
NOHUTTA TANE (TOHUM) KABUĞUNUN
TÜM TANENİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE BESLENME

ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öz

Nohut, dünyada en fazla tüketilen baklagiller içerisinde ikinci s›rada yer almaktad›r. Bu çal›flmada,
nohut tanesinin kabuk k›sm›n›n tüm tanenin kimyasal içerik ve beslenme özellikleri üzerine etkisinin
araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu kapsamda taneden ayr›lan kabuk k›s›mlar› ve kabuksuz nohudun baz›
fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmifltir. Ayr›ca, örneklerin besleyicilik özellikleri aç›s›ndan önemli
olan fenolik madde içerikleri, antioksidan aktiviteleri ve safra asitlerini ba¤lama kapasiteleri de analiz
edilmifltir. Elde edilen sonuçlara göre nohut kabu¤unun tüm nohut tanesinin yaklafl›k %5’lik bir k›sm›n›
oluflturdu¤u ve di¤er baklagil kabuklar›na göre daha ince oldu¤u görülmüfltür. Kabuk ve kabuksuz
nohudun diyet lif içerikleri s›ras›yla %73.89 ve %13.51 olarak bulunmufltur. Toplam sindirilebilirlilik
de¤erleri ise s›ras›yla %15.4 ve %74.5 olarak belirlenmifltir. Ayr›ca nohudun kabuk k›sm›n›n mineral
maddelerce kabuksuz k›sma göre daha zengin oldu¤u sonucuna var›lm›fl, ancak beslenme özellikleri
aç›s›ndan incelendi¤inde nohut kabu¤unun tüm nohut tanesi içerisindeki katk›s›n›n düflük oldu¤u
belirlenmifltir. 

Anahtar kelimeler: Nohut, nohut kabu¤u, sindirilebilirlik, fenolik madde, kimyasal içerik, safra asitleri
ba¤lama. 

EFFECT OF SEED COAT ON THE PHYSICAL, CHEMICAL
AND NUTRITIONAL PROPERTIES OF WHOLE CHICKPEA  

Abstract

Chickpea is the second most consumed legume in the world. In this study, the effects of seed coat on
chemical composition and also on the nutritional properties of whole chickpea seed were studied. In
this context some physical and chemical analysis were conducted on both seed coat and coatless
chickpea flour. Phenolic content, antioxidant activity and bile acid binding capacity of the samples we-
re also determined, in order to specify the nutritional benefits of the samples. The results showed that
seed coat constitute approximately 5% of the whole chickpea seed and the seed coat thickness was
found to be thinner than most of the other legumes. Chickpea seed coat was found to be rich in dietary
fiber and minerals. However, the contribution of the seed coat on nutritional benefits of the whole
seed were determined to be limited. 

Keywords: chickpea, chickpea seed coat, digestibility, phenolic substances, chemical composition,
bile acid binding.
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GİRİŞ
Dünyada,  fasulye  ve  bezelyeden  sonra  en
çok üretilen  baklagil  çeflidinin  nohut  oldu¤u
belirtilmektedir  (1).  Önemli  bir  protein  ve
karbonhidrat kayna¤› olan nohudun, özellikle
hayvansal   kaynaklardan   yeterli   proteinin
sa¤lanamad›¤› ülkelerdeki yetifltiricili¤i ile dikkat
çekmektedir (2). Dünya nohut üretiminin yaklafl›k
%65’lik k›sm›n› gerçeklefltiren Hindistan, üretim
miktar› aç›s›ndan dünya birincisi durumundad›r.
Bunu s›ras›yla Avusturalya, Türkiye ve Pakistan
izlemektedir. Nohut, ülkemizde en çok üretilen
baklagil durumunda olup y›ll›k toplam üretim
miktar› ise 500 bin ton civar›ndad›r (1, 3). Dünya
baklagil üretiminden önemli pay alan ülkemiz
ayn› zamanda ihracatç› ülke konumundad›r.
Nohut tanelerinin renk ve flekilleri aras›nda baz›
farklar bulunmakta ve buna göre "kabuli" veya
"desi" olarak isimlendirilmektedir (4-5). Kabuli
tipi tanelerin ince bir kabu¤a sahip oldu¤u ve
renginin beyaz ve krem rengi aral›¤›nda oldu¤u
belirtilmektedir. Buna karfl›n desi tipi nohudun
ise sar›ms› kahverengi ile siyah aral›¤›nda bir renge
sahip oldu¤u ve kabu¤unun daha kal›n oldu¤u
ifade edilmifltir (5). Ayr›ca kabuli tipi nohudun 100
tane a¤›rl›¤› 70 g’a kadar olabilirken desi çeflidinde
bu de¤er en fazla 28 g olabilmektedir (5). 

