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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
MİKROENKAPSÜLASYON YOLUYLA SİNBİYOTİK ÜRETİMİ VE
ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Oğuzhan GEDİK
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI
Probiyotikler ve prebiyotiklerin bir arada bulunduğu ürünler sinbiyotik olarak
adlandırılmaktadır. Sinbiyotik ürünlerin tüketiminin yalnızca probiyotik veya
prebiyotik içeren ürünlerin tüketilmesine kıyasla daha faydalı olduğu bilinmektedir.
Ancak ticari olarak satışa sunulan sinbiyotikler açısından en önemli sorun üretimden
tüketime kadar geçen süreçte probiyotiklerde meydana gelen canlılık kayıplarıdır. Bu
sorunun çözümü açısından mikroenkapsülasyon önerilen bir uygulamadır.
Bu tez çalışmasında, daha önce yapılan araştırmalar sonucunda Süleyman Demirel
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mikrobiyel Teknoloji Laboratuvarı’nda
bulunan, probiyotik olma özelliklerinden bazıları belirlenmiş ve moleküler tanısı
yapılmış Lactiplantibacillus plantarum AB6-25 ve Saccharomyces boulardii T8-3C
suşları kullanılmıştır. Mikroenkapsülasyon işlemi iki farklı mikroenkapsülatör
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında yalnızca probiyotikleri içeren
probiyotik mikrokapsüller ve laktobiyonik asit-probiyotik içeren sinbiyotik
mikrokapsüller üretilmiştir. Mikrokapsüllerin üretilmesi esnasında tek tabaka kaplama
işlemi için sodyum aljinat ve çift tabaka kaplama işlemi için demineralize peynir altı
suyu tozu veya kitosan kullanılmıştır. Üretilen mikrokapsüllerin bazı özellikleri SEM,
FTIR ve X-ışını difraksiyon analizleriyle tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
mikrokapsüllerin probiyotik canlılığının korunmasına etkileri depolama koşullarında
ve yapay gastrointestinal sistemde (GIS) incelenmiştir.
Mikroenkapsülasyon denemeleri sonucunda Nisco Var A model mikroenkapsülatör ve
çift tabaka kaplama işlemi için demineralize peynir altı suyu tozu ile çalışmalara
devam edilmiştir. Yapılan mikroenkapsülasyon işlemi sonucunda mikrokapsüllerin
üretimi %88.46-99.13 verimlilikle gerçekleştirilmiştir. Serbest hücrelerin ve
mikrokapsüllerin muhafazası için uygulanan liyofilizasyon işlemi serbest hücrelerde
%86.41-88.46, mikrokapsüllerde ise %92.91-96.89 verimlilik ile sonuçlanmıştır.
Ayrıca 180 gün depolamanın sonunda tüm mikrokapsüller probiyotik etkiye sahip
olacak düzeyde canlılıklarını muhafaza etmişlerdir. Depolama süresi sonunda 4°C’de
depolanan bakteri mikrokapsüllerinin canlılıklarını daha iyi muhafaza ettiği
belirlenmiştir (p<0.05). Ancak prebiyotik ilavesi ve çift tabaka kaplama yöntemi
depolamada canlılığın korunması açısından istatistiksel olarak önemli bir farklılık
meydana getirmemiştir (p>0.05). Bakteri içeren mikrokapsüller ile benzer şekilde
maya mikrokapsüllerindeki canlılık düzeyi de 4°C’de depolandığı zaman canlılıklarını
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daha iyi muhafaza etmişlerdir (p<0.05). Prebiyotik ilavesi ve çift kat kaplama yöntemi
ise 4°C’de depolanan mikrokapsüllerin canlılıkları üzerinde önemli bir farklılık
oluşturmazken (p>0.05), oda sıcaklığında muhafaza edilen mikrokapsüllerin
canlılıklarını önemli düzeyde etkilemiştir (p<0.05).
Depolamanın 120. gününde depolama sürecinin ve yapay GIS koşullarının
mikrokapsüllerdeki mikroorganizmaların canlılık durumlarına etkisi de incelenmiştir.
4°C’de depolanan bakteri mikrokapsüllerinin stabiliteleri, yapay GIS’den geçiş
esnasında önemli seviyede daha iyi olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Prebiyotik ilavesi
ve çift tabaka kaplama yöntemi de mikrokapsüllerin stabilitesini önemli seviyede
geliştirdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Ayrıca maya mikrokapsülleri arasında yapay
GIS’den geçiş sonunda sırasıyla 4°C’de depolanan çift kat kaplamalı mikrokapsüller,
25°C’de depolanan çift kat kaplamalı mikrokapsüller, 4°C’de depolanan tek kat
kaplamalı mikrokapsüller ve 25°C’de depolanan tek kat kaplamalı mikrokapsüllerin
canlılıklarını en iyi şekilde koruduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 25°C’de
depolanmasına kıyasla 4°C’de depolanan maya mikrokapsüllerinin stabilitelerinin
yapay GIS’den geçiş sonunda istatistiksel olarak önemli düzeyde daha iyi olduğu
saptanmıştır (p<0.05). Prebiyotik ilavesi ve çift kat kaplama yapılması 4°C’de
muhafaza edilen mikrokapsüllerde canlılık açısından önemli bir farklılık
yaratmamasına karşın (p>0.05), 25°C’de depolananlarda önemli düzeyde etkili
olmuştur (p<0.05).
Mikrokapsüllerin SEM’de elde edilen mikrograflarına göre 3-10 µm boyutlarında,
tekdüze ve düzgün küresel formda oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca X-ışını
difraksiyon analizinde elde edilen difraktograma göre sodyum aljinat, peynir altı suyu
ve laktobiyonik asit difraktogramlarında gözlenen pikler tamamen ortadan kalkmıştır
ve amorf yapıya sahip yeni bir kompozitin sentezlendiği belirlenmiştir. FTIR analizi
sonucunda elde edilen absorbans değerlerinde organik maddelerin varlığı karakterize
edilmiştir.
Elde edilen bulgular bir arada değerlendirildiğinde prebiyotik içeren çift tabaka
kaplanmış probiyotiklerin 4°C’de depolandığı zaman 180 gün boyunca probiyotik
özelliklerini koruduğu ve bu koşulların ticari uygulamalar için elverişli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mikroenkapsülasyon, sinbiyotik, probiyotik, prebiyotik,
laktobiyonik asit, peynir altı suyu tozu, SEM, FTIR, XRD.
2022, 73 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
SYNBIOTIC PRODUCTION BY MICROENCAPSULATION AND
SELECTION OF ITS PROPERTIES
Oğuzhan GEDİK
Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Food Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI

