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Anahtar

Kelimeler

: Öz: Bu çalışmada, baharatçılarda toz halinde satılan Zerdeçal (Curcuma

Zerdeçal (Curcuma longa longa L.) bitkisinin A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini, tiamin
L.), Antioksidan Vitaminler, klorür (B1 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), nikotinik asit (B3 vitamini),
Glutatyon

ve

Antioksidan Kapasite

Total pridoksin klorür (B6 vitamini) ve folik asit (B9 vitamini) vitaminleri ile
indirgenmiş glutatyon (GSH) ve yükseltgenmiş glutatyon (GSSG) miktarları
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile belirlendi. Toplam
fenolik ve flavonoit miktarları ise spektrofotometrik olarak ölçüldü.
Ekstraktın serbest radikal temizleme etkisi de 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil
(DPPH) kullanılarak belirlendi ve sonuçları standart antioksidanlığı bilinen
bütilhidroksitoluen (BHT) ile karşılaştırıldı. Toz haline getirilmiş Zerdeçal
(Curcuma longa L.) bitkisinin A, E, β-karoten, C vitamini, B1, B2, B3, B6 ve B9
vitaminleri ile GSH ve GSSG miktarları sırası ile 10,79±1,09 g/g; 14,88±6,80
g/g; 30,89±3,23 g/g; 46,93±3,68 g/g; 28,81±2,52 g/g; 0,73±0,09 g/g;
17,92±2,12 g/g; 5,40±0,95 g/g; 33,07±0,20 g/g; 73,45±11,31 g/g ve
287,10±36,99 g/g olduğu gözlendi. Örneklerdeki toplam fenolik miktarı
187,02±5,22 (mg/g gallik asit eşdeğeri), toplam flavonoit miktarı ise
169,66±3,27 (mg/g kuersetin eşdeğeri) olarak belirlendi. Serbest radikal
temizleme etkisi ise 85,32 ± 2,95 (%) olarak belirlendi, fakat BHT’ye kıyasla
anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Sonuç olarak elde edilen bulgulardan
Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisinin, A, E, C vitamini, Glutatyon (GSH,
GSSG), B1, B3 ve B9 vitaminleri bakımından iyi bir kaynak olduğu ve içerdiği
zengin fenolik ve flavonoit miktarları dikkate alındığında oldukça güçlü bir
antioksidan bitki olduğu söylenebilir.
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Determination of Amounts of Antioxidant Vitamins and Glutathione with Total
Antioxidan Capacity in Plant Curcuma longa L.
Key Words : Curcuma longa L., Abstract
Antioxidant vitamins, Glutathione
and The total antioxidant capacity.

In this study, the amounts of vitamin A, vitamin E, Beta-carotene,
vitamin C, thiamine hydrochloride (vitamin B1), riboflavin
(vitamin

B2),

nicotinic

acid

(vitamin

B3),

pyridoxine

hydrochloride (vitamin B6) and folic acid (vitamin B9) with
reduced form glutathione (GSH) and oxidized form glutathione
(GSSG) in the plant of which sold powdered spice turmeric
(Curcuma longa L.) were determined by using High Performance
Liquid Chromatography. In addition, total phenolic and
flavonoid contents in plant content was determined by
spectrophotometric measurements. Free radical scavenging
effect of the plant extract on 2,2-diphenyl-1-pikrilhidrazil
(DPPH) was measured and the results using the known standard
antioxidant bütilhidroksitoluen (BHT) were compared. The
amount of vitamin A, vitamin E, β-carotene, vitamin C, vitamin
B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B9 with GSH and
GSSG in leaves of Curcuma longa L. were obtained to be
10,79±1,09 g/g; 14,88±6,80 g/g; 30,89±3,23 g/g; 46,93±3,68
g/g; 28,81±2,52 g/g; 0,73±0,09 g/g; 17,92±2,12 g/g;
5,40±0,95 g/g; 33,07±0,20 g/g; 73,45±11,31 g/g and
287,10±36,99 g/g respectively. The amount of total phenolic
the as 187,02±5,22 (mg/g gallic acid equivalent) and the amount
of the total flavanoid the 169,66±3,27 (mg/g quercetin
equivalent)

in

samples

were

determined.