Literatürde nohudun kimyasal bileflimi ile ilgili
birçok  çal›flma  mevcuttur.  Tane  bilefliminin
yaklafl›k %80’i karbonhidrat ve proteinlerden
oluflmaktad›r. Nohudun kuru madde baz›nda,
ortalama  %24  protein,  %55  karbonhidrat,  %4
mineral madde, %6 ya¤ ve %10 diyet lifi içerdi¤i
belirtilmifltir  (6-7).  Nohutta  bulanan  ham  lif
miktar›n›n selüloz ve hemiselülozlardan olufltu¤u
ve tanenin kabuk miktar› ile do¤ru orant›l› bir
de¤iflim gösterdi¤i ortaya konulmufltur (8-9).
Nohut  tanesinin  kabuk  miktar›n›n  ise  %5-19
aral›¤›nda oldu¤u belirtilmifltir (10-12). 

Nohut, di¤er yemeklik baklagiller içerisinde en
fazla tüketim flekline sahip tür olarak bilinmektedir.
Ülkemizde nohudun kabuli çeflidi birçok flekilde
tüketilmektedir. Nohudun di¤er ülkelerde de
oldukça  fazla  say›da  tüketim  flekline  sahip
oldu¤u  görülmektedir  (13-14).  Bu  tüketim
flekillerinde nohut tanesi bazen kabuklu flekliyle
ve bazen de kabuksuz olarak tüketilebilmektedir.
Dünyada tüketilen birçok baklagil çeflidinin kabuk

k›s›mlar›  gerek  kimyasal  bileflim ve gerekse
besleyicilik  özelli¤i  aç›s›ndan  incelendi¤inde
tanenin di¤er k›sm›na göre daha farkl› özelliklere
sahip oldu¤u bilinmektedir.  

Literatürde çeflitli baklagillerin kabuk k›s›mlar›n›n
kimyasal  bileflimi,  fonksiyonel  özellikleri  ve
beslenme sa¤l›¤› aç›s›ndan önemli baz› özelliklerinin
ortaya konulmas› ile ilgili birçok çal›flma mevcuttur
(12, 15-20). Ancak nohut kabu¤unun tüm tane-
nin kimyasal bileflimi ve beslenme özellikleri
üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir çal›flmaya
rastlanmam›flt›r. Dolay›s›yla bu çal›flmada nohudun
kabuk k›sm›n›n tam tanenin temel bileflim ö¤eleri
ve  besleyicilik  özellikleri  üzerindeki  etkisinin
incelenmesi amaçlanm›flt›r. 

MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal 

Bu çal›flmada kullan›lan kabuli tipi nohut (8 mm) bir
baklagil iflleme tesisinden sa¤lanm›flt›r. Öncelikle
örnek içerisinde bulunan yabanc› maddeler ve
k›r›k tane gibi k›s›mlar elle ay›klanm›flt›r. Kabuk
k›sm›n›n taneden ayr›lmas› için nohutlar öncelikle
k›smi bir parçalama ifllemine tabi tutulmufltur. Bu
ifllemden  sonra  tane  kabuklar›  ve  kabuksuz
nohut k›s›mlar› ay›klanm›fl ve laboratuvar ölçekli
bir de¤irmende (ZM-1, Retch, Haan, Germany)
0.5 mm elek kullan›larak ö¤ütülmüfltür. 