Products containing probiotics and prebiotics together are called synbiotics. It is
known that the consumption of synbiotic products is more beneficial than the
consumption of products containing only probiotics or prebiotics. However, the most
important problem in terms of commercially available synbiotics is the loss of viability
in probiotics in the process from production to consumption. Microencapsulation is a
recommended practice in terms of solving this problem.
In this thesis study, as a result of previous studies, Lactiplantibacillus plantarum AB625 and Saccharomyces boulardii T8-3C strains, which were isolated in the Microbial
Technology Laboratory of the Department of Food Engineering of Süleyman Demirel
University some of their probiotic properties were determined and molecular diagnosis
was made. Microencapsulation process was carried out using two different
microencapsulators. Within the scope of the study, probiotic microcapsules containing
only probiotics and synbiotic microcapsules containing lactobionic acid-probiotic
were produced. During the production of microcapsules, sodium alginate was used for
single layer coating and demineralized whey powder or chitosan was used for double
layer coating. Some properties of the produced microcapsules were determined by
SEM, FTIR and X-ray diffraction analysis. In addition, the effects of microcapsules
on the preservation of probiotic viability were investigated under storage conditions at
different temperatures and in the artificial gastrointestinal system.
As a result of microencapsulation experiments, Nisco Var A model microencapsulator
and demineralized whey powder for double layer coating process continued. As a
result of the microencapsulation process, the production of microcapsules was carried
out with an efficiency in the range of 88.46-99.13%. The lyophilization process
applied for the preservation of free cells and microcapsules resulted in efficiency in
the range of 86.41-88.46% in free cells and 92.91-96.89% in microcapsules. In
addition, at the end of 180 days of storage, all microcapsules retained their probiotic
effects. At the end of the storage period, it was determined that the bacterial
microcapsules stored at 4°C preserved their viability better (p<0.05). However,
prebiotic addition and double layer coating method did not create a statistically
significant difference in terms of preservation of viability in storage (p>0.05). Similar
to microcapsules containing bacteria, the viability level of yeast microcapsules also
preserved their viability better when stored at 4°C (p<0.05). Prebiotic addition and
iv

