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Bulgular: Folin-Ciocaltaeu yöntemine göre yaptığımız toplam fenolik yapılı madde konsantrasyonları 
mg/ml gallik aside eşdeğer bazda gallik asidin kalibrasyon grafiğinden hesaplanmış ve sentetik 
antioksidan olduğu bilinen BHT ile kıyaslanmıştır. BHT> Silybum marianum şeklinde olduğu 
bulunmuştur. Antioksidan aktivite kabiliyeti ölçümü β-karoten metoduna göre yapıldı ve 470 
nm’de ölçülen absorbans değerleri bulundu. Verilere göre; %56.9 Antioksidant Aktivite özelliği 
bulunmuştur. Bu durumda BHT> Silybum marianum şeklinde olduğu bulunmuştur. Antioksidan 
maddeler ortamdaki serbest radikalleri süpürebildiği öçüde kuvvetlidir. DPPH metoduna göre 
yapılan radikal süpürme deneylerinde beş farklı etanol konsantrasyonunda, 517 nm de ölçülen 
absorbansları ölçülerek inhibisyon değerleri hesaplanmıştır. Verilere göre; %50 serbest radikalleri 
süpürücülük özelliği bulunmuştur.

Sonuç ve Tartışma: BHT en fazla fenolik madde içeren bileşiktir. Üzerinde çalıştığımız Silybum 
marianum ise nispeten daha zayıf olmasına rağmen yinede antioksidan aktivite etkisi göstermektedir. 
Bu kanıya varmak için DPPH yöntemiyle elde edilen sonuçlara baktığımızda ortamdaki serbest 
radikallerin bir kısmını süpürme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. I.C.

50
 

değerleri ne kadar 
küçükse antioksidan aktivitesi de o kadar etkilidir. Bunun anlamı aynı miktar serbest radikali en 
düşük konsantrasyonda süpürebilen maddeler daha kuvvetli aktivite göstermektedir. β-karoten 
metoduna antioksidan aktivite yönünden BHT> Silybum marianum olduğu görülmektedir. 
Bu değerler bakıldığında Silybum marianum sentetik antioksidana oranla antioksidan aktivite 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Silybum marianum, Antioksidant Aktivite, DPPH, Folin-Ciocalteu 
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Amaç: Glycyrrhiza cinsine ait ülkemizde yayılış gösteren iki endemik taksonun (G. flavescens 
subsp. flavescens Boiss ve G. iconica Hub.-Mor.) uçucu yağ bileşimi ve antioksidan kapasiteleri 
belirlenerek bu türlerin gıda ve farmakoloji endüstrisi açısından bir hammadde kaynağı olup 
olmayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan Glycyrrhiza taksonları florada belirtilen lokalitelerden 
çiçeklenme dönemlerinde toplanmış ve toprak üstü ve kök kısımları ayrı ayrı incelenmiştir. Toprak 
üstü kısımları bitkinin gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi bütün kısımlarını içermektedir. Antioksidan 
aktivite testleri için toz haldeki bitkisel örneklerden 15 g alınıp metanol ile sokslet aparatında 6-8 
saat süreyle ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraktlara total antioksidan kapasite, β-karoten/linoleik asit 
test sistemi, DPPH, demir ve bakır iyonları indirgeme gücü metotları uygulanmıştır. Ekstraktların 
toplam fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu reaktifi ve alüminyum klorid kullanılarak 
belirlenmiştir. Uçucu yağ incelemesi yapılacak örnekler kaba bir şekilde öğütülerek clevenger 
aparatı ile su distilasyonuna tabi tutulmuştur. Elde edilen ekstraktlar HP Agilent 7890A Gaz 
Kromatografisinde 5975C MS detektörü ve HP Innowax kolonu kullanılarak yapılmıştır. Uçucu yağ 
bileşenlerinin tanımlanmasında Wiley ve Nist kütüphaneleri kullanılmıştır.
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Bulgular: Taksonların toplam fenolik ve flavonoid içerikleri sırasıyla 143.12-309.18 mg GAE g-1 
ve 143.85-285.73 mg RE g-1 oranları arasında bulunmuştur. G. flavescens subsp. flavescens ve G. 
iconica’nın toplam antioksidan kapasiteleri kök kısımlarında sırasıyla 258.44 ve 325.55 mg AAE g-1 
ve toprak üstü kısımlarında ise sırasıyla 239.84 and 161.92 mg AAE g-1 olarak belirlenmiştir. Serbest 
radikal süpürme etkinlikleri IC

50 
değeri hesaplanarak verilmiştir. Buna göre IC

50 
değerleri 90.34-

288.37 µg ml-1 arasında değişmektedir. Linoleik asit oksidasyonu inhibisyonunda G. iconica’nın 
kökü %96.16 oranıyla sentetik standart antioksidanlar olan BHA (%92.82) ve BHT’den (%95.76) 
daha yüksek yağ asidi inhibisyonu göstermiştir. G. iconica’nın kökü demir ve bakır indirgeme 
metotlarında en yüksek aktivite gösteren örnek olmuştur. Uçucu yağ bileşimlerinde toplam 51 farklı 
bileşen belirlenmiştir. Bu bileşenler toplam kütlenin %95.919-98.857 düzeylerindedir. Taksonların 
uçucu yağ bileşiminde 1-pentylcyclobutene, naphtalene, hexahydro farnesyl acetone, phytol, 
dimethylamine ve n-hexadecanoic acid temel bileşenler olarak belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, araştırılan iki Glycyrrhiza taksonunun farklı 
kısımlarının doğal antioksidanların iyi birer kaynağı olduğunu göstermiştir. Güçlü antioksidan 
etkiye sahip olmaları nedeniyle bu türler farmakoloji endüstrisi açısından da önem taşımaktadır. 
Ayrıca yüksek yağ asidi oksidasyonu engelleme kapasiteleri sayesinde gıda endüstrisinde raf 
ömrünü uzatma amacıyla ve koruyucu olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, uçucu yağ, Glycyrrhiza, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışma “111T614 nolu TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde tıbbi amaçlarla kullanılan Glycyrrhiza echinata 
L.’nın yağ asidi kompozisyonu, uçucu bileşimi ve antioksidan kapasiteleri belirlenerek elde edilen 
sonuçlara göre kullanılan türlerin sağlık açısından önemleri ortaya konularak gıda ve farmakoloji 
endüstrisi açısından önemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan G. echinata florada belirtilen lokalitelerden 
çiçeklenme dönemlerinde toplanmış ve toprak üstü ve kök kısımları ayrı ayrı incelenmiştir. Toprak 
üstü kısımları bitkinin gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi bütün kısımlarını içermektedir. Antioksidan 
aktivite testleri için toz haldeki bitkisel örneklerden 15 g alınıp metanol ile sokslet aparatında 6-8 
saat süreyle ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraktlara total antioksidan kapasite, β-karoten/linoleik asit 
test sistemi, DPPH, demir ve bakır iyonları indirgeme gücü metotları uygulanmıştır. Ekstraktların 
toplam fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu reaktifi ve alüminyum klorid kullanılarak 
belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşimi HP Agilent 7890A Gaz Kromatografisinde 5975C MS detektörü 
ve HP Innowax kolonunda yapılmış ve bileşenlerinin tanımlanmasında Wiley ve Nist kütüphaneleri 
kullanılmıştır. Yağ asidi analizleri HP Agilent 6890 N model FID dedektörlü gaz kromatografisi ve 
HP-88 kapiller kolonda yapılmıştır.


