verimlilik artışı açısından avantaj
sağlamadığı tespit edilmiştir. Parçalanmış ve
lipidsiz alglerde hidroliz sonrası asidik çöktürme
ve takip eden santrifüj ve filtrasyon uygulamaları
ile yüksek verimlilikte protein hidrolizatı kazanımı
ve pigment ayrımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
iyon değişim reçinesinden geçirilerek tuzların
uzaklaştırılması ve protein hidrolizatlarının
saflıklarının arttırılması mümkün olmuştur (SotoSierra et al., 2021).

alanlarına sahip bileşenlerden oluşmaktadır.
Bu bileşenlerden optimum faydayı sağlamak
için ve dolayısı ile son ürün maliyetlerini
düşürerek rekabetçi seviyelere getirmek için
kullanılabilecek yaklaşımlardan birisi parçalama,
ayırma ve saflaştırma genel adımlarından oluşan
prosessler geliştirilmesidir. Bu proseslerin düşük
maliyetli atık ve/veya yan ürün açığa çıkmasına
neden olmayan ve yeşil-çevre dostu prosesler
olmaları, mikroalg kullanım konseptleri ile de
uyumluluk sağlayacaktır.

Mikroalg biyokütlesi farklı kullanım
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YENİLİKÇİ BİR YÖNTEMLE
MİKROALGLERDEN YÜKSEK
VERİMLİLİKTE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
ELDE EDİLMESİ

Buna örnek olarak kültür ortamındaki yüksek

Endüstriyel olarak mikroalglerden EPA ve DHA

karbon/azot oranı verilebilir. Mikroalgler ile

gibi yağ asitlerince zengin lipidlerin üretimi

lipid üretiminin geleneksel üretim yöntemlerine

prosesi hücre parçalanması ve biyokütle

göre çeşitli avantajları bulunmaktadır. Örneğin;

kurutulması gibi yatırım maliyeti ve enerji

kısa mikroalg yaşam döngüsü, düşük işçilik,

sarfiyatı yüksek olan işlem basamaklarını

küçük üretim alanları gibi. Ayrıca biyo-döngüsel

mevcut koşullarda içermektedir. Bu nedenle

ekonomi açısından yaklaşıldığında sağladığı

mikroalglerden lipid üretiminin daha ekonomik

avantaj da önem taşımaktadır. Mikroalglerden

olması için yakın gelecekte su ve solvent

lipidler ayrıldıktan sonra kalan kütle çeşitli

kullanımını azaltan teknolojik inovasyonların

değerli molekül ve maddelerce oldukça zengin

gerçekleştirilmesi veya yeni üretim yöntemlerinin

olup, ekonomik değere ve çeşitli alanlarda

geliştirilmesi gerekmektedir.

tüketim-kullanım olanaklarına sahiptir. Bunlara
örnek olarak ise proteinler (beslenme), biyoaktif

Yukarıda açıklanan sorunlara çözüm üretme

pigmentler (gıda renklendiricisi ve fonksiyonel

motivasyonu ile Saliu ve arkadaşları (2021)

gıda bileşeni), polisakkaritler (bağışıklık sistemi

yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Bu yöntemde

destekleyici) verilebilir.

kitosan nanoagregatları CO2 tutucu emülsifiyer
rolü üstlenerek alg hücre duvarlarının şişmesini

Mikroalgler özellikle alfa-linolenik
asit (ALA), eikosapentaenoik asit
(EPA), dokosapentaenoik asit,
dokosahekzaenoik asit (DHA) gibi
uzun zincirli çoklu doymamış yağ
asitlerinin (omega-3 yağ asitleri)
zengin kaynaklarıdırlar. Bu yağlar
sağlık üzerinde önemli ve olumlu
etkilere sahip olup, vejeteryan
ve vegan beslenen kişiler için
mikroalg lipidleri eşsiz omega-3
kaynaklarıdırlar.
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İnsanlarda EPA ve DHA biyosentezi oldukça
verimsiz olduğu için beslenme ile dışardan
alınmaları gerekmektedir. Mevcut koşullarda
balık yağı başlıca kaynak olmasına rağmen çeşitli
gıda güvenliği riskleri ile sürdürülebilir üretim
problemleri, alternatif arayışlarının önemini
artırmaktadır. Gerçekte ise deniz mikroalgleri
bu ekosistemde başlıca EPA ve DHA üreticisi
canlılardır. Belirli koşullar altında mikroalgler
yüksek düzeyde lipid biriktirebilmekte olup bu
maddelerin toplam kütledeki oranları %30-50
düzeyine ulaşılabilmektedir. Özellikle mikroalg
yetiştirme koşullarında belirli stres maruziyetleri
aşırı lipid üretimini sağlayabilmektedir.

