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Materials and Methods: The halotolerant isolate MA2 was selected randomly within the 
moderately halophilic and halotolerant 69 isolates in order to analyse the ectoin production. The 
isolate MA2 was activated in 10% total salt containing MH broth culture at 37°C, 2 days. The culture 
(1%, v/v) with an OD

600 
1.0 was inoculated to the ectoine production medium that contains 15% 

(w/v) NaCl. The late exponential phase cultures (48h) were used for further analysis. Briefly, the 
culture samples were centrifuged, washed and hypoosmotic shock were applied. The supernatants 
were analysed by using LC-MS/MS with ethanol extraction. 

Results and Discussion: According to the LC-MS/MS results, the halotolerant MA2 was detected 
as an ectoine producer. This result is informative in order to study the production conditions and 
gives valuable knowledge to determine the production ability for further studies.

Conclusion: The newly isolated halotolerant isolate MA2 could be useful for ectoine production. 
This study was done for the first time in our country in order to analyse ectoine which is very 
important biological molecule that is produced to overcome the deleterious effects of environmental 
stress conditions.
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Amaç: Bu çalışmada, beyaz dut (Morus alba L.) ve karadut (Morus nigra L.) meyvelerinin 
kurutulması ile antioksidan özelliklerinin nasıl etkilendiğinin araştırılıp ortaya konması 
amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Elazığ bölgesinden mevsiminde toplanan beyaz dut ve karadut meyveleri 
taze olarak difirizde -60 º C’de saklanarak ve güneşte ve gölgede olmak üzere iki şekilde kurutulurak, 
antioksidan aktivitesi, toplam fenolik madde ve fitokimyasal içeriği bakımından incelenmiştir. 
Meyveler için 50/250 oranında % 80’lik metanol ekstraktı hazırlandı. Ekstraktların metanol fazı 
55 °C’de vakum altında uçuruldu ve DMSO’da çözüldü. Flavonoidlerin kromatografik analizi 
için 5 µm iç çapında PREVAIL C18 (15x4.6 mm) ters-faz kolon kullanıldı. Mobil faz olarak %1 
asetik asit içeren metanol/su/asetonitril (46/46/8, v/v/v) karışımı kullanıldı. DPPH, serbest radikal 
temizleme aktivitesi, Brand-Williams ve ark. (1995) tarafından belirtilen metoda göre yapıldı. 
Bitkisel örnekler tartılıp 3/2 (v/v) oranında hekzan/izopropil alkol karışımı ile homojenize edildi 
ve % 5’lik KOH ile 85 ºC’de hidrolizden sonra, fitosterollerin ekstraksiyonu n-heptan ile yapıldı. 
Fitosterol içeriği UV dedektör kullanılarak HPLC cihazı ile analiz edildi. 
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Bulgular: Flavonoid analizi sonuçlarına göre, dut türlerinin hepsinde özellikle de gölgede kurutulmuş 
olanlarda rutin flavonoidinin yüksek oranda bulunduğu, diğer flavonoidlerin ise daha düşük oranlarda 
bulunduğu belirlendi. Rutin içerikleri gruplar arasında karşılaştırıldığında en fazla içeriğe Karadut 
gölge grubunun sahip olduğu saptandı. DPPH (α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazyl) serbest radikalini 
temizleme sonuçlarına göre; 5 µl konsantrasyonuna göre gruplar karşılaştırıldığında, taze dut 
gruplarının içinde ve bütün gruplar içinde Karadut Taze grubunun belirgin düzeyde yüksek bir etkiye 
sahip olduğu gözlendi (P<0,0001). Güneşte kurutulmuş dut türleri karşılaştırıldığında Karadut Güneş 
grubunun DPPH temizleme etkisinin daha fazla olduğu gözlenmiştir(P<0,0001). Gölgede kurutulmuş 
gruplarda da yine Karadut Gölge grubunun daha yüksek etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Vitamin 
analizi sonuçlarına göre, dut türlerinden Beyaz Dut gruplarında K

1
 vitaminin, Kara Dut grubunda ise 

δ- Tokoferol miktarının diğer vitaminlere göre fazla olduğu saptandı. Fitosterol analiz sonuçlarına 
göre; bütün dut gruplarında gruplarında ergosterol, stigmasterol ve β-sitosterol bulunduğu saptandı. 
Fitosteroller içerisinde β-sitosterol ün en fazla bulunan fitosterol olduğu gözlemlendi. Kara Dut 
Güneş grubunun diğer gruplara göre oldukça fazla oranda β-sitosterol içerdiği belirlendi.

Sonuç ve Tartışma: Uygulama sonunda, taze olarak kullanılan meyvenin serbest radikallerin 
temizlenmesinde daha etkili olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Morus alba (Beyaz dut), Morus nigra L. (Karadut), DPPH, fitosterol.
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Amaç: Suğla Gölü’nde bulunan Carassius gibelio, Pseudophoxinus anatolicus, Sander lucioperca, 
Tinca tinca, Vimba vimba tenella ve Capoeta capoeta’nın kas lipidlerinin yağ asidi bileşimi Gaz 
Kromatografik yöntemle incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Av sezonu içinde Suğla Gölü’ne gidilerek balık avcılarından temin 
edilen balıklar buz kutusu içerisinde kısa sürede laboratuara getirilmiş ve örnekler alınmıştır. 
Alınan bu numuneler kloroform:metanol karışımında ve deep-freeze’de saklanmıştır. Numunelerin 
ekstraksiyon ve metilleştirilmeleri yapılmıştır. Gaz kromatografik analizler HP (Hewlett Packard) 
Agilent marka, 6890N model, FID dedektörlü gaz kromatografi cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 
Analizlerde HP 88 kapiler yağ asidi kolonu kullanılmıştır.

Bulgular: Bütün türlerde, palmitik asit (%13.25- 18.54) majör doymuş yağ asidi (SFA) ve oleik asit 
(%11.93-34.23) majör tekli doymamış yağ asidi (MUFA) olarak tespit edilmiştir. Dokosahekzaenoik 


