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Kitosan karides, yengeç ve mantarlardan izole edilebilen, β-(1,4)-2-asetoamido–2–

deoksi–D-glikoz ve -(1,4)–2–amino–2–deoksi–D-glikoz ünitelerinin bir kopolimeridir. 

Antibakteriyel, antifungal, antioksidan, biyoyararlanım arttırıcı, su ve yağ bağlayıcı özellikleri 

sayesinde günümüzde pek çok alanca yaygın kullanılmaktadır. Çeşitli etkileşimlerle nano 

yapıya geçebilen kitosan, bu özelliği ile sayılı organik nanomateryaller arasında yer almaktadır. 

Literatürde yer alan çalışmalarda monomeri olan D-glukozaminin antifungal etkili 

olmamasına rağmen polimer yapısının etkili olması, polimer uzunluğu ve deasetilasyon 

seviyesinin sahip olduğu özellikleri değiştirebildiğini düşündürmektedir. Bu sebeple 

çalışmamızda farklı moleküler ağırlığa ve deasetilasyon seviyesine sahip 5 kitosan çeşidinden 

elde edilen nanoparçacıkların C. albicans, C. glabrata, C. krusei ve R. glutinis mayaları 

üzerindeki antifungal etkileri araştırılmıştır. 

Kitosan nanoparçacık sentezi düşük, orta, yüksek moleküler ağırlıklı, gıda sınıfı ve 

kozmetik sınıfı olmak üzere 5 çeşit ticari kitosan ve TPP kullanılarak iyonotropik jelasyon 

yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen nanoparçacıkların boyut ölçümü Zetasizer 

(Malvern-Nano SZ) ile yapılmıştır. Kitosan nanoparçacıkların antifungal aktivitesinin 

belirlenmesi amacıyla mikrodilüsyon yöntemi kullanılmıştır. 1000, 750, 500 ve 250 ppm 

konsantrasyonlarında hazırlanan nanoparçacıklar bulanıklığı 0.5 Mc Farland değerine 

ayarlanan C. albicans, C. glabrata, C. krusei ve R. glutinis içeren kuyucuklara inoküle edilmiş 

ve 48 saat 37oC’de inkübe edilmiştir. 

Çalışmamız sonucunda elde edilen veriler Candida türlerinde düşük, orta ve yüksek 

moleküler ağırlıklı kitosanlardan sentezlenen nanoparçacıkların gıda ve kozmetik sınıfı 

kitosanlar ile sentezlenen nanoparçacıklara göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Gıda 
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sınıfı kitosandan sentezlenen nanoparçacıkların R. glutinis türünün üremesini arttırığı 

gözlenmiştir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda günümüzde gıda ve kozmetik sektöründe antimikrobiyal 

ajan olarak kullanılan kitosan nanoparçacık türlerinin yeterli etkiye sahip olmadıkları, düşük, 

orta ve yüksek moleküler ağırlıklı kitosan naoparçacıkların kullanımının çok daha olumlu 

etkiler oluşturabileceği düşünülmektedir.  
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