Free

radical

scavenging effect of 85,32 ± 2,95 (%) was determined as, but
compared to BHT was not significant difference (p> 0.05). It may
be concluded from the results that rich, the the Curcuma longa L.
plant contains of vitamins A, E, C, glutathione (GSH, GSSG),
vitamins B1, B3 and B9, also amount contains phenolic and
flavonoid content a powerful antioxidant.
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1. Giriş
Zerdeçal zencefil ailesine mensup sarı çiçekleri ve büyük yaprakları olan, çok yıllık ve yumrulu otsu bir
bitkidir. Ayrıca zerdeçal, zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranı ve turmerik olarak da
adlandırılmaktadır. Tadı acı olup polifenolik bir bileşiktir [1]. Yaygın olarak Çin ve Hindistan' da
yetiştirilmektedir. Özellikle nezle, öksürük, sinüzit, romatizma hastalıkları, deri hastalıklarında
kullanıldığı için Hindistan tıbbında zerdeçalın önemli bir yeri vardır [2, 3]. Ayrıca Zerdeçal tonik ve
kan temizleyicisi olarak da kullanılmaktadır. Deriyi yumuşatıcı özelliği olduğu için, deri hastalıklarını
tedavi etmede kullanılan krem ve banyo sabunlarının üretiminde, kesik ve yaraların iyileştirilmesinde
evlerde ilaç olarak kullanılmaktadır. Antimikrobiyal bir madde olarak kullanımı da bilinmektedir.
Zerdeçal

bitkisinden

kurkumin

maddesi

elde

edilmektedir.

Kurkuminin

Lösemi-lenfoma,

gastrointestinal sistemi kanserleri, genitoüriner sistem kanserleri, meme kanseri, over kanseri, başboyun kanseri, akciğer kanseri, melonom, nörolojik kanserleri önleyici özelliklerinin olduğu
bildirilmiştir [1, 4-6]. Ayrıca Zerdeçal’ın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı
Alzheimer hastalığı, katarakt oluşumu, multipl skleroz, karaciğer hasarı, enfarktüs ve felç gibi daha
birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir yeri olduğu bildirilmiştir [7-11].
Zerdeçal (Curcuma longa L.), bitkisinin; antioksidan vitaminleri (A, E, C ve β-karoten) ve glutatyon
miktarları ile ilgili yeterli miktarda araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmada toz haline getirilmiş
zerdeçal bitkisinin, A vitamini, E vitamini, β-karoten, C vitamini, tiamin klorür (B1 vitamini), riboflavin
(B2 vitamini), nikotinik asit (B3 vitamini), pridoksin klorür (B6 vitamini) ve folik asit (B9 vitamini)
vitaminleri, indirgenmiş glutatyon (GSH), yükseltgenmiş glutatyon (GSSG) miktarları ile toplam fenolik
ve flavanoit miktarları ve serbest radikal temizleme etkisi belirlenerek, halk arasında gıda ve ilaç
olarak da bolca tüketilen bu bitki hakkında literatür bilgisine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