Fiziksel özellikler

Kabuk oran› gravimetrik olarak, kabuk kal›nl›¤›
ölçümü ise 0.001 mm hassasiyete sahip dijital
mikrometre (Mitutoyo Corp., Kawasaki, Japan)
yard›m›yla  belirlenmifltir.  Örneklerin  su  tutma
kapasitesi ise Filipovic ve ark. (21)’de verilen
yönteme göre yap›lm›flt›r. Özetle 50 mL kapasiteli
Falkon tüpüne 2.5 g örnek tart›lm›fl ve üzerine 30
mL saf su eklenmifl ve kar›flt›r›lm›flt›r. Tüpler 30°C
s›cakl›¤›ndaki su banyosunda 30 dakika bekletilmifltir.
Bu süre içerisinde örnekler her 10 dakikada bir
çalkalanm›flt›r. Daha sonra kar›fl›m 5000g h›zda 5
dakika santrifüj edilmifl (Medifriger BL-S, Selecta,
Spain) ve üst k›s›m ile hidrate olmufl (alt k›s›m)
ortamdan ayr›lm›flt›r. Örneklerin su tutma kapasitesi
hidrate  olmufl  örnek  ile  daha  sonra  bunun
kurutulmas› sonucu elde edilen örne¤in a¤›rl›k
fark›ndan hesaplanm›flt›r. 
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maddelerin 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH)
serbest  radikalini  indirgemeleri  prensibine
dayanan yönteme göre yap›lm›flt›r. Sonuçlar
TROLOX (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-
carboxylic acid) eflde¤eri cinsinden belirlenmifltir. 

In vitro sindirim ve safra asitleri bağlama
kapasitesi

Örneklerin in vitro sindirimi Sayar ve ark. (27)’de
verilen  yönteme  göre  yap›lm›flt›r.  Yöntemin
ayr›nt›l› ak›m flemas› fiekil 2’de verilmifltir. Özetle,
örnekler  öncelikle  37 °C’de  s›ras›yla  insan
tükürü¤ü α-amilaz› (human salivary α-amylase;
EC No: 3.2.1.1), pepsin (EC No: 3.4.23.1) ve
pankreatin  (EC  No:  232-468-9)  enzimleri  ile
muamele edilmifltir. Her bir enzim uygulamas›
öncesinde kar›fl›m›n pH’s› enzimin optimum pH
de¤erine ayarlanm›flt›r. Enzimin uygulanma süresi
insan sindirim sistemi benzetiflimi dikkate al›narak
α-amilaz, pepsin ve pankreatin için s›ras›yla 15,
30  ve  90  dakika  olarak  belirtilmifltir.  Belirli
deriflimdeki kolik, deoksikolik, taurokolik ve
glikokolik  asitlerinin  tuzlar›ndan  oluflan  safra
kar›fl›m› pankreatin uygulamas› iflleminden önce
eklenmifltir. ‹fllem sonunda kar›fl›m santrifüjlenmifl

Kimyasal özellikler

Örneklerin nem (Metot No: 44-15A), protein
(Metot No: 46-30), kül (Metot No: 08-01) ve
toplam lipit (Metot No: 30-25) içeri¤i Uluslararas›
Amerikan Hububat Kimyac›lar› Birli¤i (American
Association of Cereal Chemists International)
standart yöntemlerine göre yap›lm›flt›r (22-23).
Toplam  niflasta,  β-glukan  ve  toplam  diyet  lif
içeriklerinin analizi haz›r kitler (Megazyme Ltd.,
Co., Wicklow, Ireland) kullan›larak s›ras›yla
Metot No: 76-13, Metot No: 32-13 ve Metot No:
32-21 (23)’e göre gerçeklefltirilmifltir. 

Toplam fenolik madde, toplam kondense tanen
ve antioksidan aktivite analizleri metanol-su
(50:50, v/v, pH 2) ve devam›nda aseton-su
(70:30, v/v)   ile   elde   edilen   ekstraktlarda
gerçeklefltirilmifltir (24). Ekstraksiyon yönteminin
ayr›nt›lar› fiekil 1’de verilmifltir. Toplam fenolik
madde ve toplam kondense tanen analizleri
Heimler ve ark. (25)’e göre yap›lm›fl ve toplam
fenolik  madde  miktar›  gallik  asit,  toplam
kondense tanen miktar› ise (+)-kateflin eflde¤eri
olarak  hesaplanm›flt›r.  Antioksidan  aktivite,
Moure  ve  ark.  (26)’da  verilen  yönteme  göre
ekstraktlarda  antioksidan  aktiviteye  sahip
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fiekil 1. Fenolik madde ve antioksidan kapasitesi analizlerinde kullan›lan ekstraksiyon yönteminin ak›m flemas›
Figure 1. Flow chart of the extraction method used for total phenolic content and antioxidant capacity analysis

