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Şeker Yerine Kullanılabilecek 
Doğal Tatlandırıcılar 

Mekin TANKER*, Gülçin ÇİTOGLU* 

Özet : Bugün şeker yerine kullanılabilecek nonkalorik 
ve/veya nan karyojenik tatlandırıcılar iinem kazanmış ve 
araştırmalar artmıştır. Bunlar özellikle diyabetteki kul
lanımları ve diyetetik ürünlerde, ilaçlarda önem ka
zan1nıştır. Doğal ve sentetik kaynaklı pek çok bileşen 

tatlıdır. Burada bahsedilen doğal tatlandırıcıların çoğu 

şekerden yüzlerce hatta binlerce defa daha tatlıdır. Do
layısıyla kuvvetli tatlandırıcılar olarak isimlendirilir. Bun
ların ayrıca ticari olarak maliyetinin düşük olnıası avan
tajdır. 
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Anahtar sözcükler 

Giriş 

Tatlandırıcılar, Diabetik ürünler, 
Diyetetik ürünler 

Tat dört temel lezzetin bileşimi olarak kabul edi
lebilir: tatlı, ekşi, acı ve tuzlu. Ekşilik protonik 
asitlerin bir karakteristiğidir. Tuzluluk birinci 
grup metallerin pek çoğunda rastlanan bir lezzet
tir. Tatlılık ise tıpkı acılık gibi hemen her kimya
sal sınıfta bulunabilir. 

Araştırmacılar tatlılığa neden olan grupları ince
lemişler ve tat veren grupları glukofor, tadı 

arttıran grupları da oksogluk grup olarak belirt
mişlerdir. Tıpkı renk veren grupların kromofor, 
rengi arttıran grupların da oksokrom grup olarak 
belirtilmesi gibi. 

Her ne kadar tatlılık denildiğinde akla ilk gelen 
şeker oluyorsa da tatlılık ile şekerler arasında hiç 
bir ilgi yoktur. Bugün sakkaroz, fruktoz, laktoz ve 
maltoz sürekli kullanılan ticari tat
landırıcılardır. Bununla beraber bütün şekerler 

(*) Ankara Üniversitesi, Ezacılık Fakültesi, Farmakognozi 
Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan-ANKARA 

N aturally Occuring Sweeteners That Can be Used 
Instead of Sucrose 

Summary : The desirability of substituting sucrose ıvith 

non-caloric and/or non-cariogenic alternative sweeten
ers in dietary items and medicines Juıs stinıulated much 
interest and research, especially in view of their potential 
use in diabetic and dietetic products. 
Numerous organic compounds of both natura! and syn
thetic origin, have been found to be sweet. Naturally oc
curing compounds that are often hundreds or even thou
sands of times sweetener than sucrose, and hence 
termed 'intense' sweeteners, rather than natura! prod
ucts. Already, a number of intensely sweet compounds of 
plant origin have comrnercial value as sucrose substi
tutes; others tluıt have recently been discovered hold the 
potential far use as intense sweeteners. 

Keywords : Sweeteners, Diabetic products, Dietetic 
products 

tatlı değildir. Sellobioz gibi bir çok holozit 
tatsızdır. D-mannoz ise iki anomerik formda bulu
nur. Bunlardan biri tallı, diğeri acıdır. 

Bunların yanısıra yüksek tatlıhk derecesine sahip 
sentetik kimyasal maddeler de vardır ki kimyasal 
olarak karbohidratlara benzemezler. 

İnorganik tuzlardan da özellikle kurşun ve berilyu
mun format, asetat, propiyonat ve izovalerat tuz
ları tatlıdır. Bunlardan en çok kullanılanı kurşun 
asetat olup "kurşun şekeri" olarak bilinir. 

Yine tatlı bir lezzeti olan kloroform 1831'den beri 
bilinmektedir!. 

