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Özet

Myrtaceae familyasına dahilolan murt (Myrtus communis L.) bitkisi çok yıllık, yaz kış

_ )1 kalabilen, genellikle kısa boylu, ancak bazen 1-3 m.' ye kadar uzayabilen çalı formunda

- bitki olup beyaz ve siyah renkte 1-2 cm büyüklüğünde oval meyveleri kış aylarında

gunlaşmaktadır. Murt bitkisinin yaprakları üzerine eczacılıkta ve gıda sanayinde

.oksidan, antimikrobiyal özellikleri ile ilgili birçok çalışma yapılırken; murt meyvesinin

- aygın bir tüketimi bulunmamaktadır. Murt meyvesinin buruk tadı içerdiği yüksek oranda

unan fenolik maddelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Beyaz murt meyvelerinde

tığımız çalışmada etanol ekstraktlarında yaklaşık 41 g!kg, sulu ekstraktlarında ı8 g/kg

. asit cinsinden toplam fenolik madde bulunmuştur. FRAP (Ferric Reducing Antioksidan

ential) antioksidan kapasitesi kuru ağırlık üzerinden 173 g/kg FS04 olarak bulunmuştur.

Siyah renkteki murt meyvelerinde titrasyon asitliği toplam fenolik madde miktarının beyaz

- . meyvelere göre oldukça yüksek olduğu saptanmış olup, siyah rengin meyve kabuğunda

unan siyanidin bazlı antosiyaninlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Beyaz murt

eyvelerinin reçel olarak değerlendirilmesi üzerine yaptığımız çalışmada reçel örnekleri

_usal yönden oldukça yüksek beğeni görmüştür. Olgunlaşan murt meyvelerinin hasat

ında ve depolanmasında renginin hızla kararmasının yüksek polifenol oksidaz enzim

rtivitesinden kaynaklandığı düşünülmekte ve konuyla ilgili çalışmalarımız devam

ektedir. Aromatik bir meyve olan Murtun fenolik maddece oldukça zengin olup, yüksek

rioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Genellikle yabani olarak

_etişen ve çoğunlukla kış aylarında bölgesel tüketimi olan murt meyvesinin daha uzun süre

- yandınlması ve/veya farklı şekillerde tüketiminin yaygınlaştırılması ve bitkisinin de kültüre

. arak yetiştirilmesinin yaygınlaştırılması önerilir.
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