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Castanea sativa, Cuscuta ve Kidney stone Bitki Örneklerinin Yağ 
Asidi ve Bazı Lipofilik Vitamin İçeriklerinin Belirlenmesi 

Ökkeş Yılmaz, Oğuz Ayhan Kireçci, Ersin Demir, Ayşe Dilek Özşahin, Zehra Gökçe
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Amaç: Bu araştırmada, Kestane çiçeği (Catanea sativa), Küşut (Cuscuta) ve Taşotu (Kidney stone) 
bitki örneklerinin yağ asidi, lipofilik vitaminler ve fitosterol içeriklerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimiz olan Kestane çiçeği (Catanea sativa), Küşut (Cuscuta) ve 
Taşotu (Kidney stone) bitki örnekleri perakende olarak satın alındı. Bitki örnekleri 3/2 (v/v) hekzan 
/ izopropanol ile ekstrakte edildi. Yağ asitlerinin analizi gaz kromatografi cihazı ile vitamin ve sterol 
içeriği ise HPLC ile tespit edildi.

Bulgular: Bitki örneklerinin içerdikleri yağ asiti miktarları karşılaştırıldığında; palmitik asitin 
(16:0) Kestane çiçeğinde kısmen daha fazla bulunduğu, Küşut ile Taşotu arasında bir farklılık 
olmadığı gözlendi. Stearik asit (18:0) düzeyleri karşılaştırıldığında tüm bitki örneklerinde aynı 
düzeyde bulunduğu saptandı. Oleik asit (18:1) miktarının Kestane çiçeğinde en fazla olduğu, diğer 
bitkiler arasında farklılık bulunmadığı belirlendi. Linoleik asit (18:2) içeriğinin Küşut ve Taşotu’nda 
oldukça yüksek olduğu buna karşılık Kestane çiçeğinde daha düşük olduğu saptandı. Linolenik 
(18:3) yağ asiti miktarının ise Taşotu’nda çok daha fazla olduğu gözlemlendi. Bitki örneklerinin 
vitamin ve fitosterol içerikleri karşılaştırıldığında ise; R tokoferol düzeyinin Kestane çiçeği ve 
Taşotu’nda aynı miktarlarda olduğu Küşut’da ise daha düşük olduğu belirlendi. D

3 
vitamininin tüm 

bitki örneklerinde aynı düzeyde bulunduğu saptandı. Alfa tokoferol içeriğinin kestane çiçeği ve 
taşotunda yüksek düzeyde bulunduğu, Küşut’da ise daha düşük miktarda bulunduğu belirlendi. 
Fitosterol içeriğini Küşut’da bulunmadığı, buna karşılık Taşotu’nun tüm sterolleri en fazla miktarda 
içeren bitki örneği olduğu gözlemlendi.

Sonuç ve Tartışma: Kestane çiçeği (Catanea sativa), Küşut (Cuscuta) ve Taşotu (Kidney stone) 
bitki örneklerinin belirli oranlarda yağ asiti, lipofilik vitaminler ile sterolleri içerdikleri belirlendi. 
Tüm bu parametrelerin miktarlarının her bitki türünde farklılık gösterdiği gözlemlendi.
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Teucrium polium ve Fumaria’nın Bazı
Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi 
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Amaç: Bu araştırmada, Paryavşan (Teucrium polium) ve Şahtere (Fumaria) bitki örneklerinin yağ 
asidi, lipofilik vitaminler ve fitosterol içeriklerinin belirlemesi amaçlandı.