Tüm potansiyel avantajlarına rağmen, gıda

ve etanol ile muamelede büyük yağ-etanol

endüstrisinde kısıtlı sayıda tür ve uygulamalar

ara yüzleri oluşumunu teşvik etmektedir.

haricinde mikroalglerden yararlanılma oranı

Geliştirilen yöntemde model çalışma ve metod

düşüktür. Bu durumun gerekçelerinden birisi de

optimizasyonu için Nannochloropsis sp. ve

mikroalglerden lipid fraksiyonunun ayrılması ve

Pseudokirchneriella subcapitata türü mikroalgler

izolasyonunun mevcut koşullarda yüksek maliyetli

kullanılmıştır. Ayrıca farklı alg biyokütlesi/

olmasıdır. Çünkü yetiştirme ortamlarında

etanol/kitosan oranlarının kullanımının sonuçları

yüksek hacimlerde su kullanılmakta ve bu

incelenmiştir. CO2 de-emülsifikasyon tetikleyici

ortam içerisinde mikroalg hücreleri seyreltik

olarak eklenerek lipid fraksiyonu kolay geri

süspansiyon halinde bulunmaktadırlar. Genel

kazanımını teşvik etmek amacıyla yöntemde

olarak mikroalg hücrelerinin çapları 20 um

kullanılmıştır. Geliştirilen yöntem uygulaması

altında olup ticari üretim sistemlerinde mikroalg

ile Nannochloropsis sp. için en yüksek çoklu

konsantrasyonu 0.5 kg/m3 (suda kuru madde)

doymamış yağ asiti verimliliğine (207.9 mg/g,

seviyelerine ulaşmaktadır. Ayrıca mikroalg

yağda) %0.4 kitosan ve 1:10 (biyokütle:etanol)

hücreleri çok katmanlı ve kompleks kimyasal

oranı ile ulaşılmış olup, benzer koşullar ile

kompozisyona sahip (karbonhidratlar, proteinler,

Pseudokirchneriella subcapitata’dan 43.6

lipidler, silika, kalsiyum karbonat, algaenan

mg/g linolenik asit elde edilebilmiştir. Etanol

ve spropollelin içeren) kalın hücre duvarları

uygulaması için 45C’de 200 dk’lık işlem

ile korunabilmekte olup bu durum çözücü

tamamlanmış ve bu koşullarda yüksek verim ile

maddelerin alg hücresi sitoplazmasına erişimini

yağ asiti etil esterleri elde edilmiştir. Sıcaklığın

ciddi olarak engelleyebilmektedir.

artırılması halinde çoklu doymamış yağ asidi
verimliliğinde düşüş gerçekleşmiştir. Saliu et al.

Hidrofobik çözücüler ve negatif yüklü hücreler

(2021) tarafından geliştirilen yöntem, özellikle

arasındaki interaksiyonun zor olmasından

EPA ve DHA gibi çoklu doymamış yağ asitlerince

dolayı, yüksek hacimlerde solvent ihtiyacı ortaya

zengin mikroalg yağları elde edilebilmesi için

çıkmakta olup, bu durum ise yüksek operasyonel

yüksek verimlilikte kullanılabilecek bir teknik

maliyetlerin yanı sıra sağlık ve çevre problemleri

olarak tanımlanabilir.

risklerini de artırmaktadır.
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TORTİLLA ÜRETİMİ İÇİN İNOVATİF
BİLEŞENLER: NANNOCHLOROPSİS SP.
VE TETRASELMİS SP.

polifenollerin düzeyleri üretim sonrasında ve

ticarileştirilmektedirler. Hernandez-Lopez

simüle edilen gastrointestinal sindirim sonrasında

et al. (2021) tarafından kullanılan mikroalg

belirlenmiştir. Araştırmada mikroalg örnekleri

örneklerinin protein içerikleri kuru maddede

3000 L hacimli tübüler foto-biyoreaktör sistemi

Nannochloropsis sp. için 32.04 g/100 g,

kullanılarak yetiştirilmiştir. Daha sonra santrifüj

Tetraselmis sp. için ise 33.39 g/100 g olarak

seperasyon tekniği ile hasat edilmiş, ardından

belirlenmiştir. Ayrıca mikroalg kullanımı tortilla

endüstriyel ölçekli bir dondurarak kurutma

örneklerinde protein düzeyinde önemli artışa

inovatif ürünler geliştirilmesi gerekliliği de

(freeze-dryer) sistemi kullanılarak işlem

neden olmuş, bu artışın kullanılan mikroalg

bulunmaktadır.