1 g örnek

20 mL metanol-su (50:50, v/v, pH 2) ile ekstraksiyon

(oda s›cakl›¤›nda 1 saat manyetik kar›flt›r›c› üstünde kar›flt›rarak)

10 dakika santrifüj (4200 x g) METANOL EKSTRAKTI

Kal›nt›

20 mL aseton-su (70:30, v/v) ile ekstraksiyon

(oda s›cakl›¤›nda 1 saat manyetik kar›flt›r›c› üstünde kar›flt›rarak)

10 dakika santrifüj (4200 x g) ASETON EKSTRAKTI

Kal›nt›

EKSTRAKT
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ve hidrolizat (supernatant) ve sindirilememifl k›s›m
(presipitat) birbirlerinden ayr›lm›flt›r. Örneklerin
toplam  sindirilebilirlili¤i  afla¤›daki  eflitlikten
hesaplanm›flt›r. 

(MS,  in  vitro  sindirim  ifllemine  al›nan  örne¤in
kuru a¤›rl›¤›, g; MP ise sindirilemeyen k›sm›n
(santrifüjleme ifllemin sonundaki çökelti) kuru
a¤›rl›¤›, g’d›r). 

Hidrolizatta safra asitleri tayini ise haz›r analiz
kitleri (Bile Acid Kit: Product No: 450A, Trinity

Biotec Plc, Wicklow, Ireland) kullan›larak yap›lm›flt›r.
Örneklerin safra asitlerini ba¤lama kapasiteleri
örne¤e eklenen miktar ile hidrolizatta bulunan
miktar aras›ndaki farktan hesaplanm›flt›r. 

İstatistiksel analizler

Tüm analizler, aksi belirtilmedikçe, üç tekrarl›
olarak yap›lm›flt›r. Sonuçlar ortalama ± standart
sapma olarak verilmifltir. ‹statistiksel analizlerde
SPSS (SPSS Version 12.0, SPSS Inc., IL) paket
program› kullan›lm›flt›r. Ortalamalar aras›ndaki
farklar›n karfl›laflt›r›lmas›nda tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve en önemli farklar (least sig-
nificant difference, LSD) testi kullan›lm›flt›r
(P=0.05). 

S. Sayar, S. Çalışkantürk Karataş

fiekil 2. Safra asitleri ba¤lama kapasitesi analizlerinin ak›m flemas›
Figure 2. Flow chart of the bile acid binding capacity analysis

0.4 g örnek

10 mL saf su ilavesi ve kar›flt›rma

Kaynar su banyosunda 15 dak.

Oda s›cakl›¤›na so¤utma ve 65 mL sodyum fosfat tampon (50 mM, pH 6.9) ilavesi

37°C’de 15 dak. yavaflça çalkalama

250 µL human salivary α-amilaz (EC No: 3.2.1.1) (5 mg/mL 3.6 mM CaCl2) ilavesi

37°C’de 15 dak. yavaflça çalkalama

pH'n›n 2'ye ayarlanmas› (6M ve 1M HCl ile)

625 µL pepsin (EC No: 3.4.23.1) (0,5 mg/mL %9’luk NaCl) ilavesi

37°C’de 30 dak. yavaflça çalkalama

pH'n›n 6.9'a ayarlanmas› (3M ve 1M NaOH ile)

1.25 mL pankreatin (EC No: 232-468-9) (0.5 mg/mL sodyum fosfat tampon (50 mM, pH 6.9) ve 15
mL 1.53 µM ’l›k safra asidi stok çözeltisi ilavesi

37°C’de 90 dak. yavaflça çalkalama

Santrifüj (4136 g, 5 dak.)

Safra asitleri ba¤lama testi (üst faz)

Toplam sindirilebilirlilik, % =              x 100 (1)
Ms - Mp

Ms

471



SONUÇ ve TARTIŞMA
Fiziksel özellikler

Çal›flmada kullan›lan nohut örne¤inin kabuk
miktar› %4.7±0.2, kabuk kal›nl›¤› ise 0.085±0.012
mm olarak belirlenmifltir. Belirlenen kabuk miktar›
de¤erinin literatürde soya fasulyesi (%7.0), bezelye
(%13.5), mafl fasulyesi (%8.8) ve börülce (%7.5)
için  verilen  de¤erlerden  (28-29)  daha  düflük
oldu¤u belirlenmifltir. Nohudun kabuk kal›nl›¤›n›n
di¤er baklagillerden daha ince oldu¤u görülmektedir.
Literatürde çeflitli fasulye türleri ve börülce için
verilen kabuk kal›nl›¤› de¤erleri s›ras›yla 0.13-0.14
mm ve 0.11 mm’dir (30-31). 

