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β-glukozidaz Enziminin Zeytin (Olea europea) Meyvesinden 
Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Bazı Pestisit Ve Ağır Metallerin 

Enzim Üzerine Etkileri

Hatibe Kara, Selma Sinan, Yusuf Turan
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,Balıkesir,hatbertuk@yahoo.com

Amaç: Besin ve ekonomik değeri yüksek bir bitki olan zeytin meyvesinden β-glukozidaz enzimi 
saflaştırılarak karakterize edilmiştir. Bazı ağır metaller ile zeytin tarımında kullanılan bazı 
pestisitlerin enzim aktivitesi üzerine etkileri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada kullanılan zeytin meyvesi İzmir Seferihisar yöresinden 
toplanmıştır. Zeytin meyvelerinden öncelikle aseton tozu hazırlanmış ve ham ekstrakt aseton 
tozu üzerinden elde edilmiştir. Saflaştırma işleminde ilk adımda amonyum sülfat çöktürmesi 
yapılmış ardından hidrofobik etkileşim kromatografisi metodları uygulanmıştır. Hidrofobik 
etkileşim kromatografisi jeli olarak Sepharose 4B-L-tirozin-1-Naftilamin laboratuarımızda 
sentezlenerek kullanılmıştır. Saflaştırılan enzim SDS poliakrilamid jel elektroforezinde yürütülerek 
görüntülenmiştir. Zeytin β-glukozidaz enziminin para-nitrofenol β-D-glukopiranosid (p-NPG) 
ve orto-nitrofenol β-D-glukopiranosid (o-NPG) substratlarına karşı Km ve Vmax değerleri 
Lineaweaver Burk grafiği ile hesaplanmıştır. Söz konusu enzimin genel inhibitörlerinden glukoz 
ve δ-glukanolakton bileşiklerinin, ağır metallerden Ag, Fe, Ni, Cd, Cu, Pb’nin ve pestisitlerden 
diazinon, deltamethrin ile glyphosat’ın enzim aktivitesi üzerine etkileri belirlenirken aktiviteyi 
%50 oranında azaltan inhibitör konsantrasyonu olan IC

50
 değerleri bulunmuş ve inhibisyon tipleri 

Lineweaver-Burk grafikleri kullanılarak tespit edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan saflaştırmada β-glukozidaz enziminin zeytin meyvesinden %54.9 verimle 154.8 
kat saflaştığı hesaplanmıştır. Saflaştırılan zeytin beta-glukozidaz enzimi SDS poliakrilamid jel 
elektroforezinde yaklaşık 65kDa molekül ağırlığında görüntülenmiştir. Zeytin beta-glukozidaz 
enziminin p-NPG ve o-NPG substratlarına karşı substrat spesifikliği belirlenmiştir. Söz konusu 
enzimin K

M 
değeri 2.22 mM, ve V

max
 değeri 370.37 EU olmak üzere p-NPG subtratına ilgisinin 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Beta-glukozidaz enzimlerinin genel inhibitörlerinden glukoz ve 
δ-glukonolaktonun, saflaştırılmış zeytin beta-glukozidaz enzimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Her iki bileşiğin enzim aktivitesi üzerinde kompetitif inhibisyon etkisi gösterdiği belirlenmiştir. 
Ayrıca zeytin tarımında yaygın kullanılan diazinon, deltamethrin ve glyphosat pestisitlerinin 
saflaştırılmış zeytin beta-glukozidaz enzimi üzerindeki etkileri araştırıldığında glyphosatın enzim 
aktivitesini arttırdığı ve diazinon ile deltamethrinin de enzimi kompetitif olarak inhibe ettiği tespit 
edilmiştir. Ağır metallerden Ag, Fe, Ni, Cd, Cu ve Pb’nun saflaştırılmış zeytin β-glukozidaz enzim 
aktivitesi üzerine in vitro etkileri incelendiğinde Fe’in enzim aktivitesi üzerinde aktivatör etkisi 
gösterdiği belirlenmiştir. Ancak Cu, Ag, Ni, Cd ve Pb ağır metallerinin ise enzim aktivitesi üzerinde 
inhibitör etkisi gösterdiği tespit edilmiştir. İnhibitör etkisi gösteren ağır metallerin inhibisyon tipleri 
belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: β-glukozidaz enzimi yeni bir hidrofobik jel ile saflaştırılmıştır. Ticari açıdan 
önemli bir yere sahip olan zeytin meyvesinden saflaştırılmış söz konusu enzimin bazı karakteristik 
özellikleri belirlenmiş ve bir takım pestisit ve ağır metallerin enzim üzerine etkileri tespit edilmiştir. 
β-glukozidaz enziminin, zeytinin ticari olarak işlenmesi sırasında zeytin acılığının giderilmesi için 
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kullanıldığı göz önüne alınırsa elde edilen sonuçların anlamlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 
saf enzimin immobilizasyonu ile zeytin acılığının giderilmesi işleminde kullanılabileceği de 
değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zeytin (Olea europea),β-glukozidaz, Hidrofobik etkileşim kromatografisi, 
p-NPG 
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Bazı Bitkilerin a-glukozidaz ve a-amilaz İnhibisyon
Etkinliklerinin Belirlenmesi