2. Materyal ve yöntem
Bu çalışmada Elazığ ilinde baharatçılarda toz halinde satılan Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisi
kullanıldı. Üç farklı baharatçıda alınan toz halindeki zerdeçal örnekleri, Fırat Üniversitesi Biyoloji
Bölümü Botanik Anabilim dalında teyit ettirildi.
Materyallerdeki GSH, GSSG, C ve B vitaminlerinin miktarlarının belirlenmesi için toz halindeki
zerdeçal bitkisi örneğinden yaklaşık 0,2 gram tartılarak polietilen tüplere alındı. Her bir tüp üzerine 1
mL 0,5 M HClO4 ilave edilerek karıştırıldı. Daha sonra bu örneklere 9 mL saf su ilave edilerek tekrar
karıştırıldı ve 4500 rpm de 10 dk santrifüjlenip asıltı partiküller çöktürüldü.
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GSH ve GSSG miktarlarını belirlemek için santrifüjlenen süzüntünün üst kısmından 20 L alınarak
HPLC’ye enjekte edildi. HPLC’de SUPELCO Analytical EXSIL 100-5 ODS (5 µm, 4,6 mm x 25cm) kolonu
ve hareketli faz olarak da çözücüsü % 0,1 H3PO4 olan 50 mM’lık NaClO4 çözeltisi kullanıldı. Hareketli
fazın akış hızı: 0,7 mL/dk ayarlanarak 215 nm’de GSH ve GSSG tayin edildi [12]. C vitaminin tayini için
ise yine santrifüjlenmiş süzüntünün üst kısmından 20 l alınarak HPLC’ye enjekte edildi. HPLC’de
hareketli faz: 3,7 mM KH2PO4 (pH:4, H3PO4 ile) Akış hızı: 0.7 mL/dk ve Dalgaboyu: 245 nm’de Inertsil
ODS-4 (5 µm, 4.6 mm × 15 cm) kullanılarak C vitamini tayin edildi [13].
B vitaminlerini tayin etmek için Glutatyon ve C vitamini analizleri için hazırlanmış süzüntünün üst
kısmından 20 L alınarak HPLC’ye enjeksiyon yapıldı. Burada hareketli faz olarak 5 mM
heptanosülfonik asidin sodyum tuzu metanolde çözünerek 250 mL’lik A çözeltisi ile % 0,1
trietilamin’in 750 mL’lik B sulu çözeltileri hazırlandı. Daha sonra A ve B çözeltileri 25:75 hacim
oranında karıştırıldı, karışımın pH’ı fosforik asitle 2,8’e ayarlanarak kullanıldı. Hareketli fazın akış hızı
0,8 mL/dk’ya ayarlanarak C18-DB kolonun da (5 μm, 4,6 mm x 15 cm) B1, B2 ve B3 vitamini 260 nm’de,
B6 vitamini ile folik asit 290 nm dalga boyunda tayin edildi [14, 15].
A, E vitamini, β-karoten miktarlarının belirlenebilmesi için toz halindeki zerdeçal bitkisi örneğinden
yaklaşık 0,8’şer gram tartılarak polietilen tüplere alındı. Her bir tüp üzerine 5 mL etil alkol ilave
edilerek vortekslendi ve bu karışım 3500 devirde 3 dk santrifüj edildi. Ardından örnekler üzerine 1 mL
n-hekzan ilave edilerek çalkalandı. Böylece A, E vitamini ve β-karoten n-hekzan fazına ekstrakte
edilmiş oldu. Bu ekstraksiyon işleminin iki kez tekrarı ile elde edilen n-hekzan ekstraktları birleştirilip
azot gazı altında kuruyuncaya kadar buharlaştırılarak uzaklaştırıldı. Tüpteki kalıntı 200 µL metanolle
çözülerek HPLC’de analize hazır hale getirildi. A ve E vitamini ile β-karotenin tayinlerinde Supelcosil
LC-18 kolonu (5,0 µm, 4,6 mm x 25 cm) ve metanol: su (98:2 v/v) karışımından oluşmuş mobil faz
kullanıldı. Mobil fazın akış hızı 1 mL/dk olarak ayarlandı. E vitamini 296 nm, A vitamini 326 nm ve βkaroten ise 465 nm’de tayin edildi [16, 17].
Bitki ekstraktının hazırlanması; Toz halindeki zerdeçal bitkisi örneği 1:10 (g/mL) oranında %80’lik