double layer coating method did not make a significant difference on the viability of
the microcapsules stored at 4°C (p>0.05), but significantly affected the viability of the
microcapsules stored at room temperature (p<0.05). The effects of storage process and
artificial GIS conditions on the viability of microorganisms in microcapsules on the
120th day of storage were also investigated. It was determined that the stability of
bacterial microcapsules stored at 4°C was significantly better during transition from
artificial GIS (p<0.05). It was determined that the addition of prebiotics and the double
layer coating method significantly improved the stability of the microcapsules
(p<0.05). In addition, at the end of the transition from artificial GIS, between the yeast
microcapsules, double-coated microcapsules stored at 4°C, double-coated
microcapsules stored at 25°C, single-layered microcapsules stored at 4°C and stored
at 25°C, respectively. It was determined that single-layer microcapsules preserved
their vitality in the best way. In addition, the stability of yeast microcapsules stored at
4°C compared to storage at 25°C was found to be statistically significantly better at
the end of the transition from artificial GIS (p<0.05). Although prebiotic addition and
double coating did not make a significant difference in terms of viability in
microcapsules stored at 4°C (p>0.05), they were significantly effective in those stored
at 25°C (p<0.05).
According to the micrographs of the microcapsules obtained in SEM, it was observed
that they were 3-10 µm in size, in a uniform and smooth spherical form. In addition,
according to the diffractogram obtained in the X-ray diffraction analysis, the peaks
observed in the sodium alginate, whey and lactobionic acid diffractograms disappeared
completely and it was determined that a new composite with amorphous structure was
synthesized. The presence of organic substances was characterized in the absorbance
values obtained as a result of the FTIR analysis.
When the findings are evaluated together, it has been concluded that the bilayer coated
probiotics containing prebiotics retain their probiotic properties for 180 days when
stored at 4°C and these conditions are suitable for commercial applications.
Keywords: Microencapsulation, synbiotic, probiotic, prebiotic, lactobionic acid,
whey, SEM, FTIR, XRD.
2022, 73 pages
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GİRİŞ

