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Günümüzde yapılan çalışmalar bazı fitokimyasalların hava, ışık ve sıcaklık gibi çevresel 

etmenlerden etkilenebildiğini ve sahip oldukları fonksiyonel özellikleri kaybedebildiğini 

göstermiştir. Elma, soğan, çay gibi bitkilerde bulunan kuersetin, antibakteriyel ve antifungal 

özelliği kuvvetli bir fitokimyasaldır. Günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bitkilerde, mısır gevreği 

gibi fonksiyonel gıdalarda bulunmasına rağmen hava ve ışık ile temas ettiğinde sahip olduğu 

bazı özelliklerinin azaldığı literatürde yer almaktadır. Olası olumsuzlukların ortadan 

kaldırılması amacıyla enkapsülasyon işlemi uygulanabilmektedir. Kitosan, kitinin deasetile 

formu olan doğal ve organik bir polimerdir. Tatsız, kokusuz olması sebebiyle günümüzde 

enkapsülasyon işlemi için tercih edilmektedir. 

Bu çalışmada kuersetin maddesinin hava ve ışık ile etkileşimini en aza indirebilmek ve 

sahip olduğu özellikleri koruyabilmek amacıyla kitosan ile enkapsülasyonu gerçekleştirilmiştir. 

Enkapsüle edilmiş ve edilmemiş kuersetinin ışık ve hava ile temasından sonra Aspergillus niger 

üzerindeki antifungal özelliği karşılaştırılmıştır. 

Çalışmamızda kuersetinin enkapsülasyonu işlemi için orta moleküler ağırlıklı kitosan 

kullanılmış, iyonotropik jelasyon yöntemi uygulanmıştır. Kuersetin ve kitosan ile enkapsüle 

edilmiş formunun farklı ortam koşullarındaki antifungal özelliğinin araştırılması amacıyla 254 

nm ve 366 nm olmak üzere 2 farklı UV ışığı, güneş ışığı ve hava ile 1 saat temas ettirilmiştir. 

İşlem görmemiş örnekler kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Örneklerin antifungal aktiviteleri 

mikrodilüsyon yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 26oC’de 48-72 saat inkübe edildikten sonra 

sonuçlar değerlendirilmiştir.  

Yapılan çalışmalar sonucunda hava, UV ve güneş ışınlarına maruz kalan kuersetinin 

antifungal özelliklerinin azaldığı görülmüştür. Aspergillus niger’e karşı kuersetinin etkisi 
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gözlenmezken enkapsüle edilmiş formunda 250 ppm değeri etkili görülmüştür.  Kitosan ile 

enkapsüle edilen kuersetin tüm koşullarda kapsüle edilmemiş formundan daha etkili 

bulunmuştur. Negatif kontrol olarak kullanılan işlem görmemiş kuersetin hava, UV ve güneşe 

maruz bırakılan kuersetin örneklerinden daha etkili bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlar ile gıda sektöründe sıkça kullanılan kuersetinin hava ve ışık ile 

teması sonucu etkinliğini yitirdiği gözlenmiştir. Kuersetinin antifungal özelliğinin 

korunabilmesi amacıyla kitosan ile enkapsüle edilerek kullanılmasının daha uygun olacağı 

sonucuna varılmıştır. Ayrıca kuersetinin kitosanla birlikte kullanımının sinerjik etki yarattığı 

da gözlenmiştir. 
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