etanol içerisinde homojenize edildi. Homojenat ayrıca bir saat ultrasonik su banyosunda bekletildi. Bu
süre sonunda homojenat filtre kâğıdı (no:2) ile süzüldü. Filtrat, toplam fenolik ve flavonoid içeriğin
belirlenmesinde kullanılmak üzere 4°C’de muhafaza edildi.
Toplam fenolik ve flavonoit miktarının belirlenmesi; Toplam fenolik konsantrasyonu FolinCiocaltute kullanılarak belirlendi [18]. Bu amaçla, 0,125 mL bitki ekstraktı (son konsantrasyonu 100
mg/mL) üzerine 0,125 mL Folin-Ciocalture reaktifi ile 0,5 mL distile su ilave edildi ve oda sıcaklığında
6 dk beklendi. Daha sonra bu karışım üzerine 1,25 mL %7’lik Na2CO3 eklendi ve distile su ile toplam
hacim 3 mL’ye tamamlandı. Reaktif karışımı vortekslendi ve oda sıcaklığında 90 dk inkübasyona
bırakıldı. Son olarak preparatın absorbansı 765 nm’de köre karşı okundu. Toplam fenolik miktarı,
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gallik asit standart eğrisi kullanılarak hesaplandı (r2 =0.999). Sonuçlar mg/g gallik asit eşdeğeri ağırlık
olarak ifade edildi. Toplam flavonoit konsantrasyonu Leontowicz ve ark. (1965) metoduna göre
spektrofotometre kullanılarak belirlendi [19]. Kısaca, 0,25 mL bitki ekstraktı (son konsantrasyonu 100
mg/g) üzerine 75 µL %5’lik NaNO2, 150 µL %10’luk AlCl3.6H2O solüsyonları ve 1,25 mL distile su ilave
edildi. Oda sıcaklığında 5 dakika inkübasyondan sonra 0,5 mL NaOH (1M) eklendi ve toplam hacim
distile su ile 2,5 mL’ye tamamlandı. Sonuçta preparatın absorbans değeri köre karşı 510 nm’de
okundu. Toplam flavonoit miktarı, kuersetin standart eğrisi kullanılarak hesaplandı (r2 =0.997).
Sonuçlar mg/g kuersetin eşdeğeri taze ağırlık olarak ifade edildi.
Serbest Radikal Temizleme Etkisi; Bitki örneğinin serbest radikal giderme etkisi DPPH serbest
radikali kullanılarak belirledi [20]. Bitki örneği 1:10 (g/mL) oranında metanolde eksrakte edildi.
Serbest radikal olarak 25 mg/L DPPH metanolde hazırlandı. Deney tüpü içerisine 100 μL bitki
ekstraktı veya BHT (20 mM) bırakıldıktan sonra üzerine 3,9 mL DPPH çözeltisi ilave edildi. Karışımlar,
oda sıcaklığında ve karanlık bir ortamda 30 dakika inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda
absorbansları 517 nm’de köre karşı spektrofotometrede okundu. Azalan absorbans, geriye kalan DPPH
miktarı serbest radikal temizleme etkisi olarak belirlendi. Sonuçlar aşağıdaki formüle göre hesaplandı:
% = [(KontrolABS - ÖrnekABS) / KontrolABS)] × 100
Çalışmada kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta olup Merck firmasından temin edilmiş ve tüm
çalışmalarda bidistile su, vitaminlerin analizlerinde ise Cecil 1100 serisi yüksek performanslı sıvı
kromatografisi (Cecil 68174 UV dedektörü ve HP 3395 integratörü) kullanıldı.
İstatistiksel Analiz; Her bir aktardan alınan zerdeçal örneklerine uygulanan analizler, üç halinde
paralel yürütülerek, verilerin aritmetik ortalamaları ile standart sapmaları hesaplandı. İstatistiksel
analiz tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapıldı (SPSS v15). p değeri %5'ten küçük olması istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
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3. Bulgular