tamamlanmıştır. Elde edilen mikroalgler buğday

miktarı ile korelasyon gösterdiği tespit edilmiştir.

ununu kısmi ikame edecek şekilde (%0.5-3.0)

Bu sonuç, araştırmada kullanılan mikroalg

tortilla üretiminde kullanılmışlardır.

türleri protein kaynağı olarak öne çıkan türler

Aralarında ekmek, bisküvi, krakerler, galeta ve

olmasa da dikkat çekici ve olumlu bir sonuç

diğer çeşitli fırıncılık ürünlerinin bulunduğu çeşitli

Fırıncılık ürünleri yaygın ve kolay
tüketilmeleri ile çoğu toplum ve
kültürde besleyici ve güvenli olarak
kabul edilmeleri nedeni ile çeşitli
biyoaktif bileşenlerin taşıyıcısı
olarak kullanılabilirler. Doğru taşıyıcı
gıda seçimi yalnızca tüketimin
kolaylaştırılması için değil, aynı
zamanda gıda üretimi sırasında
biyoaktif maddelerin ve besin
öğelerinin dirençlerine yardım etmek
için de önem taşımaktadır.
Bu açıdan yaklaşıldığında bazı fırıncılık
ürünlerinin güçlü pH koşullarına veya sıcaklık
değişimlerine maruz kalmaması avantajlar
sağlayabilir. Ancak bu alanda yenilikçi ve
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gıdaların mikroalg biyokütleleri ve bu canlılar

Elde edilen tortilla örneklerinde kullanılan

olarak tanımlanabilir. Benzer miktarda mikroalg

orijinli biyoaktif bileşenlerce zenginleştirlmesine

mikroalg miktarı ile birlikte artış gösterecek

kullanılan donut (Rabelo et al., 2013), makarna

ve beslenme kalitelerinin geliştirilmesine yönelik

şekilde daha koyu renk (yeşil) gelişimi

(Rodriguez De Marco et al., 2014) ve diğer bazı

çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca Lafarga et al.

göstermiştir. Bu beklenen sonuç daha önce

gıda örnekleri (Lucas et al., 2018) için de benzer

(2021) tarafından yapılan araştırma sonucunda

mikroalg kullanarak hazırlanan diğer çeşitli

değişimler belirlenmiştir. Tortilla örneklerinin

bazı tüketicilerin mikroalgal biyokütlenin en iyi

fırıncılık ürünlerinde de tespit edilmiş olup,

ayrıca yağ ve kül oranlarında da artış belirlenmiş

taşıyıcısı ve dağıtım aracı olan gıdalar arasında

özellikle klorofiller ve başta karotenoidler

olup, özellikle mineral maddelerin (potasyum

fırıncılık ürünlerinin de bulunduğu tespit

olmak üzere mikroalg bileşiminde yer alan

ve demir) konsantrasyonlarındaki değişimden

edilmiştir. Bu yaklaşım ile geliştirilen ürünler

pigmentlerden kaynaklı bir değişimdir. Ayrıca

kaynaklanan kül miktarındaki yükseliş olumlu

yalnızca bilimsel araştırmalara konu edilmemiş

Nannochloropsis sp. kullanılarak hazırlanan

bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Genel besin

olup, gıda pazarına arz edilen çeşitli ürünler

tortilla örneklerinde yeşil renk şiddetinin

öğeleri ve fiziko-kimyasal karakterizasyonun

de bulunmaktadır. Bu ticari ürünlere örnek

Tetraselmis sp. içerenlerden yüksek olduğu

yanı sıra tortilla örneklerinin toplam fenolik

olarak Spirulina dolgulu krakerler (Lee Biscuits,

belirlenmiştir. Kontrol örneği esas alınarak

madde ve toplam karotenoid miktarı düzeyleri

Malezya) ve Algen Krakerler (Evasis Edibles,

hesaplanan delta-E (renk farkı) değerinin tüm

de belirlenmiş ve ayrıca depolamanın bu

Avusturya) gösterilebilir.

mikroalg içeren örnekler için 3.0’dan yüksek

değerler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Her

olduğu görülmüş olup, bu durum oluşan renk

iki parametrede de mikroalglerin kullanımı ile

Buğday unu kullanılarak üretilen “tortilla”

