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Bulgular: Taksonların toplam fenolik ve flavonoid içerikleri sırasıyla 143.12-309.18 mg GAE g-1 
ve 143.85-285.73 mg RE g-1 oranları arasında bulunmuştur. G. flavescens subsp. flavescens ve G. 
iconica’nın toplam antioksidan kapasiteleri kök kısımlarında sırasıyla 258.44 ve 325.55 mg AAE g-1 
ve toprak üstü kısımlarında ise sırasıyla 239.84 and 161.92 mg AAE g-1 olarak belirlenmiştir. Serbest 
radikal süpürme etkinlikleri IC

50 
değeri hesaplanarak verilmiştir. Buna göre IC

50 
değerleri 90.34-

288.37 µg ml-1 arasında değişmektedir. Linoleik asit oksidasyonu inhibisyonunda G. iconica’nın 
kökü %96.16 oranıyla sentetik standart antioksidanlar olan BHA (%92.82) ve BHT’den (%95.76) 
daha yüksek yağ asidi inhibisyonu göstermiştir. G. iconica’nın kökü demir ve bakır indirgeme 
metotlarında en yüksek aktivite gösteren örnek olmuştur. Uçucu yağ bileşimlerinde toplam 51 farklı 
bileşen belirlenmiştir. Bu bileşenler toplam kütlenin %95.919-98.857 düzeylerindedir. Taksonların 
uçucu yağ bileşiminde 1-pentylcyclobutene, naphtalene, hexahydro farnesyl acetone, phytol, 
dimethylamine ve n-hexadecanoic acid temel bileşenler olarak belirlenmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Çalışmamızın sonuçları, araştırılan iki Glycyrrhiza taksonunun farklı 
kısımlarının doğal antioksidanların iyi birer kaynağı olduğunu göstermiştir. Güçlü antioksidan 
etkiye sahip olmaları nedeniyle bu türler farmakoloji endüstrisi açısından da önem taşımaktadır. 
Ayrıca yüksek yağ asidi oksidasyonu engelleme kapasiteleri sayesinde gıda endüstrisinde raf 
ömrünü uzatma amacıyla ve koruyucu olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, uçucu yağ, Glycyrrhiza, Türkiye.

Teşekkür: Bu çalışma “111T614 nolu TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu çalışmada dünyada ve ülkemizde tıbbi amaçlarla kullanılan Glycyrrhiza echinata 
L.’nın yağ asidi kompozisyonu, uçucu bileşimi ve antioksidan kapasiteleri belirlenerek elde edilen 
sonuçlara göre kullanılan türlerin sağlık açısından önemleri ortaya konularak gıda ve farmakoloji 
endüstrisi açısından önemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan G. echinata florada belirtilen lokalitelerden 
çiçeklenme dönemlerinde toplanmış ve toprak üstü ve kök kısımları ayrı ayrı incelenmiştir. Toprak 
üstü kısımları bitkinin gövde, yaprak, çiçek ve meyve gibi bütün kısımlarını içermektedir. Antioksidan 
aktivite testleri için toz haldeki bitkisel örneklerden 15 g alınıp metanol ile sokslet aparatında 6-8 
saat süreyle ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraktlara total antioksidan kapasite, β-karoten/linoleik asit 
test sistemi, DPPH, demir ve bakır iyonları indirgeme gücü metotları uygulanmıştır. Ekstraktların 
toplam fenolik ve flavonoid içerikleri de Folin-Ciocalteu reaktifi ve alüminyum klorid kullanılarak 
belirlenmiştir. Uçucu yağ bileşimi HP Agilent 7890A Gaz Kromatografisinde 5975C MS detektörü 
ve HP Innowax kolonunda yapılmış ve bileşenlerinin tanımlanmasında Wiley ve Nist kütüphaneleri 
kullanılmıştır. Yağ asidi analizleri HP Agilent 6890 N model FID dedektörlü gaz kromatografisi ve 
HP-88 kapiller kolonda yapılmıştır.
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Bulgular: Toplam fenolik içeriği kök ve toprak üstünde sırasıyla 114.33 ve 146.30 mgGAE 
g-1. Toplam flavonoid içerikleri kökte 116.54 mgRE g-1, toprak üstünde 99.64 mgRE g-1 olarak 
belirlenmiştir. Toplam antioksidan kapasite kök ve toprak üstünde 175.33 ve161.18 mgAAE g-1 
olarak bulunmuştur. DPPH metodunda kök (184.99 µgml-1) toprak üstüne (453.94 µgml-1) kıyasla 
daha düşük IC

50 
değerine sahiptir. Yağ asidi oksidasyonu önleme güçleri toprak üstünde %79.84, 

kökte %74.28 düzeylerinde bulunmuştur. Demir ve bakır indirgeme gücü metodlarında bitkinin 
kökü toprak üstüne oranla daha yüksek aktivite göstermiştir. Uçucu yağ bileşimleri kök ve toprak 
üstünde toplam kütlenin %95.731 ve 96.075 düzeylerinde belirlenmiştir. n-hexadecanoic acid her 
iki kısımda da en yüksek oranda bulunan bileşen olmuştur. Kökte hexanal (%2.790) ve phytol 
(%2.783), toprak üstünde ise hexahydro farnesyl acetone (%9.339) ve α-caryophyllen (%6.590) 
diğer temel bileşenler olmuştur. Yağ asidi kompozisyonunda palmitik, oleik ve linoleik asitler 
yüksek oranda bulunan yağ asitleri olarak belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar G. echinata’nın kök ve toprak üstü yüksek fenolik ve flavonoid 
içeriğine ve etkili antioksidan aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca esansiyel yağ 
asitlerininde önemli kaynağı olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla çeşitli endüstrilerde doğal bir 
ham madde olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Glycyrrhiza echinata, antioksidan, uçucu yağ, yağ asitleri.

Teşekkür: Bu çalışma “111T614 nolu TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı” desteğiyle 
gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Lipostatik bir hormon olan leptinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerindeki 
seviyesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda 18–25 yaş arası ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencisi 
olan 200 kişi katılmıştır. Gönüllülerde 10 saatlik açlık sonunda 10 ml’lik kan örnekleri düz cam 
tüpe alınmıştır. Bu kan örnekleri 30 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra 3000 rpm’de 15 
dakika santrifüj edilerek serumları ayrılmıştır. Elde edilen serumlar -20 C’de dondurularak çalışma 
zamanına kadar saklanmıştır. Leptin ölçümü ticari kitler kullanılarak tayin edilmiştir. Elde ettiğimiz 
Leptin değerleri ile Beden Kitle İndeksleri [vücut ağırlığı (Kg)/ Boy (m2)] arasındaki ilişkiler ve 
cinsiyete bağlı olarak SPSS 15,0’da değerlendirilmiştir. 

Bulgular: 

 cinsiyet N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

beden kitle indeksi (kg/m2) erkek 100 24,9593 3,14711 ,57458

bayan 100 21,1637 3,42730 ,62574

leptin seviyesi pg/ml) erkek 100 8506,6667 5671,15711 1035,40689

 bayan 100 18066,6667 20575,87026 3756,62276