Probiyotikler FAO/WHO tarafından “yeterli miktarlarda alındıklarında konakçının
sağlığına yararlı olan canlı mikroorganizmalar” olarak tanımlanmıştır (FAO, 2002).
Ayrıca, “bu ürün probiyotik içermektedir” ifadesini kullanabilmek için o ürünün raf
ömrü boyunca en az 106-107 kob/g probiyotik mikroorganizma içermesi gerekmektedir
(Bambace vd., 2021). Probiyotik olarak en sık kullanılan mikroorganizmalar laktik asit
bakterileridir (LAB). Ayrıca LAB’nin yanı sıra mayalar da (Saccharomyces cerevisiae
ve S. boulardii) probiyotik preparatlarında kullanılmaktadır (Parvez vd., 2006).
Probiyotiklerin sağlık üzerindeki yararlı etkisinin üç şekilde gerçekleştiği
düşünülmektedir. Bunlar, intestinal sistemdeki patojen ve zararlı bakterilerin
inhibisyonu, mikrobiyal metabolizmayı (enzimatik aktiviteyi) düzenlemek ve
bağışıklık sistemine olumlu yönde etki etmek şeklinde sıralanabilmektedir (Fuller,
1991; Kahraman ve Karahan, 2018).
Probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle probiyotik içeren gıda
takviyelerine veya probiyotik ürünlere olan talep hızla artmaktadır. Dolayısıyla
probiyotikler ticari olarak üretilmekte ve dünya probiyotik pazarı her geçen gün
büyümektedir. Ancak bu yararlı organizmalar, dondurarak kurutma gibi proses
koşullarında soğuk şoku, püskürterek kurutma gibi proses koşullarında ısı şoku,
kimyasal antimikrobiyal ajanlar gibi zararlı çevresel faktörlerden dolayı üretim
esnasında zarar görmektedir. Bunun yanı sıra üretimden tüketiciye ulaşana kadar
geçen süreçte de canlılık kayıpları meydana gelmektedir. Canlılık kaybının diğer bir
nedeni ise tüketimden sonra probiyotiklerin konakçı metabolizmasından kaynaklanan
sindirim sistemi enzimleri, yüksek asidik ortam ve safra tuzları gibi zor ortam
koşullarından etkilenmesidir (Soccol vd., 2010).
Probiyotiklerin, konakçının bağırsak mikrobiyotasına sağladığı olumlu etki, çeşitli
yöntemler ile arttırılabilmektedir. Bunların başında probiyotiklerin, prebiyotikler ile
beraber tüketilmesi gelmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün
yapmış olduğu tanımlamaya göre prebiyotikler, bağırsak florasındaki konakçı
mikroorganizmaların seçimli olarak gelişmesine katkı sağlayan gıda bileşenleridir
(Phillips, 2013). Laktoz ince bağırsakta absorbe olmasına rağmen laktobiyonik asit
ince bağırsakta absorbe olmamaktadır. Kalın bağırsağa gelen bu bileşik, ortamın
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mikroflorasında bulunan probiyotik mikroorganizmaların gelişmelerini teşvik ettiği
için prebiyotik aktiviteye sahiptir. Bu özelliklerinin yanı sıra laktobiyonik asidin katma
değeri yüksek bir laktoz türevi olması, kolay ulaşılabilir ve düşük maliyetli olması gibi
önemli özelliklerinden dolayı endüstriyel olarak üretimi ve kullanımı öne çıkmaktadır
(Tarakçı ve Küçüköner, 2005).
Günümüzde probiyotik ve prebiyotiklerden oluşan karışımlar sinbiyotik olarak
adlandırılmaktadır. Bir sinbiyotiğin niteliği, içeriğindeki probiyotiklerin ve
prebiyotiklerin zenginliğine bağlıdır (Salehi vd., 2021). Sinbiyotik ürünler ticari olarak
çeşitli şekillerde (gıdalarla birlikte, kapsül, tablet, şase vb.) üretilmekte ve tüketiciye
sunulmaktadır. Ancak bu tip ürünlerin işlenmesi, depolanması sırasında ve ürünün
tüketilmesini

takiben

sindirim

sisteminde

canlılık

kayıpları

probiyotik

mikroorganizmaların etkisini sınırlandırmaktadır. Bu soruna çözüm olarak
mikroenkapsülasyon önem taşımaktadır. Bu teknik, raf ömrü süresince probiyotik
mikroorganizmaların çevresinde fiziksel bir bariyer oluşturarak olumsuz çevre
koşullarına karşı mikroorganizmaları korumaktadır (Ünal ve Erginkaya, 2010).
Mikroenkapsülasyon

işlemlerinde

probiyotiklerin

yanı

sıra

prebiyotiklerin

kullanılması sayesinde tüketimden sonra prebiyotiklerin olumlu etkilerinden tüketici
yararlanabilmektedir.

Prebiyotik

olarak

genellikle

früktooligosakkaritlerden

yararlanılmaktadır (Sezen, 2013). Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar laktobiyonik
asit gibi laktoz türevlerinin de prebiyotik özellikleriyle olumlu etkilere sahip olduğunu
göstermiştir (Goderska ve Kozłowski, 2021).
Mikroenkapsülasyon, katı, sıvı veya gaz halindeki gıda bileşenlerinin, enzimlerin,
hücre ve diğer maddelerin, protein veya karbonhidrat esaslı mikron boyutundaki
kapsüller içerisinde tutulması olarak tanımlanmaktadır. Mikroenkapsülasyon
yönteminde mikroorganizmalar, bir veya birkaç kaplama materyalinin kombinasyonu
kullanılarak

kaplanmaktadır.