farkının insan gözü ile ayırt edilebilecek düzeyin

artış tespit edilmiştir. Depolama sırasında bu

Güney, Orta ve Kuzey Amerika’da yaygın

üstünde olduğu anlamına gelmektedir. Tortilla

bileşenlere ait miktarlarda düşüş gerçekleşse de

olarak tüketilen bir gıdadır. Bu bölgede bagel,

örneklerinin nem değerlerinin %19.3-26.4

kontrol örneklerine göre daha yüksek seviyede

kruvasan, muffin gibi çoğu diğer unlu mamullere

aralığında olduğu belirtilmekle birlikte gerek

oldukları görülmüştür. Mikroalg biyokütlelerinin

göre tortilla daha popüler bir ürün olmakla

bu parametre üzerinde gerekse de pH ve su

enkapsülasyon gibi bir işlem gerçekleştirilmeden

birlikte ABD pazarında en çok satılan ikinci

aktivitesi özelliklerinde bileşimde mikroalg

kullanılmış olmaları bu düşüşün olası nedenleri

fırıncılık ürünü olma özelliğini taşımaktadır

biyokütlesi kullanımına bağlı bir değişim

arasında belirtilebilir. İleri çalışmalarda

(Perez-Carillo et al., 2015).

belirlenmemiştir. Bu sonuç kontrol örneği ve

farklı materyaller ve teknikler kullanılarak

mikroalgli örnekler arasında raf ömrü ve stabilite

yapılacak enkapsülasyon sonrası bu bileşenlerin

Hernandez-Lopez ve arkadaşları (2021)

açısından önemli bir farklılık beklenmeyeceği

stabilitesinin tortillada incelenmesi yararlı

tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise

olarak yorumlanabilir. Ancak özellikle renk

olabilir. Ayrıca özellikle bu biyoaktif bileşenlerin

Tetraselmis sp. ve Nannochloropsis sp. mikroalg

değişimi esaslı ileri raf ömrü çalışmalarının

düzeylerinin mikroalg kullanımına bağlı olarak

türlerine ait kurutulmuş biyokütlelerin tortilla

yapılmasında yarar vardır.

artışı ile uyumlu olmak üzere tortilla örneklerinde
antioksidan aktivite değerlerinde de değişim

bileşiminde kullanımının son ürün fiziko-kimyasal,
beslenme ve biyoaktivite özelliklerine etkileri

Mikroalgal biyokütle ile zenginleştirilen gıdalar

değerlendirilmiştir. Ayrıca mikroalg orijinli

genellikle “proteince zengin” tanımlaması ile

belirlenmiştir.
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Gıdalarda kullanım öncesi mikroalg hücre

daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu analiz

duvarının parçalanması, son üründe antioksidan

yöntemleri arasında günümüzde en güvenilir

aktivite düzeyini artırılabilmektedir. Bunun

ve yaygın kullanılanlardan birisi INFOGEST

nedeni, hücre içi biyoaktif bileşenlerin

yöntemidir. Hernadez-Lopez ve arkadaşları

gıdaya geçiş ve serbest kalma oranlarındaki

(2021) da bu teknik ile sindirimin farklı

yükseliştir. Dahası pişirme/ısıl işlem aşamasının

aşamalarında mikroalg orijinli bileşenlerden

hücre duvarlarını yumuşattığı, bunun da

kaynaklı antioksidan aktiviteyi incelemişler,

fitokimyasalların salınımına yardımcı olduğu

sindirim ile birlikte bu aktivitenin arttığını

konusunda genel bir anlayış bulunmaktadır.

belirlemişlerdir. Ayrıca Nannochloropsis sp.

Bu etkilerin benzerleri gastrointestinal

ve Tetraselmis sp. türlerini içeren örnekler

süreçlerde de gerçekleşmektedir. Dolayısıyla

arasında bu parametre için önemli farklılık

sindirim simülasyonlarının gerçekleştirilmesi bu

tespit edilmemiştir.

biyoaktif bileşenlerden yararlanma olanaklarının

Şekil 9. Nannochloropsis sp. içeren tortilla örnekleri (Hernandez et al., 2021)

Araştırmada elde edilen örnekler ile yapılan

Bu sonucun gerekçeleri arasında ilgili gıda

duyusal analizlerde ise her iki mikroalg

maddesinin üretimi aşamalarında uygulanan

türü için genel olarak aroma, lezzet, genel

proseslerin bazı istenmeyen uçucu bileşiklerin

kabul, satın alma isteği gibi parametreler

uzaklaşmasını sağlaması olabilir.

için kontrol örnekleri ile benzer puanlarla

Bu çalışma sonucu elde edilen veriler, yaygın

değerlendirilmişlerdir. Yalnızca örnek renkleri

tüketime sahip ürünlerin gerek teknolojik

bazı panelistler tarafından beğenilmemiştir.

gerekse de fonksiyonel özelliklerini geliştirmek

Ancak mikroalg kullanımı sonucu sıklıkla

için mikroalg türlerinin kullanım olanaklarının

karşılaşılabilen koku/lezzet özelliklerine dair

bulunduğunu doğrulamaktadır.
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