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TBA Testi 

Gıdalarda bulunan yağlar ile havanın oksijeni arasında kendiliğinden oluşan ve otoksidasyon 

denilen reaksiyonlar oluşur. Her zaman az yada çok hissedilir kalite düşmelerine  neden olan 

bu tür reaksiyonlar gıda endüstrisi açısından istenmez. Kalite düşmesi, renk, koku ve tatta 

oluşan değişimler ile bazı bileşiklerdeki parçalanmalar ve hatta toksik bileşik oluşması 

şeklinedir. Etin aerobik oksidasyon ürünlerinin TBA ile renk reaksiyonu verdiğini 

göstermiştir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin otoksidasyonu süresince malonaldehit oluşur. 

Glasial asitle hazırlanan 2-tiobarbitürik asit çözeltisi, malondialdehitlerle renk oluşumuna 

neden olarak oksiatif ransidite düzeyinin saptanmasını sağlar.  

Çizelge 1. Et ve bazı et ürünlerinde TBA değerleri 

Ürün TBA değeri Ürün TBA değeri 

Bologna salam 0,226 Sığır sırt yağı 0,491 

Sosis taze 0,211 Tavşan eti 0,254 

Bacon 0,278 Sığır kıyması 0,212 

Macar salamı 0,153 Kavurma 2,109 

İtalyan salamı 0,351 Pastırma 0,070 

Corned beef 0,273 Sığır kıyması+nitrat 0,080 

Peperoni 0,343 Sığır 

kıyması+kırmızıbiber 

0,359 

 

Materyal: Homojenize edilmiş et veya et ürünü örneği 

Kimyasal: 

 2-tiobarbitürik asit (0,02 M): 0,2883 g TBA %90'lık glasial asetik asitte kaynar su 

banyosu üzerinde ısıtılarak 100 ml'lik çözelti oluşturulur.  

 Glasial asetik asit 

 Hidroklorik asit- HCI (4 N) 

 Sülfanilamid: 1 g sülfanilamid 40 ml derişik HCL ve 160 ml saf su içinde çözdürülür. 

 1,1,3,3-tetra-etoksi propan (TEP) Standardı: 10
-8 

M TEP saf suda çözülür. Bu 

çözelti soğukta 1 hafta dayanıklıdır. 
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Araç- gereç; 

Terazi 

Drestilasyon düzeneği 

Spektrofotometre 

Cam boncuklar 

Balon joje 

Köpük önleyici 

Kapaklı tüpler 

İŞLEM; 

A) Kürlenmemiş Etler; 10 g örnek 50 ml saf su ile 2 dk homojenize edilir. Destilasyon 

balonuna aktarılıp 47,5 ml saf su daha eklenir. Ortam pH sının 1,5 dolayında olması 

için  4 N HCl den 2,5 ml ilave edilir ve toplam hacim 100 ml yapılır. Köpük önleyici 

olarak parafin, kaynamayı kolaylaştırmak amacıyla kaynama taşları koyup  

destilasyon düzeneğine bağlanır.yaklaşık 50 ml destilat toplanana kadar destilasyona 

devam edilir. 

5 ml Destilat kapaklı tüplere alınıp üzerine 5 ml TBA reaktifi eklenir. Kör deneme için 

5 ml saf su, 5 ml TBA reaktifi eklenir. Tüpler iyice karıştırıldıktan sonra kaynar su 

banyosuna konur ve 35 dk bekletilir. Daha sonra 10 dk içinde soğutulur ve 538 nm de 

absorbans okunur. 

B) Kürlenmiş Etler; 10 g örnek 49 ml saf su 1 ml sülfanilamid reaktifi ile belnd edilir. 

48 ml saf su ile yıkanıp destilasyon balonuna aktarılır. 2 ml HCl çözeltisi konur. Diğer 

işlemler aynen kürlenmemiş etlerde olduğu gibidir. 

Standart Grafiğin Oluşturulması; Kalibrasyon için 1 ml sinde 10
-8 

TEP içeren çözelti 

kullanılır. Çözelti 4 C de ssaklanmalıdır. Kullanmadan hemen önce oda sıcaklığına kadar 

ısıtılır. 10
-8  

M lık TEP çözeltisinden 1,2,3,4,5 ml balon jojelere aktarılır. Yaklaşık 10 ml 

boşluk kalana kadar üzerine saf su eklenir. Kör içinde TEP çözeltisi yerine saf su konulur. 
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Balon jojelere  5 er ml TBA reaktifi eklenir ve çizgiye kadar saf su ile tamamlanır. 35 dk 

kaynar su banyosunda, 10 dk soğuk su banyosunda bekletilir ve 538 nm de absorbans 

okunur. 10
-8 

M da malonaldehitin molü bulunur. 

Et ve et ürünlerinde TBA değerini etkileyen birçok faktör mevcuttur. Karbonhidratlar, 

nitrit, askorbik asit varlığı vs. Bu nedenle  sonuçların yorumlanmasında etkileyici 

faktörleri içeren ortalama TBA tablosununda bilinmesinde fayda vardır. 

Hesaplama; Standart kalibrasyon grafiği oluşturulmamışsa, TBA değeri (mg 

malondialdehit/ kg örnek) aşağıda ki şekilde hesaplanır; 

TBA değeri (mg malondialdehit/ kg örnek)= 7,8* A 

A= 538 nm deki absorbans değeri. 
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