Bu

kaplama

sayesinde

mikroorganizmaların

hassasiyetini azaltarak veya önleyerek probiyotiklerin insan sağlığına yararlılığı
arttırılabilmekte ve canlılığı en yüksek düzeyde tutabilmektedir. Mikroenkapsülasyon
kaplama materyalleri arasında prebiyotiklere de yer verilmekte ve böylece
probiyotiklerin canlılıkları daha iyi korunabildiği gibi gelişmeleri de teşvik
edilmektedir (Ayoub vd., 2019; Ünal ve Erginkaya, 2010; Dubey vd., 2009).
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Bu bilgilerin ışığında bu çalışmanın amacı üç grup altında toplanabilir. Bunlar:
1. Farklı mikroenkapsülatör cihazları ile mikrokapsüllerin üretilmesi ve
karşılaştırılması,
2. Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda izole edilmiş üstün probiyotik
özellikteki mikroorganizmaların ve prebiyotik özellik taşıyan laktobiyonik
asidi

de

içeren

çeşitli

kaplama

materyali

ile

kaplanarak

oluşan

mikrokapsüllerin özelliklerinin belirlenmesi ve
3. Mikroenkapsüle probiyotik ve sinbiyotiklerin depolama ve sindirim sistemi
koşullarında canlılığının izlenmesidir.
4.
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2.

KAYNAK ÖZETLERİ

2.1. Sinbiyotiklere Genel Bakış
Probiyotik ve prebiyotiklerin sinerjik etkileşiminden esinlenilerek adlandırılan
sinbiyotikler, probiyotik ve prebiyotik maddeleri bir arada barındıran besin veya katkı
maddeleri olarak tanımlanmaktadır (Sezen, 2013; Salehi vd., 2021). Buna ek olarak,
sinbiyotik terimini kullanabilmek için sözü edilen üründe prebiyotik bileşenin seçici
olarak tercih ettiği probiyotik mikroorganizmanın bulunması gerekmektedir. Örneğin;
oligofruktoz ve bifidobakterileri ihtiva eden bir ürüne sinbiyotik denilebilmektedir
ancak oligofruktoz, Lacticaseibacillus casei için genel anlamda bir prebiyotik etki
göstermemektedir. Bunun dışında, probiyotik mikroorganizma ve prebiyotik materyal
arasındaki sinerji ayrıntılı bir şekilde tespit edilirse yapılan kombinasyon sinbiyotik
olarak kabul edilebilmektedir (Olveira ve González-Molero, 2016; Salehi vd., 2021).
Adebola vd. (2014) yaptıkları bir çalışmada farklı probiyotik ve prebiyotiklerin
sinbiyotik etkileşimlerini incelemişlerdir. Bu çalışmada, probiyotik olarak L.
acidophilus NCTC 1723, L. delbrueckii subsp. bulgaricus NCTC 12712, L.
acidophilus NCFM, Limosilactobacillus reuteri NCIMB 11951 ve Levilactobacillus.
brevis NCIMB 11973 ve prebiyotik olarak farklı konsantrasyonlarda (%0.5-5) inülin,
laktüloz ve laktobiyonik asit kullanmışlardır. Bunlar arasından L. acidophilus NCTC
1723, L. brevis NCIMB 11973 ve L. delbruecki subsp. bulgaricus NCTC 12712
kültürleri, prebiyotiklerden hiçbirini karbon kaynağı olarak kullanamamıştır. Bunun
yanı sıra, farklı konsantrasyonlarda belirtilen prebiyotik materyalleri karbon kaynağı
olarak kullandıkları zaman L. acidophilus NCFM ve L. reuteri NCIMB 11951
kültürlerinden verimli sonuçlar elde etmişlerdir. Bu sonuca dayanarak, her sinbiyotik
kombinasyonun probiyotik canlılığı ve gelişiminde artışa neden olmadığını açıkça
belirtmişlerdir.
2.1.1. Probiyotik mikroorganizmalar ve özellikleri
Yunanca kökenli olan probiyotik kelimesi “yaşam için” anlamındadır. Lilly ve
Stillwell adlı araştırmacılar, probiyotik terimini ilk defa 1965 yılında diğer
mikroorganizmaların