Dilek Çelik, Ece Akşit, Ali Zeytunluoglu, Ebru K.Kocazorbaz, Figen Zihnioğlu
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, Bornova, İzmir, 
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Amaç: Diabetes mellitus (DM); hiperglisemi, dislipidemi, glikozüri ve bunlara eşlik eden birçok 
klinik ve biyokimyasal bulgu ile seyreden sistemik kronik bir metabolizma hastalığıdır. Her geçen 
gün dünya populasyonunda hastalığa maruz kalan kişilerin sürekli artması ile gerek hastalığın 
oluşumunun engellenmesi ve kontrolü, gerekse yeni tedavilerin geliştirilmesi bir zorunluluk halini 
almıştır. α-glukosidaz ve α-amilaz enzimleri disakkaritlerin, trisakkaritlerin, oligosakkaritlerin 
ve nişastanın hidrolizinden sorumlu enzimlerdir. Bu enzimlerin inhibisyonuyla karbohidratların 
sindiriminde gecikme ve glukoz absorbsiyon hızında bir azalma meydana gelmektedir. Bu 
nedenle bu enzimler diyabette kan glukoz seviyelerinin kontrolünde önemli rol oynarlar. Bu 
çalışmada; α-glukozidaz ve α-amilaz’ın potansiyel inhibitörlerinin varlığının, farklı koşullarda 
hazırlanmış bazı bitki ekstraktlarında tarama yolu ile belirlenmesi, fenolik ve flavanoid içerikleri 
ile ilişkilendirilmesi amaçlandı. 

Gereçler ve Yöntemler: Aktarlardan temin edilen bitkilerin sulu ve metanolik ekstrakları hazırlandı 
ve ekstraklar liyofilize edildi. Enzim kaynağı olarak maya(α-glukosidaz) ve bakteriyel(α-amilaz) 
enzim preparatları kullanıldı. α-glukosidaz enzim aktivitesi; p-nitrofenil-α-D glucopiranozidin 
hidrolizi sonucu açığa çıkan p-nitrophenol’ün 405nm’de ölçülmesiyle belirlendi. α-amilaz enzim 
aktivitesi; DNS Metodu ile gerçekleştirildi. Bitki ham ekstraktlarında inhibisyon çalışmaları 
enzimin 15 dakika 25oC’de öninkübasyonu sonrasında optimum koşullarda aktivitelerinin 
ölçülmesi ile belirlendi. İnhibitör aktivitesi en iyi olan bitkilerin IC

50
 değerleri bitki ekstraklarının 

farklı konsantrasyonları kullanılarak belirlendi. Kontrol amaçlı olarak enzimlerin ticari inhibitörü 
olan Akarboz(Glukobay) kullanıldı. Ayrıca inhibitör aktivitesi iyi olan bitkilerin total antiksidant 
kapasitesiteleri(ABTS), total fenol ve flavanoid içerikleri belirlendi.

Bulgular: α-glukosidaz ve α-amilaz enzimleri için sulu ve metanolik ekstraklarda en iyi inhibitör 
aktiviteleri; kabuk tarçın(Cinnamomum zeylanicum Linn.), taflan yaprağı(Prunus laurocerasus 
Linn.), aslan pençesi (Alchemilla vulgaris Linn.), ceviz yaprağı (Juglans regia Linn.) ve dulavrat 
otu (Arctium tomentesum Mill.) bitkilerinde gözlendi. Total antioksidant kapasitesi en yüksek aslan 
pençesi ve dulavrat otunda, total fenolik içeriği en yüksek kabuk tarçında, flavonoid içeriği ise en 
yüksek aslan pençesinde bulundu.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada bazı bitkilerin sulu ve metanolik ekstraktlarında diyabetle ilişkili 
olan α-glukosidaz ve α-amilaz enzimlerinin inhibisyon etkinliklerinin araştırılması planlandı. Ön 


