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Vitamin P, literatürde citrus meyvelerinin (turunçgillerin) kabuklarından elde 
edilmiş ve yapılan çalışmalar sonucu kılcal damar direncini artırmada ve kanamaları 
önlemede etkin olduğundan yeni bir vitamin olarak ileri sürülmüştür.

Vitamin P aktivitesine sahip olan bu bileşikler flavon türevleridir ve genel olarak 
bioflavonoidler olarak tanımlanırlar.

Bu çalışmada, Türkiye'de yetişen turunçgillerin özellikle kabuk kısmındaki 
bioflavonoid içerikleri saptanarak turunçgillerin kabuk atıklarının ekonomik yönden 
değerlendirilmesine ışık tutulması amaçlanmıştır.

Çalışmanın deneysel bölümünde citrus meyvesi olarak mandalina, portakal ve 
greyfurt seçilmiş, materyalin sağlanmasından sonra flavonoidlerin kimyasal 
izolasyonunda değişik yöntemler uygulanmıştır.

Hesperidin ve Naringin uygun metodlar kullanılarak saf olarak elde edilmiştir. 
Diğer bir yöndemde, citrus kabuklarınki tüm bioflavonoid içerikleri, çeşitli çözgenlerle 
(su, etanol, n-bütanol) bir seri ekstraksiyon işleminden sonra doygun kurşun subasetat 
ile çöktürülerek alınmıştır. Çökelek doygun sodyum bikarbonat çözeltisi İle muamele 
edilmiş ve HCI ile pH=5,3'e asitlendirüerek tekrar serbest hale dönüştürülen 
bioflavonoidler n-bütanol fazına alınmıştır. Ham olarak ele geçen fiavonoidler kolon 
kromatografisiyle, kloroform: metanol: su (65:35:10) çözgen sistemiyle ayrılmalarına 
çalışılmıştır. TLC ile kontrol edilen fraksiyonların spektroskopik analiz çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Bioflavonoidlerin tanımlanmasında başvurulan diğer bir yöntemde, citrus 
kabuklarının içerdiği serbest flavonoidlerin türlerini ve sayılarını belirlemek amacıyla 
iki boyutlu kağıt kromaîog raf isidir. Whatman 3MM kromatografik kağıdında tersiyer 
butanol: asetik asit: su (3:1:1) çözgen sistemi ile ilk yürütme ve % 15 lik asetik asit 
ile ikinci yürütme yapılarak elde edilen kromatogram belirteç olarak NH3 buharı 
kullanılarak UV ışığı altında spotlar belirlenmiştir. Renk ve şiddetlerine göre belirlenen 
spotlar kesilip, metanolde çözülerek UV spektrofotometresinde 230*450 nm arasındaki 
absorbsiyon değerleri saptanmıştır. Aynı ölçümler kaydırıcı reaktif olarak NaOMe, 
AICI3 , AlCI3 + HCI kullanılarak tekrarlanmıştır.

TLC ile saptanan Rf değerleri, UV ve UV/NHg ışığındaki renkleri ve renk 
şiddetleri, metanolde ve diğer kaydırıcı reaktiflerde alman UV spektrai verileri 
değerlendirilerek, serbest flavonoid olarak apigenin, kaempferoi, quercetin, luteoiin, 
eriodictol ve bir chalcone türevinin varlığı saptanmıştır. Çalışmalar halen 
sürdürülmektedir.