gelişimini

destekleyen
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maddeleri

tanımlamak

için

kullanmışlardır (Çakır ve Çakmakçı, 2004). Bugün kullandığımız probiyotik tanımı,
Fuller (1991) tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte bu terim; intestinal sistemin
mikrobiyal dengesini geliştirerek konakçı sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan canlı
mikrobiyal diyet destekleyicisi anlamındadır. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Gıda
Kodeksi’nin tanımlamasına göre ise besinlerle alınan ve belirli miktarda alındığında
bağırsak florasını dengeleyerek konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı
mikroorganizmalar olarak belirtilmektedir (Fao vd., 2002; Bakanlığı, 2006).
İntestinal mikrobiyotanın fizyolojik dengesi hastalık, yaşlılık, duygusal değişimler
(stres), ilaç kullanımı, kötü beslenme alışkanlıkları, iklim koşullarında meydana gelen
değişimler ve çevresel toksik maddeler gibi birçok faktörden direkt veya dolaylı olarak
etkilenebilmektedir. İntestinal sistemin dengesinde meydana gelen bu olumsuz
değişimler disbiosis olarak tanımlanmaktadır. Seyahat esnasında meydana gelen ve
seyahat diyaresi olarak bilinen hastalık bunun en iyi bilinen örneğidir. Disbiosisin tersi
bir olay olarak, intestinal sistemde bulunan faydalı mikroorganizmaların sistemin
fizyolojik dengesine olumlu yönde etki etmesine probiosis, bu mikroorganizmalar ise
probiyotik mikroorganizmalar olarak adlandırılmaktadır. Sağlıklı bir yaşam
sürebilmek için probiyotik mikroorganizmaların intestinal sistemdeki üstün varlığı
sağlanmalı ve sürdürülmelidir (Çakır ve Çakmakçı, 2004).
Bir mikroorganizmanın probiyotik olarak adlandırılabilmesi için sağlaması gereken
koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilmektedir;
 İnsanların tüketimi için kullanılacak olan probiyotikler insan kaynaklı
olmalıdır. Ayrıca gelişmiş teknikler kullanılarak tanımlanmış ve güvenilir
suşlar olmalıdır. Patojenik bir özellik taşımamalıdır.
 Konakçı sağlığı üzerinde fayda sağlayabilmesi için bağırsağa belirli bir sayıda
ulaşması gerekmektedir. Dolayısıyla mide asidine, safra tuzlarına ve
pankreatik enzimlere karşı dirençli olmalıdır.
 İntestinal mukozaya karşı adezyon özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede
immünomodülasyon,

patojenlerle

rekabet

ederek

inhibisyon,

hasarlı

mukozanın iyileşmesi ve geçici kolonizasyon sağlayabilmektedir.
 Mikroorganizmanın teknolojik özelliklerinin büyük ölçekli üretim koşullarına
uygun olması gerekmektedir. Üretim boyunca canlılığını koruyabilmeli (1065

108 kob/mL veya daha fazla), istenmeyen yan ürünler üretmemeli, fajlara karşı
dirençli olmalıdır (Ouwehand vd., 2002; Başyiǧit vd., 2005; Soccol vd., 2010;
Alp, 2018).
Probiyotiklerin insan kaynaklı olması gerektiği belirtilmekle birlikte çeşitli fermente
ürünlerden izole edilen ve probiyotik özellik gösteren mikroorganizmalar da
probiyotik olarak kullanılmaktadır. Örneğin liçi meyvesinin (Litchi chinensis)
yüzeyinden izole edilen Saccharomyces boulardii, insan kaynaklı olmamasına rağmen
konakçı