Şekil 1. Toz halindeki Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisinin A, E, C vitamini, β- karoten, B1, B2, B3,
B6, B9 vitaminleri ile GSH ve GSSG miktarları
Bütün parametreleri aynı sütun grafiğinde göstermek için hem B2 vitamini miktarı hem de
standart sapmasının 10 katı alınmıştır. Aynı şekilde GSH ve GSSG miktarları ve standart
sapmalarının ise 1/10 değerleri alınarak grafik oluşturulmuştur.
Tablo 1. Toz halindeki Zerdeçal (Curcuma longa L.) bitkisinin total polifenol ve flavonoit miktarları
ile DPPH radikal temizleme etkisi

Ekstrakt
&

Serbest Radikal
Temizleme Etkisi (%)

Toplam Flavonoit
Konsantrasyon

(mg/g Gallik asit)

(mg/g Kuersetin)

85,32 ± 2,95

187,02 ± 5,22

169,66 ± 3,27

88,64 ± 1,27

-

-

Standart
Zerdeçal

Toplam Fenolik
Konsantrasyon

&
BHT

4. Tartışma ve sonuç
Yüzyıllardır insanlar bitkileri hem besin maddesi olarak tüketme hem de koku ve tat verici olarak da
kullanabilmektedir. Bu bitkilerden biri olan zerdeçal baharat olarak tüketilen bir gıda maddesi
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olmasına ilave olarak kozmetikte renk verici ve halk arasında tedavi edici amaçlarla da kullanıldığı
belirtilmektedir [21].
Zerdeçalın hazmı kolaylaştırıcı, kalp hastalıklarını önleyebileceği, kolestrolü azaltıcı, solunum yolları
enfeksiyonlarının tedavi edilmesi, iltihap giderici ve yapısındaki kurkumin maddesinin kansere karşı
koruyucu etki göstermesi gibi birçok faydaları vardır [22].
A vitamini büyüme, cilt gelişimi, görme fonksiyonları, üreme, kemik büyümesi, hücre bölünmesi ve
farklılaşmasında rolü vardır [23]. E vitamini ise serbest radikallerin oksidasyonuna karşı hücre
membranındaki poliansature yağ asitlerini korumada ilk savunma hattını oluşturur. Hidrojen iyonları
ile

peroksit

ve

hidroperoksitleri

doyurup,

peroksit

radikallerinin

aktivitesini

azaltarak

otooksidasyonun başlatıcısı olan bu reaksiyonu inhibe eder [24]. A vitaminin öncülü olan β-karoten ise
önemli bir antioksidan olup doymamış yağların oksidasyonunu önleyerek serbest radikallerin
oluşumunu baskılar [25]. Aynı şekilde C vitaminin de; tokoferoller, peroksidler ve süperoksit gibi
reaktif oksijen türlerini indirgediği, lipit hidroperoksitlerin oluşumunu engellediği ve etkili bir singlet
oksijen temizleyicisi olduğu da ileri sürülmektedir [26].
Bulgularımızda toz halindeki zerdeçaldaki A, E vitamini, β-karoten ve C vitamini miktarları sırası ile
10,79±1,09 µg/g; 14,88±6,80 µg/g; 30,89±3,23 µg/g ve 46,93±3,68 µg/g olarak tespit edildi (Tablo 1).
Aspir (Carthamus Persicus Wild) bitkisinin yapraklarında yapılan bir çalışmada; bitkinin A, E vitamini
ile β-karoten ve C vitamini miktarları sırası ile 5.59±0.84 µg/g; 14.41±1.66 µg/g; 73.59±5.70 µg/g ve
32.05±7.64 µg/g olduğu bildirilmiştir [27]. Zerdeçalın C vitamini açısından çok zengin olmadığı, fakat
celak (14,25±2,25 μg/g) bitkisi ile kıyaslandığında yeterince C vitamini ihtiva ettiği görülmektedir
[28]. Kuşburnunun 12,80-37,90 μg/g arasında β-karoten ihtiva ettiği rapor edilmektedir [23].
Zerdeçal, aspir ile kıyaslandığında A ve C vitamin miktarları bakımından zengin, E vitamini miktarları
eşdeğer, β-karoten miktarları açısından ise fakir olduğu görülmektedir. β-karoten açısından kuşburnu
ile kıyaslandığında ise zerdeçalın iyi bir kaynak olduğu söylenebilir.
Zerdeçalın B vitaminleri açısında da zengin olduğu belirtilmektedir [22]. Bilindiği üzere B1, B2, B3 ve B5
vitaminlerinin enerji metabolizmasında görev aldıkları rapor edilmektedir.