Nohut kabu¤u ve kabuksuz nohut unlar›n›n su
tutma kapasiteleri ise s›ras›yla 4.71±0.01 ve
0.80±0.00 g/g kuru madde olarak belirlenmifltir.
Beklendi¤i gibi nohudun kabuk k›sm›n›n su tutma
kapasitesinin kabuksuz nohut unundan yaklafl›k
6 kat daha fazla oldu¤u görülmüfltür. Bu durumun
kabu¤un  kimyasal  yap›s›ndan  kaynakland›¤›
düflünülmektedir. Çünkü kabuk k›sm›, yo¤un
olarak  selülozik  maddeler  içermekte  ve  bu
polisakkaritlerin su tutma kapasitesinin di¤er
karbonhidrat ve di¤er g›da bileflenlerinden çok
daha fazla oldu¤u bilinmektedir (32). Su tutma
kapasitesi diyet liflerin beslenme sa¤l›¤› üzerindeki
etkilerini belirleyen en önemli faktörlerden birisidir.

Kimyasal özellikler

Nohut kabu¤u ve kabuksuz nohut ununa ait
kimyasal içerik analizlerinin sonuçlar› Çizelge
1’de verilmifltir. Nohut kabu¤unda belirlenen
protein  ve  niflasta  k›s›mlar›n›n  yo¤un  olarak
kabu¤un kotiledonlardan ayr›lmas› ifllemi s›ras›nda
nohudun kotiledonlar›ndan kabu¤a geçen, yani
etkili  bir  kabuk-kabuksuz  k›s›m  (kotiledon)
ay›r›m›n›n yap›lamamas›ndan kaynakland›¤›
düflünülmektedir.  Kabuksuz  nohut  ununun

toplam lipit içeri¤i %6.17 olarak tespit edilmifltir.
Belirlenen  bu  lipit  içeri¤inin,  literatürde  de
belirtildi¤i gibi (33), di¤er birçok baklagilin lipit
içeri¤inden daha yüksek oldu¤u görülmektedir.
Nohudun kabuk k›sm›nda lipit içeri¤i, muhtemelen
çok   düflük   miktarlarda   olmas›ndan   dolay›
belirlenememifltir.   Ayn›   duruma   nohudun
kabuksuz k›sm›nda yap›lan lignin analizinde de
karfl›lafl›lm›flt›r. Burada da herhangi bir lignin
miktar› saptanmam›flt›r. Kabuk k›sm›n›n lignin
içeri¤i de di¤er baklagil kabuklar›na göre düflük
bulunmufltur. Literatürde börülce kabu¤u için
lignin içeri¤inin %7.5-23.6 (34), soya fasulyesi
kabu¤u için ise %2.5-5.9 (35) aral›¤›nda oldu¤u
belirtilmifltir. Kabuk k›sm›n›n beklendi¤i gibi kül
ve toplam diyet lif içeriklerinin kabuksuz k›sma
göre önemli miktarda daha yüksek olduklar›
görülmüfltür. Bu durum özellikle mineral madde
ve sindirimi mümkün olmayan bileflenlerin daha
çok  g›dalar›n  d›fl  kabuklar›nda  yo¤unlaflm›fl
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Beslenme sa¤l›¤›
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda özellikle yüksek oranda
mineral madde ve diyet lifi içermesi önemli bir
avantaj olarak de¤erlendirilmektedir. 

Çizelge 2 incelendi¤inde nohut kabu¤unun toplam
fenolik  madde  ve  kondense  tanen  içeri¤inin
kabuksuz nohut unundan daha düflük oldu¤u
görülmüfltür. Bu durum genel olarak baklagillerde
beklenen bir sonuç de¤ildir. Literatürde birçok
baklagil  ile  ilgili  yap›lan  çal›flmalarda  kabuk
k›sm›n›n tanenin kalan k›sm›na göre daha yüksek
oranda fenolik madde ve kondense tanen içerdi¤i
belirtilmektedir (12, 17, 36). Antioksidan aktivite
sonuçlar›na bak›ld›¤›nda ise nohut kabu¤unun
kabuksuz nohut ununa göre daha yüksek bir
aktiviteye sahip oldu¤u tespit edilmifltir. Ancak
her iki k›s›mda belirlenen bu de¤erlerin oldukça
düflük oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.  

