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Amaç: Akdeniz Bölgesi’nden (Antalya) toplanan ve yurdumuzun endemik türlerinden olan 
Muscari muscarimi türünün antioksidant aktivitesi ve fenolik bileşen özellikleri incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali Antalya’dan toplanmıştır. Toplanan örnekler 
laboratuvara getirilerek bitkinin ekstraksiyonunun hazırlanması, alkol ve suyunun uçurulması gibi 
çeşitli işlemlerden geçirilmiştir. Bitkinin antioksidant aktivitesi β-karoten/linoleik asit yöntemi ve 
DPPH metodu ile tespit edilmiştir. Toplam fenolik bileşen miktarı belirlenmiştir.

Bulgular: β-karoten yöntemine göre en yüksek antioksidant aktivite metanol ile yapılan çiçek 
(%84,1) ve en düşük antioksidant aktivite ise metanol ile yapılan soğan ekstraktında (%61,5) tespit 
edilmiştir. DPPH metoduna göre en yüksek serbest radikal giderim aktivitesi soğan eksraktlarında 
bulunmuştur. Fenolik bileşenler bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Muscari muscarimi türüne ait bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır ve 
bu çalışma tür için ilktir. β-karoten/linoleik asit yöntemine göre tür, yüksek antioksidant aktivite 
göstermektedir. DPPH yöntemine göre ise ortamdaki serbest radikallerin bir kısmını süpürme 
yeteneğine sahiptir. Ayrıca fenolik bileşenlerce zengindir.
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Amaç: Bu çalışmada değişik tahıl türleri çimlendirilip, bu çimlerin farklı polaritelerdeki çözücülerle 
ekstraksiyonu yapılıp bu ekstraktlarının antioksidan aktiviteleri ve bu çim ekstraktlarının fenolik 
antioksidan bileşik profili belirlenmeye çalışıldı. 

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada kullanılan tüm tahıl tohumları türkiyede yetiştirilmiş ve 
izmir Toprak Mahsulleri Ofisinden temin edilmiştir. Araştırmada 3 farklı tahıl çeşidi (beyaz buğday; 
Triticum aestivum ssp. vavilovi., kırmızı buğday; Triticum aestivum ssp. Macha., esmer buğday; 
Triticum turgudim L.,) kullanılmıştır. Çimlendirme aşamasına kadar +4 °C de türlerine göre, farklı 
polietilen vakum paketlerinde saklanmıştır. Tahıl çimlerinin fenolik antioksidan bileşikleri, HPLC 


