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uzaklaştırıldı. Daha sonra %70 lik metanol ile 
tekrar ekstraksiyon yapıldı. Çözücüsü vakum 
altında 40oC de uzaklaştırıldıktan sonra liyofilize 
edilerek analiz edilmek üzere +4oC de saklanmıştır. 
Elde edilen mantar droglarının serbest radikal 
süpürme aktiviteleri Sanchez-Moreno metoduna 
göre, toplam fenolik madde konsantrasyonu ise 
Folin Ciocalteu metoduna göre, indirgeme 
kapasitesi ise Oyaizu metoduna göre yapıldı. 
Ekstreler BHA ve BHT gibi sentetik 
antioksidanlarla karşılaştırıldı. Elde edilen 
bulgulara göre her iki mantarında serbest radikal 
süpürme değerleri (IC50 ) birbirine yakın 
bulunurken nisbeten L. deliciosus’un daha aktif 
olduğu, sentetik antioksidanlara göre ise BHT den 
daha iyi antioksidan aktiviteye sahip olduğu 
belirlenmiştir. Toplam fenolik madde 
konsantrasyonu troloksa eşdeğer olarak 
hesaplanmış, L. deliciosus ve L. deterrimus’tan 
daha fazla fenolik madde konsantrasyonuna sahip 
olduğu, indirgeme gücünün ise diğer sonuçlara 
paralel olarak L. deliciosus’ta daha fazla olduğu 
görülmüştür. 
   
Anahtar Kelimeler:  Lactarius deliciosus (L.) 
Gray, Lactarius deterrimus Gröger, antioksidan, 
folin metodu, DPPH, indirgeme gücü 
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Bu çalışmada petrol eteri ile yağlarından 
uzaklaştırılan Morchella esculenta (L.) Pers. ve 
Morchella conica Krombh.’nın antioksidan 
aktiviteleri elde edilen mantar doglarının serbest 
radikal süpürme aktiviteleri Sanchez-Moreno 
metoduna göre,  toplam fenolik madde 
konsantrasyonu Folin Ciocalteu metoduna göre,  
indirgeme kapasitesi ise Oyaizu metoduna göre 
yapılmıştır. Ekstreler BHA ve BHT gibi sentetik 
antioksidanlarla karşılaştırıldı. Elde edilen 
bulgulara göre her iki mantarında serbest radikal 
süpürme değerleri (IC50 )  hesaplandı. Toplam 
fenolik madde konsantrasyonu fazla olan M. 
conica’nın serbest radikal süpürme oranı doğal 
olarak M. esculenta’ dan daha fazla bulundu. 
İndirgeme gücü de antioksidan aktivitenin bir 
göstergesi olduğuna göre sonuçlara bakıldığında, 
antioksidan aktivitesi en fazla olan, sentetik 
antioksidan madde olduğu bilinen BHA en az olan 

ise BHT’dir. Gıda olarak da kullanılan bu 
mantarların sağlık açısından da son derece faydalı 
olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Anahtar Kelimeler: Morchella esculenta (L.) 
Pers., Morchella conica Krombh., antioksidan, folin 
metodu, DPPH, indirgeme gücü. 
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 Protein içeriği bakımından zengin olduğu 
bilinen Fabaceae familyasına ait bazı türlerin 
tohumlarındaki total protein miktarı tespit 
edilmiştir. Tohumlardaki total protein miktarının 
tayin edilmesi sırasında, SDS, Triton X-100, Safra 
tuzu, Gum Arabic ve Tween 40 olmak üzere 5 
farklı deterjan kullanılarak bitki dokularında 
mevcut olan proteinlerin daha etkin bir şekilde 
çözündürülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tüm türlere 
ait tohumlar, 5 farklı deney grubu altında 
incelenmiştir. Birinci deney grubunda, tohumlar 
doğrudan kuru materyal olarak çalışılmış olup, 
diğer gruplarda sırasıyla 37 °C’de bir gün, 37 °C’de 
iki gün, 37 °C de üç gün ve 56 °C’de bir gün 
bekletilerek yumuşatılmış olan tohumlar 
çalışılmıştır. Sonuç olarak Vicia faba türünde total 
protein içeriğinin 198,531 g/ml değeriyle 
diğerlerinden daha yüksek olduğu görülürken, Vicia 
ervilia türü 189,303 g/ml değeriyle ikinci sırada yer 
almaktadır. Tespit edilen toplam 68,452 g/ml 
protein içeriğiyle Robinia pseudoacacia türünün ise 
en düşük protein içeriğine sahip olduğu 
görülmektedir. Aynı şekilde 5 farklı gruba ayırarak 
düzenlediğimiz, deney gruplarına göre toplam 
protein içeriğinde ise, kuru mataryalde tespit edilen 
miktar, 183.601 g/ml olup, 37 °C’de bir gece 
bekletilen örneklerde saptanan toplam protein 
içeriği 169.558 g/ml; iki gece bekletilen örneklerde 
saptanan toplam protein içeriği 162.019 g/ml ve üç 
gece bekletilen örneklem içeriği ise 125.778 g/ml 
bulunarak, inkübasyon süresindeki artışla birlikte, 
protein içeriğinde düşüşün olduğu gözlemlenmiştir. 
56 °C de 1 gece beklettiğimiz tohumlarda elde 
edilen toplam protein içeriği ise 93.102 g/ml 
değeriyle en düşük içerik olarak tespit edilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler: Fabaceae, protein 
konsantrasyonu, SDS, gum arabic, Triton X-100, 
safra tuzu, Tween 40  
 