B1 vitamini

karbonhidratların glukoza dönüşmesinde etkili olup, sağlıklı bir sinir sistemi için gereklidir. B 2
vitamini karbonhidrat, protein ve yağların enerjiye dönüştürülmesinde görev alır ve kataraktı önler. B3
vitamini, pellegrayı önler, ayrıca kan dolaşımını düzenler. B6 vitamini de protein, karbonhidrat
metabolizmasında görev alır ve sinir sistemi için gerekli olup, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda rol
oynar. B9 vitamini de kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve sağlıklı cenin gelişimi için gereklidir [29,
30]. Bulgularımızda zerdeçaldaki B1, B2, B3, B6 ve B9 vitamini miktarlarının sırasıyla 28,81±2,52;
0,73±0,09; 17,92±2,12; 5,40±0,95 ve 33,07±1,20 µg/g olduğu belirlenmiştir.
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Çiriş otundaki (Asphodelus aestivus L.) B1, B2, B3, B6 ve B9 vitamini miktarlarının ise sırasıyla
26,00±3,48 μg/g; 2,76±0,53 μg/g; 279,67±11,48 μg/g; 21,97±1,78 μg/g ve 8,20±1,23 μg/g olduğu
bildirilmiştir [31]. Zerdeçal bitkisinin çiriş otu bitkisine göre B1 ve B9 vitaminlerince zengin B2, B3 ve B6
vitamini açısından ise fakir olduğu gözlendi.
Zerdeçal (Curcuma longa L.)’den izole edilen bileşenlerin güçlü bir antioksidan etki gösterdiği ve lipit
oksidasyonu üzerinde oldukça önemli olduğu ve lipit oksidasyonu önlemede vitamin E’den daha etkili
olduğu bildirilmiştir [21]. Glutatyon, serbest radikal artışına ve lipid peroksidasyon oluşumu sonucu
meydana gelen ürünlerle kolayca reaksiyona girerek, bu zararlı olan ürünlerin metabolizmadan
uzaklaştırılmasında görevli güçlü bir antioksidandır [32]. Aspir bitkisinin yaprağındaki GSH miktarının
1203,37±81,02 µg/g; GSSG miktarının ise 358,23±53,67 g/g olduğu belirtilmektedir [28]. Tablo 1’de
görüleceği üzere bulgularımızda zerdeçal bitkisinde GSH miktarının 73,45±11,31 µg/g ve GSSG
miktarının ise 287,10±36,99 µg/g olduğu belirlendi. Bulgularımıza göre zerdeçal bitkisindeki GSH ve
GSSG miktarının, aspir bitkisindeki GSH ve GSSG miktarlarından daha düşük olduğu belirlendi.
Fenolik bileşikler, suda çözünen antioksidanların en önemli grubudur. Yüksek oranda meyve ve
sebzelerde bulunur ve sağlık üzerine olumlu etkileri vardır. Bu fenolik bileşenler, büyüme ve üremede
patojenlere, olumsuz iç ve dış koşullara karşı koruyuculuk görevi yaparlar [33]. Fenolik bileşiklerin alt
bir grubu flavonoitlerdir. Bunlar uzun süredir bitkisel pigmentler olarak bilinmekte olup, aynı
zamanda bir grup önemli antioksidan maddeleri içermektedirler [34]. Zerdeçal bitkisi ekstraktının
DPPH serbest radikal temizleme etkisi, toplam fenolik ve flavonoit konsantrasyonları % 79,32±2,95;
187,02±5,22 ve 169,66±3,27 olarak (Tablo 1) ölçülmüştür. Buna göre, zerdeçal bitkisinden elde edilen
ekstraktın yüksek serbest radikal temizleme etkisine sahip olduğu belirlendi. Bu etki standart
antioksidanlığı bilinen BHT ile kıyaslandığında iki grubun arasında istatistiksel anlamlılık bulunamadı
(p>0.05). Yarpuz bitkisi ile yapılan bir araştırmada toplam fenolik konsantrasyonun 136,85±11,39
mg/g (gallik asit eşdeğerliği), toplam flavonoid konsantrasyonunun ise 65,20±1,07 mg/g (kuersetin
eşdeğerliği) olduğu, radikal temizleme etkisinin ise; % 85,94±1,20 olduğu bildirilmiştir [35]. Dolayısı
ile zerdeçal bitkisi yarpuz (Mentha pulegium L.) ile kıyaslandığında, toplam fenolik ve flavonoid
konsantrasyonları bakımından fazla olduğu ancak serbest radikal giderme aktivitesi bakımından daha
düşük olduğu görülmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında; zerdeçalın antioksidan özelliğinin
içerdiği fenolik bileşenlerden kaynaklandığını [36] ve zerdeçalın yapısında bulunan bu fenolik
bileşenin, kurkumin olduğu saptanmıştır [37]. Bulgularımızın

literatürlerle uyumlu olduğu

görülmektedir.
Sonuç olarak, zerdeçal bitkisinin yapraklarının B1, B3 ve B9 vitaminleri, β-karoten, A, E, C vitamin
miktarları, GSH, GSSG ile serbest radikal temizleme etkisi, toplam fenolik ve flavonoit
konsantrasyonları sayesinde total antioksidan kapasitesi bakımından oldukça zengin bir bitki olduğu
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söylenebilir. Zerdeçal bitkisinin bu özelliklerinin tespitiyle, bu bitkinin daha iyi tanınacağı,
araştırmacıların daha fazla ilgisinin artacağı ve literatür bilgisine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.
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