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TOPLAM KAROTENOİDLERİN EKSTRAKSİYONU ve TAYİNİ 

Birçok bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda ürünlerinin sarı-kırmızı tonlarındaki renklerinden 

sorumlu olan yağda çözünebilir nitelikte olan maddelere karotenoid maddeler denilmektedir. 

Doğada 600’ ün üzerinde farklı özellikte karotenoid madde izole edilerek tanımlanmıştır. 

Domates, havuç, karpuz, kırmızı biber, portakal ve kayısı gibi pek çok meyve ve sebze ile 

yumurta sarısının kendine özgü renginden karotenoid maddeler sorumludur. Gıdalara doğal 

rengini vermelerinin yanı sıra bir kısmının provitamin A gibi aktivitelere sahip olmaları 

nedeniyle beslenme açısından da önemli bir yere sahiptirler. Karotenoid içeren gıdalarda birden 

fazla karotenoid bileşiğin farklı miktarda bulunmasının yanı sıra bu maddelerden bir ya da 

birkaçı o gıdada baskındır. Örneğin havuçta β- ve α-karoten, domateste likopen ve biberde 

kapsantin gibi karotenoidler baskın karotenoid grubu bileşenleridir (Şekil 1). Karotenoid 

maddeler kimyasal olarak doymamış yapıya sahip olmaları ile birlikte genellikle 9-11 arasında 

değişen konjuge çift bağ içerirler. Dolayısıyla izomerizasyon, oksidasyon reaksiyonları gibi 

reaksiyonlara karşı hassastırlar. Bunun yanı sıra bu bileşikler oksijen, ısı, ışığa karşı da son 

derece duyarlıdırlar.  

 

Şekil 1. Gıdalarda bulunan bazı karotenoid bileşikler 

Karotenoid maddelerin tayini için standart bir metodun tüm karotenoid içeren gıdalara 

uygulanması mümkün değildir. Bununla birlikte bireysel olarak karotenoidlerin tayini HPLC 
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ile tayini yapılabilir olmasının yanı sıra çoğunlukla pratik olarak toplam karotenoid tayini 

kullanılmaktadır. Bu kullanılan yöntemlerin temelinde homojen hale getirilmiş materyalden 

karotenoidlerin yağı çözen bir solvent yardımıyla ekstraksiyon işlemi bulunmaktadır. 

Karotenoidlerin tayininde 6 temel basamak bulunmaktadır: 

 Örnek hazırlama ve homojenizasyon 

 Ekstraksiyon 

 Sabunlaşma ve yıkama 

 Ekstraksiyonda kullanılan solventlerin uzaklaştırılması 

 Kromotografik ayırma 

 Tanımlama ve miktar tayini 

Gerekli çözeltiler 

%70’ lik Metanol,  

Hafif petrol eter 

Aseton 

%10’ luk KOH çözeltisi (metanolde hazırlanmış) 

Sodyum sülfat katısı 

%20’ lik NaCI çözeltisi 

Spektrofotometre 

İşlem 

 Bir erlen içerisine homojen hale getirilmiş örnekten 30 g tartılır. 

 Üzerine 75 ml %70’ lik metanol eklenerek iyice çalkalanır. 

 Örnek Whatman No 2 filtre kâğıdından filtre edilir. 

 Kalıntı 2 kez 75 ml aseton-petrol eteri (1:1, v/v) ile ekstrakte edilir. 

 Toplanan ekstrakt içerisinde 25 ml %10’ luk KOH çözeltisi içeren ayırma hunisine 

alınır. 

 Ayırma hunisi çalkalanarak 30-90 dakika kendi halinde bırakılır. 

 Süre sonrası ayırma hunisine 75 ml petrol eteri ve 100 ml %20’ lik NaCI çözeltisi 

eklenerek hafifçe çalkalanır ve bir müddet kendi haline bırakılır. 
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 Ardından hipofazik faz atılarak geride kalan epifazik kısım su ile 3 kez yıkanır. Kalan 

kısım susuz sodyum sülfat kullanılarak fitre kağıdından filtre edilir. 

 Ekstrakt 250 ml’ lik balona aktarılarak petrol eteri ile çizgisine kadar tamamlanır. 

 Balondaki petrol eter ekstraktının 350-750 nm arasındaki absorpsiyon spektrası 

belirlenir. 

Toplam karotenoid (mg/100 g)= 
A∗Sf

𝜀
*1000 

A; absorbans, Sf; seyreltme faktörü, ε; ekstinksiyon katsayısı (β-karoten cinsinden hesaplama 

yapılacaksa bu değer 2500 olarak alınır) 
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