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Bulgular: Toplam fenolik içeriği kök ve toprak üstünde sırasıyla 114.33 ve 146.30 mgGAE 
g-1. Toplam flavonoid içerikleri kökte 116.54 mgRE g-1, toprak üstünde 99.64 mgRE g-1 olarak 
belirlenmiştir. Toplam antioksidan kapasite kök ve toprak üstünde 175.33 ve161.18 mgAAE g-1 
olarak bulunmuştur. DPPH metodunda kök (184.99 µgml-1) toprak üstüne (453.94 µgml-1) kıyasla 
daha düşük IC

50 
değerine sahiptir. Yağ asidi oksidasyonu önleme güçleri toprak üstünde %79.84, 

kökte %74.28 düzeylerinde bulunmuştur. Demir ve bakır indirgeme gücü metodlarında bitkinin 
kökü toprak üstüne oranla daha yüksek aktivite göstermiştir. Uçucu yağ bileşimleri kök ve toprak 
üstünde toplam kütlenin %95.731 ve 96.075 düzeylerinde belirlenmiştir. n-hexadecanoic acid her 
iki kısımda da en yüksek oranda bulunan bileşen olmuştur. Kökte hexanal (%2.790) ve phytol 
(%2.783), toprak üstünde ise hexahydro farnesyl acetone (%9.339) ve α-caryophyllen (%6.590) 
diğer temel bileşenler olmuştur. Yağ asidi kompozisyonunda palmitik, oleik ve linoleik asitler 
yüksek oranda bulunan yağ asitleri olarak belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar G. echinata’nın kök ve toprak üstü yüksek fenolik ve flavonoid 
içeriğine ve etkili antioksidan aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca esansiyel yağ 
asitlerininde önemli kaynağı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla çeşitli endüstrilerde doğal bir 
ham madde olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Glycyrrhiza echinata, antioksidan, uçucu yağ, yağ asitleri.

Teşekkür: Bu çalışma “111T614 nolu TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinde 
Leptin Seviyesinin Ölçülmesi

Şeker Dağ, Sevda Nalbant, Kemal Gökçe, Yavuz Yıldır
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Sivas, sdag@cumhuriyet.edu.tr

Amaç: Lipostatik bir hormon olan leptinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerindeki 
seviyesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda 18–25 yaş arası ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencisi 
olan 200 kişi katılmıştır. Gönüllülerde 10 saatlik açlık sonunda 10 ml’lik kan örnekleri düz cam 
tüpe alınmıştır. Bu kan örnekleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra 3000 rpm’de 15 
dakika santrifüj edilerek serumları ayrılmıştır. Elde edilen serumlar -20 C’de dondurularak çalışma 
zamanına kadar saklanmıştır. Leptin ölçümü ticari kitler kullanılarak tayin edilmiştir. Elde ettiğimiz 
Leptin değerleri ile Beden Kitle İndeksleri [vücut ağırlığı (Kg)/ Boy (m2)] arasındaki ilişkiler ve 
cinsiyete bağlı olarak SPSS 15,0’da değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 

 cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

beden kitle indeksi (kg/m2) erkek 100 24,9593 3,14711 ,57458

bayan 100 21,1637 3,42730 ,62574

leptin seviyesi pg/ml) erkek 100 8506,6667 5671,15711 1035,40689

 bayan 100 18066,6667 20575,87026 3756,62276



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

364

Sonuç ve Tartışma: Vücut kitle indeksine göre leptin seviyesinin kıyaslaması doğru orantılı 
çıkmıştır. Cinsiyete göre değerlere bakıldığında kız bireylerde daha yüksek değerler bulunmuştur. 
Genel olarak değerler Türkiye’de yapılan çalışmalarla kıyaslandığında ortalama değerler aynı 
çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Leptin, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Lipostatik

Teşekkür: Bu çalışma, “Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı” 
desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik 
Kurul Başkanlığı tarafından 03.03.2011 tarih ve 63 no’lu karar ile onaylanmıştır. 
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Türkiyenin Üç Farklı Yöresinden Alınan Balların Fiziksel ve 
Kimyasal Analizleri

Kerime Özkay, Gamze Öztürk, Talip Çeter, Ergin M. Altuner
Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kuzeykent, Kastamonu, 

kerimeozkay@hotmail.com

Amaç: Üç ilden alınan farklı bal örneklerinin renk analizi, polen ve fenolik madde miktarlarının 
tayin etmek. Elde ettiğimiz veriler ışığında bu balların kalitesini ve etki değerlerini karşılaştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmalarda kullanılmak üzere Karaman-Karaçayır mevkisinden 
alınmış Çiçek balı, Mersin- Silifke Yöresinden alınmış Keçiboynuzu balı (harnup balı) ve Kastamonu 
Merkezden alınmış Çiçek balı kullanılmıştır. Alınan örneklerin polen analizi için uluslar arası metot 
olarak kabul edilmis olan Lieux (1972) ve Maurizio (1951)’ya göre Sorkun tarafından belirtilen, 
10 gr bal içindeki polenleri ayırarak bu polenlerden preparat yapılması yöntemi kullanılmıştır. 
(Sorkun, 1989). Sabit preparatların hazırlanmasında Wodehouse yöntemi izlenmiştir(Wodehouse, 
1935).Hazırlanan preparatlar dijital görüntüleme sistemine sahip ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 
Renk analizi için örnekler su ile seyreltilip, Spektrofotometre de absorbansları ölçümüş, Çıkan 
değerler PFUND skalası ile karşılaştırılarak renkleri belirlenmiştir. Örneklerin fenolik madde 
miktarının tesbiti için Folin-Ciocalteu metodu izlenmiştir.

Bulgular: Örneklerin polen analizleri sonucunda Dominant, sekonder, minor ve eser taksonlar 
belirtilmiş ve saptanan taksonlar tablolar halinde hazırlanmıştır. Örneklerin renk analizleri PFUND 
skalasına göre; Karaman’dan alınan Çiçek balı light-amber, Mersin-Silifke Yöresinden alınan 
Keçiboynuzu balı (harnup balı) amber ve Kastamonu Merkez civarından alınan Çiçek bal ise light 
amber olarak Saptanmıştır. Fenolik madde tayini sonucunda Keçiboynuzu balında (harnup balı) 
fenolik madde miktarı yoğun olarak tesbit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Üç farklı ilden alınan balların her birinin kimyasal yapısının güçlü olduğu ve 
üreticilerinin organik üretime önem verdiği bu çalışmayla ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: bal, polen analizi, fenolik madde tayini, renk analizi


