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Bütün dünyada bitkilerle tedavi önemi 

gittikçe artan popüler bir bilim dalıdır. Geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de çağdaş tedavinin 
yanında, insanlar doğaya dönüp şifalı bitkileri 
değişik rahatsızlıkların giderilmesinde geleneksel 
halk ilacı olarak kullanmayı yaygın bir şekilde 
sürdürmektedir. Bu çalışmada Ankara civarından 
toplanan  Solidago virgaurea’nın toprak üstü 
kısımlarından hidrodistilasyonla uçucu yağı, 
soksalet apareyi ile metanolde ekstraktı elde edildi. 
Sonra materyal çözücüden uzaklaştırılarak liyofilize 
edildi. Bitkinin uçucu yağ ve metanol ekstraktının 
antioksidan aktiviteleri karşılaştırıldı. Antioksidan 
aktivite üç farklı metotla araştırıldı. Toplam fenolik 
madde konsantrasyonu gallik asit standardına göre 
Folin-Ciocalteu metoduna, serbest radikal süpürme 
etkisi DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikali) 
metoduna göre ve indirgeme gücü ise Oyaizu 
metoduna göre yapıldı. Sonuçlar sentetik 
antioksidan olan BHT (Butillenmiş Hidroksi 
Toluen) ve BHA (Butillenmiş Hidroksi Anisol) ile 
kıyaslandı. Sonuç olarak antioksidan aktivitesi 
yönünden sıralama yaparsak BHA >BHT> 
Solidago virgaurea şeklinde olduğu görüldü. 
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 Çok eski tarihlerden beri insanların ilgisini 
çeken mantar hem besin maddesi hem de tedavi 
edici amaçta kullanılmıştır. Yapılan araştırmalarla 
elde edilen, sebzelerle kıyaslanabilecek ölçüde 
ihtiva ettikleri karbohidrat, protein, mineral ve 
vitamin değerlerinden dolayı sürekli araştırılan 
makromantarlar, farklı habitatlardaki mantarların 
besin analizi konusunu cazip kılmaktadır.  
 Bu çalışmada Türkiye’nin Kuzeydoğu 
Anadolu Bölgesi’nden toplanan Boletopsis 
leucomelaena, Hydnum repandum L., Laetiporus 
sulphureus (Bull.) Murrill., Boletus edulis Bull., 
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm., Macrolepiota 
procera (Scop.) Singer var. procera, Lactarius 
piperatus (L.) Pers., Lactarius quietus (Fr.) Fr. adlı 
sekiz adet yabani olup aynı zamanda yenebilen 
mantarlarda biyokimyasal analizler yapılmıştır. 
Araştırmamızda, bu mantarlara ait kül, nem, toplam 
yağ, azot, protein, karbohidrat, enerji değerleri, 
metal içerikleri ve organik asit (malik asit, askorbik 
asit, sitrik asit) miktarları saptanmıştır. Örneklerin 
kimyasal içerikleri g/100 g kuru ağırlık cinsinden 
hesaplandığında, sekiz türdeki nemin 9.80 ile 13.30 
(%), külün 4.00 ile 9.20 (%), azot içeriğinin 1.73 ile 
5.20 (%), toplam yağ miktarının 2.20 ile 5.85 (%) 
ve enerji miktarının 289.65 ile 360.00 (kcal/100 g) 
arasında değiştiği belirlenmiştir. Sağlık açısından 
bakıldığında, mantarların iyi bir karbohidrat ve 
protein kaynağı olarak bilinmesi toplam karbohidrat 
içeriği 42.50 ile 67.65 (%) ve protein içeriği 10.80 
ile 32.50 (%) arasında değişen değerleri ile bu 
çalışmada incelenen mantarların da iyi bir besin 
kaynağı oluşturduğunu göstermektedir. İncelenen 
organik asitler içerisinde en düşük miktar askorbik 
asitte (C vitamini) rastlanmıştır. Askorbik asidin en 
düşük miktarı (0.06 g/kg kuru ağırlık) Laetiporus 
sulphureus’ta, en yüksek miktarı (4,11 g/kg kuru 
ağırlık) Boletus edulis’te kaydedilmiştir. Sitrik asit 
miktarı g/kg kuru ağırlık cinsinden 3.13 ile 40.86, 
malik asit miktarı ise 3.09 ile 19.40 arasında 
belirlenmiştir. Sekiz türde incelenen 15 metal 


