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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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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 
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tarama çalışması mahiyetinde olan bu çalışmayla her iki enzim için hangi bitki ekstraklarının en iyi 
inhibitör etkisi gösterdiği belirlendi. İleri aşamada inhibisyon etkinliği en iyi olan bitkilerden etken 
bileşenin saflaştırılması ve yapısının aydınlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: α-glukosidaz α-amilaz, diyabet, bitki inhibisyonu, antioksidant
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Tiplerinin Lektin Histokimyası ve Sitokimyası Yöntemleriyle 

Belirlenmesi

Didem Erkan, Remziye Deveci
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Amaç: Glikokonjugatlar, bütün hücrelerde bulunurlar ve birçok biyolojik olayda iş görürler. 
Glikokonjugatların yapısındaki glikan zincirlerinin uç şeker molekülü genellikle sialik asittir 
(Sia). Bu nedenle glikokonjugatların rolleri doğrudan Sia tarafından kontrol edilir, yönlendirilir. 
Virüsten insana kadar hemen tüm canlılarda yayılış gösteren Sia’nın bitkilerde bulunduğuna ilişkin 
son bilgiler halen tartışmalıdır. Likenlerde ise böyle bir bildirim bulunmamaktadır. Bu çalışmada, 
Hypogymnia tubulosa liken türünde öncelikle Sia’nın belirlenmesi ve ardından kimyasal bağ 
özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma materyali, Parmeliacea familyasına ait Hypogymnia tubulosa 
liken türüdür. Sia belirlemeleri için %4’lük paraformaldehit ile tespit edilen örnekler “Automatic 
Freeze Substitution System” cihazında akrilik reçine lowicryl HM20’ye gömülmüştür. Lektin 
histokimyası için, kesitlere HRP işaretli lektinler (tüm Sia’lara özgün LFA, α2-3 bağına özgün 
MAA, α2-6 bağına özgün SNA) uygulanmıştır. Diaminobenzidin (DAB) ile görünür hale getirilen 
kesitler Leica DM 4000B digital araştırma mikroskobunda incelenerek fotoğrafları çekilmiştir. 
Lektin sitokimyası için, kesitlere 10 nm çapında koloidal altın bağlı lektinler (tüm Sia’lara 
özgün LFA ve LPA) uygulanarak Jeol 100C Transmisyon elektron mikroskobunda incelenerek 
mikrografları alınmıştır.

Bulgular: İncelenen liken türü heteromerik tallus yapısına sahiptir. Yani, belirgin bir tabakalaşma 
görülür. Bunlar, dıştan içe doğru epikorteks, korteks, algsi tabaka, medulla ve alt korteks şeklinde 
sıralanırlar. Korteks tabakasındaki mantar hücreleri gevşek dağılmıştır ve hücreler uzun çıkıntılarla 
birbirlerine tutunurlar. Histokimyasal incelemeler sonucu, Sia’lar korteks bölgesi mantar 
hücrelerinin hücre yüzeyleri ve nukleuslarında en fazla bulunmuştur. α-2,3 bağlı Sia’lar α-2,6 
bağlı Sia’lardan -özellikle nukleusta- biraz daha fazladır. Sitokimyasal incelemeler sonucu, Sia’lar 
mantar hücrelerinin hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazma ve özellikle nukleusunda saptanmıştır. Alg 
hücrelerinde, hücre duvarı ve elektronca yoğun sitoplazmik bölgede az, nukleusta fazladır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ışık ve elektron mikroskobu yöntemleriyle Hypogymnia tubulosa 
liken türünde Sia bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ayrıca Sia bağ tipleri (α-2,3 ve α-2,6) de 
belirlenmiştir. Likenlerde bu konudaki ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Liken, Hypogymnia tubulosa, Sialik asit, Lektin histokimyası, Lektin 
sitokimyası