Şeker yerine kullanılabilecek tatlandırıcılar iki 
farklı şekilde sınıflandırılabilir: 

A) Kaynağına Göre Sınıflandırma: 

a - Doğal Tatlandırıcılar 
Glycyrrhizin, Stevia rebaudiana heterozitleri, 
phyllodulcin, rubusoside, baiyunoside, periandrin-
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!er, mogroside, dihidroalkonlar, abrusoside, osla
din, polypodoside B, soya heterozitleri, thauma
tin, monellin, mirakulin, mabinlin, pentadin, peril
lartin, hernandulcin, sorbitol. 

b - Sentetik Tatlandırıcılar 
Sakarin, sodyum siklamat, aspartam, sorbitol bun
lar arasındadır. 

B) Besin Olma Özelliğine Göre Sınıflandırma : 

a - Besleyici Tatlandırıcılar 
Şekerler 

b - Besleyici Olmayan Tatlandırıcılar 
Glycyrrhizin, dihidrokalkonlar sodyum siklamat 
v.s. 

Şekerlerin kilo aldırıcı özellikleri, düşük konsant
rasyonda da olsa mikroorganizma üremesi 
olasılığının olması, higroskopik olmaları ve kara
melize olabilmeleri gibi dezavantajlarının bulun
ması nedeniyle besleyici olmayan tatlandırıcılar 
önem kazanmış ve araşhrmalar hızlanmışhr. Bu 
tatlandırıcıların özellikle diyabette ve diyetetik 
ürünlerde kullanımı önemlidir. Sakkarozdan 
yüzlerce hatta binlerce defa daha tatlı olan bu 
doğal (ve sentetik) kaynaklı tatlandırıcılar sak
karozdan daha fazla farmasötik avantajlara sa
hiptir. Bunların hacim, viskozite ve higroskopisi
te problemleri çözümlenmiştir. Sentetik 
tatlandırıcılar özellikle sınırsız kullanıma sahip 
ise de yaygın kullanım için uygunluklarına dair 
pek çok sorun ortaya çıkmışhr. Örneğin diyetteki 
% 5 seviyesindeki sakarinin sıçanlarda tümör 
oluşumunu hızlandırdığı gözlenmiştir. Aynı 

şekilde aspartamm da nöroendokrin regülatör sis
temde karışıklığa neden olduğu, zihinsel faaliyet
leri azalttığı dolayısıyla beyin hasarı yaptığı da 
bilinmektedir. Dolayısıyla da doğal kaynaklar
dan elde edilen tatlandırıcıların önemini bir kez 
daha vurgulamak gerekir2. 

Ticari olarak kullanılabilecek bitkisel kaynaklı 
tatlandırıcılar içerdikleri .etken maddelere göre şu 
şekilde gruplandırılabilir: 

A) Heterozit yapısında olanlar: Glycyrrhizin, Ste
via rebaudiana heterozitleri, phyllodulcin, rubu-
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soside, baiyunoside, periandrinler, mogroside, di
hidrokalkonlar, abrusoside, osladin, polypodoside 
B, soya heterozitleri. 

il) Protein yapısında olanlar : Thaumatin, monel
lin, mirakulin, mabinlin, pentadin. 

C) Heterozit teşkil etmeyen serbest terpenik 
yapılılar: Perillartin, hernandulcin 

D) üz türevleri: Sorbitol 

Glycyrrlıizin : 

Glisiretik asidin heterozitidir. Glycyrrhiza glab
ra (Fabaceae) bitkisinin kurutulmuş kök ve rizom
larından elde edilir. Bitki 4000 yıldan beri bilin
mektedir. Köklerde bulunan glycyrrhizin kolay 
kristallenir ve sıcak suda çok erir. Sakkarozdan 50 
kez daha tatlıdır. 

