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Son zamanlarda, Ganoderma türleri çeşitli biyolojik aktivitelere sahip oldukları için 

araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Bilimsel araştırmalar, G. lucidum’un bağışıklık sisteminin 

gücünü arttırdığı ve kanseri önleyen bileşiklerin kaynağı olduğu gibi kanser ve diğer 

hastalıkların tadavisindeki önemini göstermiştir (Zaidman vd., 2005). Bu çalışmalar, tedavi 

amaçlı kullanım için bir potansiyele sahip Ganoderma türlerin araştırılmasına yol açmıştır. 

Dolayısıyla, Ganoderma türlerinden bioaktivite gösteren polisakkaritler, lanostane tip 

triterpenoidler, steroidler, alkaloidler ve fenolik yapılı bileşikler izole edilmiştir.  Aslında, 

biyoaktiviteye sahip fenolik bileşikler meyve, sebze ve bazı içeceklerde bulunan bileşiklerdir. 

Fenolik bileşikler özellikle antioksidan, antibakteriyel, antimutajen, sitotoksik ve antikanser 

gibi çeşitli biyolojik aktiviteler göstermektedirler. 

Anadolu’da yetişen Ganoderma adspersum ve G. applanatum ağaç mantarlarının FCR 

metodu ile toplam fenolik miktarı pirokatekole eşdeğer hesaplandı. Elde edilen sonuçlara göre 

en fazla fenolik madde G. adspersum’un etil asetat (177,60±0,01 mg PEs/g özüt) ve metanol  

(171,71±0,01 mg PEs/g özüt) ekstrelerinde bulundu. Bu nedenle, fenolik miktarı yüksek çıkan 

G. adspersum mantarının fenolik bileşikleri HPLC-DAD ve UPLC-MS/MS sistemleri 

kullanılarak araştırıldı. Bunun için mantarın fenolik profili referans maddelerle karşılaştırılarak 

ortaya çıkarıldı. Bu amaçla gallik asit, 3,4-dihidroksi benzoik asit, kateşin, p-hidroksibenzoik 

asit, 6,7-dihidroksikumarin, kaffeik asit, vanilin, 2,4-dihidroksibenzoik asit, p-kumarik asit, 

ferulik asit, kumarin, trans-2-hidroksi sinnamik asit, rosmarinik asit, trans-sinnamik asit ve 

ellagic asit, fenolik madde standartları olarak kullanılır. 
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G. adspersum türünde majör fenolikler olarak 3,4-dihidroksi benzoik asit, p-hidroksibenzoik 

asit, 2,4-dihidroksibenzoik asit, gallik asit, kaffeik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, trans-

sinnamik asit belirlendi. 

 

Anahtar kelimeler: Ganoderma adspersum; G.applanatum; G. Lucidum, fenolik, flavonoid 

Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 109T933 numaralı proje ile desteklenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