Literatürde, bu çal›flmada kullan›lan ekstraksiyon
koflullar›  kullan›larak  yap›lan  bir  çal›flmada,

Nohutta Tane (tohum) Kabuğunun Tüm Tanenin, Fiziksel...

Çizelge 1. Nohut kabu¤u ve kabuksuz nohut ununun kimyasal bileflimi (% kuru madde temelinde)
Table 1. Proximate composition of chickpea seed coat and coatless chickpea flours (% dry matter basis) 

Örnek
Sample

Nohut kabu¤u Kabuksuz nohut
Chickpea seed coat Coatless chickpea

Protein Protein 10.72±0.02 18.18±0.16
Niflasta Starch 6.55±0.29 45.31±0.43
Toplam lipit Total lipid - 6.86±0.21
Kül Ash 6.17±0.08 3.10±0.02
Lignin Lignin 1.58±0.09 -
Toplam diyet lifi Total dietary fiber 73.89±2.41 13.51±2.03
β-glukan β-glucan 0.08±0.03 0.04±0.01

Kimyasal içerik 
Proximate content
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bu¤day ve yulaf kepe¤inin toplam fenolik madde
içerikleri s›ras›yla 2.8 ve 2.0 mg GAE/g olarak
belirlemifltir (24). Ayn› çal›flmada bu örneklerin
antioksidan aktiviteleri s›ras›yla 1.1 ve 0.9 mg
TROLOX/g olarak bulunmufltur. Troszynska ve
Ciska  (19)’da  ise  renkli  kabuklara  sahip  bir
bezelye çeflidinin kondense tanen miktar›n›n 2.2
mg CE/g oldu¤u belirtilmifltir. Görüldü¤ü gibi bu
çal›flmada  gerek  nohut  kabu¤u  ve  gerekse
kabuksuz nohudun fenolik madde, kondense
tanen ve antioksidan aktiviteye sahip madde
miktarlar›n›n di¤er g›da örneklerinden önemli
derecede  daha  düflük  oldu¤u  görülmektedir.
Literatürde   mevcut   olan   di¤er   çal›flmalar
incelendi¤inde  ise  özellikle  renkli  kabuklara
sahip baklagillerin yüksek miktarda antioksidan
aktiviteye sahip madde içerdikleri tespit edilmifltir
(37-38).  

In vitro sindirim ve safra asitleri bağlama
kapasitesi

Eflitlik 1 kullan›larak nohut kabu¤u ve kabuksuz
nohudun toplam sindirilebilirlili¤i s›ras›yla
%15.4±0.6 ve %74.5±1.5 olarak belirlenmifltir.
Literatürde benzer yöntemler kullan›larak yap›lan
çal›flmalarda  yulaf  unu  ve  bu¤day  kepe¤i  için
belirlenen sindirilebilirlilik de¤erlerinin s›ras›yla
%77-81 ve %28-32 aras›nda oldu¤u belirtilmifltir
(27, 39). Bu çal›flmada nohut kabu¤u için belirlenen
sindirilebilirlilik de¤erinin bu¤day kepe¤inde de
daha  düflük  olmas›n›n  temel  nedeninin  nohut
kabu¤unun  bilefliminden  kaynaklanabilece¤i
düflünülmektedir. Son y›llarda yap›lan birçok
çal›flmada sindirilemeden kal›n ba¤›rsa¤a ulaflan
karbonhidrat  bileflenlerinin  burada  fermente
olarak  kal›n  ba¤›rsak  sa¤l›¤›  için  önemli  olan
baz›  maddelerin  oluflumuna  katk›  sundu¤u
belirtilmektedir. Yukar›da verilen sindirilebilirlik

de¤erleri incelendi¤inde nohut kabu¤unun
%84.6’s› ve kabuksuz nohudun ise %25.5’inin
sindirilemedi¤i, dolay›s›yla bu k›sm›n kal›n ba¤›rsak
için  potansiyel  fermantasyon  substrat› olarak
de¤erlendirilebilece¤i görülmektedir. Ancak kal›n
ba¤›rsa¤a ulaflan bu k›sm›n mevcut mikroflora ile
hangi oranda fermente edilebilece¤ini önceden
kestirmek kolay de¤ildir. 