RO 

Glisiretik asit 

Glycyrrhizin şekerin şekerli lezzetini kuvvetlen
diren tek üründür. Ancak 1952'de antitüberküloz 
ilaçların lezzetini düzeltınek için kullanılan gly
cyrrhizin'in yan etkileri ortaya çıkmış, aynı etki
ler meyan kökü ile tedavi edilen mide ülseri 
vak'alarında da oıtaya çıkmıştır. Bir stereotip 
görüntüsü olduğıı düşünülen bu belirtiler geçici para
lizi, hipertansiyon, ödem ve tetani durumudur. Bu 
belirtilerin görüldüğü hastaların elektrokardiyog
ramı alınınca kandaki K miktarının düştüğü 

gözlenmiştir. 

Glisirizik asidin amonyum tuzu FDA tarafından 
daha güvenli bir tatlandırıcı olarak kabul edilir 
ve karakteristik meyan tadının arzu edildiği yer
lerde kullanıiır3. 
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Stevia Rebaudiana Helerozitleri : 

Stevia rebaudiana (Compositae) Güney Ameri
ka'da yetişen tatlı bir herbadır. 'Herba Dulce' 
adıyla da anılır. Tallı lezzet yapraklarda bulunan 
steviozit, stevilbiozit, rebaudiozit A, E ve dulcosit 
A isimli heterozitlerden ileri gelmektedir. Hete
rozitlerden en bol bulunanı bir diterpen heteroziti 
olan steviozit'tir. Sakkaroza göre 300 kez daha 
tatlıdır. 
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Steviozit 

Stevia rebaudiana ekstreleri Japonya'da deniz 
ürünlerinin, soya fasülyesinin, turşuların, hafif 
içkilerin ve şekerlemelerin tatlandırılmasında 
kullanılır. Bitki Paraguay'da hiperglisemi teda
visinde terapötik amaçla kullanılır. Ayrıca an
tiandrojen etkisinin olduğu da bilinmektedir. Bu 
etki muhtemelen yapısının steroit benzeri iskelet 
taşımasından dolayıdır4-6. 

Phylloduldn : 
Hydrangea serrala (Saxifragaceae) bitkisinin kuru 
yaprakları Japonya'da tatlı çay hazırlamak için 
kullanılmaktadır. Phylloduldn bu bitkinin tatlı 
bir dihidroizokumarin heterozitidir. Japon 
üreticiler tarafından ticari olarak üretilir. Tadı 
meyana benzer, gecikerek ortaya çıkar2. 

,.,.:;; 

HO a 
Phvllodulcin 

Rubusoside : 
Rubus sauvissimus (Rosaceae) bitkisinin yaprak
larından elde edi!ir2,7. 

Baiyunoside : 
Phlomis betonicoides (Labiatae) bitkisinde bulu
nan bir di!erpen heterozittir2. 

o 
\ 
glikoz-ksiloz 

Baiyunoside 

Periandrinler : 
Yapıca birbirine benzeyen bir seri triterpen hetero
ziti olan Periandrin l, Il, IIl ve IV Periandra dulcis 
(Brazilian licorice) köklerinden izole edilmiştir. 
Bitki Fabaceae familyasına aittir8. 

o 
1 
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glukuronik asit-glukuronik asit 

Periandrin I 
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Mogroside: 
Momordica grosvenori (Cucurbitaceae) bitkisinden 
elde edilen triterpenik yapılı tatlı bir heterozit
tir9. 

' J:gl~koz-glikoz-glikoz 
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Dihidrokalkonlar : 
Bu bileşikler Citrus kabuklarında doğal olarak bu
lunan bir flavonoit olan naringin'den yarı sentezle 
elde edilirler. Bunlar naringin dihidrokalkon, neo
hesperidin dihidrokalkon ve hesperidin glikozit 
dihidro kalkond ur. 

r; E Ohe St'ETid in-J:;ihidrokal }:on 

Naringin'in kendisi acı olduğu halde naringin dih
dokalkon sakarin kadar tatlıdır. Neohesperidin 
dihidrokalkon ise sakarinden 10 kez (sakarozdan 
2000-4000) kez daha tatlıdır. Hesperidin glikozit 
dihidrokalkon ise şekerden yaklaşık 70-100 kez 
daha tatlıdır. Bu hidrokalkonlar nontoksik 
görünümde iseler de asit ortamdaki düşük 
çözünürlükleri ve ağızda bıraktığı anason tadından 
dolayı kullanımı sınırlanabiJir2. 