sağlığı

üzerindeki

olumlu

etkileri

nedeniyle

probiyotik

olarak

tanımlanmaktadır. S. boulardii’nin konakçı sağlığına olan olumlu etkileri klinik olarak
ispatlanmıştır. Bunun yanı sıra EFSA (European Food Safety Authority; Avrupa Gıda
Güvenliği Otoritesi) tarafından güvenilir olarak kabul edilmiş tek probiyotik mayadır
(Yıldıran vd., 2017).
“Probiyotik ürün” denildiğinde ise; içerisinde konakçı sağlığı üzerinde olumlu etkileri
olan mikroorganizmaları içeren, çeşitli aroma bileşeni, vitamin ve enzimler ile
desteklenerek genellikle kapsül veya tablet haline getirilmiş diyet destekleyiciler veya
gıda takviyeleri düşünülmektedir. Bu ürünler farmasötikaller olarak da bilinmesine
karşlık hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmamaktadır. Bu ürünler yalnızca
diyet destekleyici ürünler olarak satılmaktadır (Çakır ve Çakmakçı, 2004).
Farmasötikal ürünlerin yanı sıra fermente süt ürünleri, turşu, çiğ sucuk, ekmek, bira,
şarap, kımız ve kefir probiyotik içeriği zengin gıda maddeleridir (Sezen, 2013). Ek
olarak probiyotikler yaygın olarak fermente gıdalara ilave edilerek o gıdaya
fonksiyonel özellik kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır (İşleyen, 2010, 2018).
Yukarıda verilen çeşitlilikte ticari olarak üretilen probiyotiklerin dünya pazarı her
geçen gün büyümektedir. Ancak bu yararlı organizmalar, dondurarak kurutma gibi
proses koşullarında soğuk şoku, püskürterek kurutma gibi proses koşullarında ısı şoku,
kimyasal antimikrobiyal ajanlar gibi zararlı çevresel faktörlerden dolayı üretim
esnasında zarar görmektedir. Bunun yanı sıra üretimden tüketiciye ulaşana kadar
geçen depolama sürecinde de canlılık kayıpları meydana gelmektedir. Canlılık
kaybının diğer bir nedeni ise tüketimden sonra probiyotiklerin konakçı
metabolizmasından kaynaklanan sindirim sistemi enzimleri, yüksek asidik ortam ve
safra tuzları gibi zor ortam koşullarından etkilenmesidir (Soccol vd., 2010).
6

Probiyotiklerin konakçı sağlığına olumlu etkide bulunabilmesi için günlük tüketim
dozunun bu olumsuz etkiler göz önünde bulundurularak hesaplanması gerekmektedir.
Probiyotik mikroorganizmalar içerisinde en sık kullanılanlar laktik asit bakterileridir
(LAB). Bu mikroorganizmalar, insanların ve sıcakkanlı hayvanların intestinal
mikrobiyotasında bulunmaktadır. Probiyotik özellik gösteren LAB’lerin yanı sıra,
Bacillus spp., mayalar (S. cerevisiae ve S. boulardii) ve filamentöz mantarlar da
(Aspergillus oryzae ve A. niger) probiyotik preparatlarında kullanılmaktadır (Parvez
vd., 2006; Kahraman ve Karahan, 2018).
Konakçının intestinal sisteminde gerçekleşen düzensizliklere karşı probiyotik
mikroorganizmaların gösterdikleri davranışlar birçok farklı mekanizma ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu mekanizmalar aşağıdaki şekilde sıralanabilektedir;
 Patojen bakterilerin inhibisyonu: probiyotikler, patojen mikroorganizmalar
üzerinde antagonistik etki yaparak, patojen bakterilerin gelişimini engelleyen
inhibitör maddeler sentezlemektedir. Bu bileşiklere organik asitler (laktik asit,
asetik asit), hidrojen peroksit, mikrosin, bakteriyosin ve bakteriyosin benzeri
maddeler örnek olarak verilebilmektedir.
 Bağırsak epiteline tutunma: probiyotikler bağırsak epiteline tutunmak için
patojenlerle rekabet ederek veya agregasyon oluşturarak intestinal sistemde
yerleşmelerini engellemektedirler.
 Besin maddeleri için rekabet: probiyotikler patojenlerin de ihtiyaç duyduğu
besin maddelerini tüketerek onların intestinal sistemde uzun süre kalmasını
engellemektedirler.
 Toksin ve toksin reseptörleri üzerine etkileri: bu mekanizma hayvanlarda S.
boulardii’nin intestinal mukozada bulunan Clostridium difficile’nin toksin
reseptörlerini parçalayarak konakçının koruması nedeniyle ortaya atılmıştır.
 İmmün sistem üzerine etkileri: yapılan birçok çalışma, probiyotiklerin
bağışıklık sistemini güçlendirerek intestinal hastalıklara karşı konakçıyı
koruduğunu ortaya koymuştur (Çakır ve Çakmakçı, 2004; Okan Bakır, 2012;
Yıldıran vd., 2017).
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Probiyotik mikroorganizmalar, gıda takviyesi olarak düzenli bir şekilde tüketildiği
takdirde konakçıya bilinen birçok faydalı etkisi bulunmaktadır. Bunlar: bağırsak
mukozasına tutunarak veya bağırsak epitel yüzeylerinde agregasyon oluşturarak
patojenlerin yerleşmesini engellemek, bazı probiyotiklerin ß-galaktosidaz enzimini
sentezlemesi ile laktozun parçalanarak emilimini sağlamak ve bu sayede laktoz
intoleransı olan kişilerin laktoza karşı intoleransını indirgemek, kandaki kolesterol
oranını düşürmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara direnç kazandırmak,
karsinojenleri