In  vitro  koflullarda  nohut  kabu¤u,  kabuksuz
nohut, kolestiramin ve selüloza ait safra asitleri
ba¤lama kapasitesi de¤erleri fiekil 3’te verilmifltir.
Bu deneylerde safra asidi ba¤lama özelli¤i olmayan
selüloz  negatif  kontrol,  safra  asidi  ba¤lay›c›
özelli¤i  olan  anyonik  bileflik  kolestiramin  ise
pozitif  kontrol  olarak  kullan›lm›flt›r  (40-41).
Sonuçlar incelendi¤inde kolestiramin adl› maddenin
safra asidi ba¤lama kapasitesi 13.97 µmol/100
mg  olarak  belirlenmifltir.  Negatif  kontrol  olan
selülozun ise beklendi¤i gibi oldukça düflük bir
safra asidi ba¤lama kapasitesine (0.12 µmol/100
mg) sahip oldu¤u görülmüfltür. Bu sonuçlar›n
literatürde kolestiramin ve selüloz için belirlenen
de¤erlere oldukça yak›n oldu¤u görülmektedir
(27, 42-43). Çal›flmada kullan›lan nohut kabu¤u
ve  kabuksuz  nohut  unu  için  belirlenen  safra
asitleri ba¤lama kapasitesi de¤erleri s›ras›yla 3.86
ve 2.01 µmol/100 mg’d›r. Elde edilen bu sonuçlar›n
literatürde  farkl›  çal›flmalarda  farkl›  flekilde
verilen sonuçlarla karfl›laflt›r›labilmesi için safra
asidi ba¤lama miktarlar› genellikle kolestiramine
göre yap›lmaktad›r (27, 43). Yani kolestiraminin
ba¤lad›¤› miktar 100 olarak al›n›p di¤er sonuçlar
buna göre göreceli olarak hesaplanmaktad›r. Bu
durumda nohut kabu¤u ve kabuksuz nohudun
kolestiramine  göre  safra  ba¤lama  kapasiteleri
s›ras›yla  %28  ve  %14  olarak  hesaplanm›flt›r.
Literatürde kolza tohumu için bu de¤erler %24
(44), bu¤day kepe¤i için %16 (45) ve yulaf unu
için %11 (27) olarak hesaplanm›flt›r.  

Çizelge 2. Nohut kabu¤u ve kabuksuz nohut ununun antioksidan aktiviteleri ve fenolik madde ve kondense tanen içerikleri 
Table 2. Antioxidant activity, total phenolic content, and condensed tannen content of chickpea seed coat and coatless
chickpea flours

Örnek
Sample

Nohut kabu¤u Kabuksuz nohut
Chickpea seed coat Coatless chickpea

Toplam fenolik madde, mg gallik asit eflde¤eri/g
Total phenolics,mg gallic acid equivalent/g
Toplam kondense tanen,mg (+)-kateflin eflde¤eri/g
Total cendensed tannen, mg (+)-catechin equivalent/g
Antioksidan aktivite, mg TROLOX eflde¤eri/g
Antioxidant activity,mg TROLOX equivalent/g

Parametre
Parameter

0.62±0.07

0.13±0.04

0.36±0.08

0.82±0.11

0.61±0.18

0.17±0.06
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Sonuç olarak nohut tanesinin yaklafl›k %5’lik
k›sm›n› oluflturan kabu¤un beslenme aç›s›ndan
önemli özellikleri incelendi¤inde kabu¤un diyet
lifi ve mineral maddelerce zengin olmas› ön plana
ç›kan en önemli özelliklerdir. Ancak besleyicilik
özelli¤i   aç›s›ndan   önemli   olan   faydalar›n
göstergeleri olarak kabul edilen fenolik madde
içeri¤i, antioksidan kapasitesi ve safra asitleri
ba¤lama  test  sonuçlar›  de¤erlendirildi¤inde
nohut kabu¤unun tüm nohut tanesi içerisindeki
katk›s›n›n düflük oldu¤u görülmektedir. 

Teşekkür

Bu çal›flman›n bir k›sm› TÜB‹TAK 107O397 no’lu
proje sonuçlar›ndan üretilmifltir. 
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