Abrusoside : 
Abrus precatorius (Leguminoase) yapraklarından 
elde edilen triterpenik yapılı bir hetezorittirlO. 

o 

gliko:?;- ( " 

~-OH 
Abrusoside 
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Polypodoside B : 
Polypodium glycyrrhiza (Polypodiaceae) bitkisin
den izole edilen steroidal yapılı bir heterozittirll. 

Osladin: 
Polypodium vulgare (Polypodiaceae) bitkisinden 
elde edilen bir steroidal saponozittir. Sakkaroz
dan 3000 kez daha tatlıdır12,13. 

Soya Helerozitleri : 
Soya heterozitlerinin sulu çözeltisi bir oc-glikozil 
transferaz ile muamele edilmiş ve oluşan ürün 

yiyeceklerde ve medisinal tabletlerde kul
lanılabilen oc -glikozile soya heterozitleri elde 
edilmiştir3. 

Thaumatin: 
Bir Afrika bitkisi olan Thaumatococcus danielli 

(Marantaceae) meyvalarının tatlılığı 'Thaumatin' 

!, il ve III olarak isimlendirilen protein 
karışımından ileri gelir. Tatlı proteinlerin 
karışımına 'Talin' adı verilir. Tüm bileşenlerin 
molekül ağırlığı 2200u'dir. Talin Japonya ve 
İngiltere'de geniş ölçüde kullanılan bir ticari tat
landırıcıdır2,3. 

Monellin: 
Yine bir Afrika bitkisi olan Dioscoreophyllum 

cumminsii (Menispermeaceae) bitkisinin 'Seren
dipty Berry' adıyla anılan meyvalarından elde 

edilir. Sakkarozdan 800 kez daha tatlıdır. 

Molekül ağırlığı 10700 olup karbohidrat içermez. 
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Polipeptit zinciri yaklaşık 91 amino asitten 
oluşmuştur 14-17. 

Mirakulin: 
Sapotaceae familyasına ait olan ve 'Fruit Miracle' 
adıyla bilinen Syncepalum '1ulcificum bitkisinden 
elde edilir. Meyveler önce tatsız sonra kuvvetli 
tatlı lezzettedir. Tatlı lezzet 'Mirakulin' isimli 
glikoproteinden ileri gelir. Arabinoz ve ksiloz 
taşır. Aglikon kısnunda tatlı lezzette 16 tane ami
noasit vardır 2,18. 

Mabinlin: 
Capparis masaikai (Capparideae) bitkisinin olgun 
tohumlarında bulunan tatlı bir proteindir. 4 pro
tein bileşiği (A, B, C, D) ihtiva eder. D komponen
tinin lezzeti tatlıdır. Karbohidrat taşımaz8. 

Hemandukin: 
Lippia dulcis (Verbenaceae) bitkisinin yaprak ve 
çiçeklerinden elde edilen bir seskiterpendir. 

Sorbitol: 

Rosaceae familyasına ait Sorbus türlerinden elde 
edilir. Kullanımı yaygın olduğundan doğal kay
naklar yeterli olmamakta, sentetik olarak genel
likle glikoz veya fruktozun katalitik redüksiyonu 
ile elde edilmektedir. 

Pentadin: 
Pentadiplandra brazzeana (Pentadi plandraceae) 
bitkisinden elde edilir. Protein yapısındaki bu 
madde şekerden 500 kez daha tatlıdır. Pentadin'de 
bulunan amino asitler şunlardır: Aspartik asit, glu
tarnik asit, serin, pirolin, glisin, alanin, sistein, 
valin, lösin, isolösin, rnetionin, tirozi11, fenilanin, 
!izin, arginin, histidin, triptofan 19. 

