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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. 
 
Anahtar Kelimeler: Solidago virgaurea, uçucu 
yağ, antioksidan aktivite, DPPH, Folin-Ciocalteu  
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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 
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elementi (Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Cd, Pb, Mo, 
Al, Na, Mg, K, Ca) içerisinden Cr ve Mo hiçbir 
mantar türünde saptanmamıştır. Metal içeriği 
bakımından Fe, Cu, Mn, Zn, Al ve Na elementleri  
Co, Ni,  Cd, Pb, Mg, K ve Ca elementlerine göre 
türler içerisinde yüksek oranda bulunmaktadır.  
 Bu sonuçlardan yola çıkarak, sekiz tür 
arasında biyokimyasal bileşim açısından farklılıklar 
kaydedilmiştir. Farklı bölgelerden toplanan bu 
mantarlardaki besin içerikleri iklim, coğrafi 
koşullar, toprak karakteristikliği ve habitat ile 
değişiklik göstermektedir. Sonuçlar, yenebilir 
yabani bu mantar türlerinin biyokimyasal içerik 
bakımından zengin olmasından dolayı iyi bir besin 
kaynağı olduğunu vurgulamaktadır.  
  
Anahtar Kelimeler :  Mantar, biyokimyasal 
bileşim, organik asit, metal  
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 Polifenol oksidazlar (PFO) oksijen 
varlığında monofenollerin o-difenollere 
hidroksillenmesini ve o-difenollerin de o-kinonlara 
oksidasyonunu katalizler. Bu monofenolaz ve 
difenolaz aktiviteleri sonucu oluşan kinonoid 
yapılar daha sonra kahverengi-siyah pigmentler 
halinde polimerleşir.  
 Bu çalışmada, Trabzon’un Akçaabat 
ilçesinin Hıdırnebi yaylasından toplanan, yabani ve 
yenilebilir bir mantar olan Boletus erythropus 
Pers.’de PFO,  Arslan ve grubu tarafından 
sentezlenen bir kolon matriksi kullanılarak affinite 
kromatografisi ile saflaştırıldı ve difenolaz 
aktivitesi karakterize edildi. Saflaştırılan PFO’nun 
özellikle 4-metilkatekol substratına karşı oldukça 
etkin olduğu gözlendi. Bu difenolaz etkinliği, 4-
metilkatekol substratı varlığında pH 8.0’da en 
yüksek değere ulaştı ve enzim için kinetik değerler 
Vmaks 1428.6 U/mg protein ve Km 2.8 mM olarak 
hesaplandı. Bu mantarda gözlenen difenolazın 
optimum sıcaklığı ise 20 °C olarak bulundu. 4 saat 
0-80 °C aralığında 10 °C’lik artışlarla inkübe 

edildiğinde, 10-30 oC aralığında enzimin 
aktivitesini % 70’in üzerinde koruduğu ve 60-80 °C 
aralığında ise enzimin aktivitesini hemen hemen 
tamamen kaybettiği gözlendi. Ayrıca, genel PFO 
inhibitörleri olan askorbik asit, sodyummetabisülfit, 
benzoik asit ve sodyum azidin, bu mantarda mevcut 
difenolazın katalizlediği 4-metilkatekol 
oksidasyonunu inhibe ettiği görüldü ve bu 
inhibitörler varlığında belirlenen I50 değerleri 
sırasıyla 0,075 mM, 0,066 mM, 10,2 mM ve 10 
mM olarak bulundu.  
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Bu çalışmada sodyum selenat (Na2SeO4) 

uygulamasının arpa bitkisi (Hordeum vulgare) 
çeşitleri olan Tarm 92 ve Bülbül 89 üzerine etkisi 
incelenmiştir. Bu iki çeşidin selenyum uygulamaları 
sonucu oluşturdukları enzimatik ve enzimatik 
olmayan cevapları kıyaslanarak aralarında bir fark 
olup olmadığına bakılmıştır.Çalışmada kontrol 
dahil beş farklı selenyum(Na2SeO4) uygulaması 
yapılmıştır (kontrol, 2ppm, 4ppm, 8ppm, 16ppm). 
Selenyum canlıların yaşam fonksiyonlarını yerine 
getirebilmesi için hayati öneme sahip olan bir 
elementtir. Glutatyon peroksidaz gibi bazı 
antioksidan enzimlerin yapısına kofaktör olarak 
katılması ayrıca antioksidan savunmada da önemli 
bir yerinin olduğunu göstermektedir. Ancak 
selenyumun toksik dozlarının hidrojenperoksit, 
süperoksit radikalleri gibi oksiradikallerin 
oluşumunu katalizlemektedir. Glutatyonun selenit 
tarafından oksidasyonu süperoksit radikalleri üretir. 
Selenyum ayrıca karsinostatik etkiye de sahiptir.  
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