Perillartin : 
Peri/la frutescens (Labiatae) bitkisinin uçucu 
yağında bulunan ana bileşen perilaldehittir. Peri
laldehitin yan sentetik =-sinoksimi ise perillar
tindir. Japonya'da tütün tallandırılmasında kul
lanılır. Perilaldehit kuvvetli bir tatlandırıcı 

değildir 2, 20. 

Sonuç ve Tartışma : 

Toplumun gittikçe artan diyetle ilgili sorunlarının 
hafifletilebilmesi için, sakkaroz yerine kul
lanılabilecek doğal tatlandırıcıların önemi artnuş, 
araştırmalar hızlanmıştır. Bugün için bu tat
landırıcıların tat kalitesi, çözünürlüğü, maliyeti 
ve diğer faktörler üzerindeki kriterler tatmin edi
cidir. Ancak tatlılık ile yapı arasındaki ilişki tam 
olarak açıklanabilmiş değildir. 

Bugün doğal tatlandırıcılar her ne kadar sentetik
lere tercih ediliyorsa da yine de ayrıntılı toksisite 
testlerine gerek vardır ve insanlarda kullanımı 
için bu bileşenlerin zararsızlığı kesin olarak 
anlaşılmaktadır. 

Sakkaroza göre çok daha kuvvetli olan tatlılık de
recesine sahip olan bu doğal tatlandırıcıların bu 
özellikleri verilen tablodan da anlaşılmaktadır. 
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Bileşenin sınıfı Bileşinin ismi Sakaro:ıa göre 
tatlılık derecesi 

Monoterpen Perillartin 2000 

Seskiterpen Hernandukin 1000 

Diterpen hetz. Steviozit 150 

Rebaudiosite A 240 

Rebaudiosite D 220 

Rebaudiosite E 175 

Rubusozit 115 

Baiyunozit 500 

Triterpen hetz. Glycyrrhizin 50 

Amonyum glycyrrhizin 50 

Periandrin 1 90 

Periandrin II 95 

Periandrin llI 85 

Mogrozit V 340 

Mogrozit VI 125 

Steroidal sep. üs ladin 3000 

Dihidrokalkon Naringin dihidrokalkon 300 

Neohesperindindihidrokalkon 2000 

Dihidroizokumarin Phyllodulcin 400 

Protein Thaumatin (Talin) 3000 

Monellin 3000 

Pentadin 500 

Bunlar arasında tatlılık derecesi en fazla olan 

Thaumatin, Monellin ve Osladin'dir. İlk ikisi Af

rika'da yetişen türlerden elde edilir. Perillartin ve 

Neohesperidin dihidrokalkon naringinden yarı 

sentezle elde edilir. Türkiye'de Naringin elde 

edildiğine göre Neohesperidin eldesi de 

mümkündür. 

Doğal tatlandırıcıların Türkiye için önemine baka

cak olursak şu sonuçları çıkarabiliriz: 

Uzun yıllardan beri bilinmekte olan meyan kökü 

Ege, Güney Anadolu, Aydın, Uşak, Adana, Erzin

can, Muş, Muğla ve Urfa'da yaygın olarak 

yetişmektedir. İzmir, Söke ve Siirt'te bulunan fab

rikalarda da önceki yıllarda meyan balı elde edil

miştir. 

Rubusozit elde edilen Rubus sauvissimus türü 

Türkiye'de yetişmez, ancak Türkiye'de bulunan 

Rubus türlerinin etken madde miktarı belirlenip 

yararlanım oranı araştırılabilir. 

Antalya, Aydın, Muğla ve Antakya'da yetişen 

Phlomis türleri için de aynı şey söylenebilir. 
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Sorbitol elde edilen Sorbus cinsinin Türkiye'de 11 

kadar türü yetişmektedir, ayrıca Türkiye'de doğal 

kaynaktan elde edilen sorbitolün etken madde ola

rak kullanıldığı müstahzarlar da bulunmaktadır. 

Naringin ise meyve suyu fabrikalarında küspeden 

elde edilmektedir. 
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