parçalayarak

kanser

yapıcı

etkilerini

gidermek

olarak

sıralanabilmektedir (Sezen, 2013; Yıldıran vd., 2017; Alp, 2018). Bunun yanı sıra
insanların değişen beslenme düzeni ile birlikte dünya çapında önemli bir artış gösteren
obezite

ile

yararlanılmakta

ilgili

yapılan

çalışmalarda

ve

olumlu

sonuçlar

probiyotik

alındığı

mikroorganizmalardan

bildirilmektedir.

Probiyotik

mikroorganizmalar tarafından üretilen bütirat ve propiyonatın gıda tüketime isteğini
azaltıcı yönde etkilediği ve beslenme yoluyla oluşan obezite ve insülin direncini
azalttığı in vivo denemelerde kanıtlanmıştır. Probiyotik mikroorganizmaların ülseratif
kolit ve Crohn hastalığına da olumlu yönde etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Yıldıran
vd., 2017).

2.1.2. Prebiyotikler ve özellikleri
Prebiyotikler, ince bağırsak enzimleri tarafından sindirilemeyen, intestinal sistemdeki
bir veya sınırlı sayıdaki bakterinin gelişimini ve/veya aktivitesini teşvik ederek insan
ve hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyen doğal veya yapay karbonhidratlardır
(Bakanlığı, 2006; Okan Bakır, 2012; Sezen, 2013).
Bir besin bileşeninin prebiyotik olarak sınıflandırılması için bağırsak sisteminin
duodenumda hidrolize ve absorbe olmaması, bağırsakta bulunan faydalı bakterilerin
en az biri tarafından kullanılabilmesi, konakçının bağırsak mikrobiyotasını olumlu
yönde etkileyebilmesi ve insan ve hayvan sağlığına fayda sağlayabilmesi
gerekmektedir (Okan Bakır, 2012; Yalçın Tercan, 2019).
En yaygın olarak bilinen prebiyotikler oligosakkaritlerdir. Oligosakkaritlerin ince
bağırsakta hidrolize veya absorbe edilememesinin yanı sıra, kolon bölgesinde başlıca
Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp. tarafından kullanılabilmekte ve bu sayede
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prebiyotik özellik göstermektedir (Okan Bakır, 2012; Sezen, 2013). Oligosakkaritler
domates, enginar, kuşkonmaz, sarımsak, soğan, muz, kurubaklagiller, soya, buğday,
enginar, pırasa, yerelması ve hindiba gibi bitkilerde doğal olarak bulunmaktadır
(Sezen, 2013).
Gıda endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan prebiyotikler fruktooligosakkaritler
(FOS), galaktooligosakkaritler, izomaltooligosakkarit, transgalaktooligosakkaritler,
ksilooligosakkarit, soya fasülyesi oligosakkaritleri, laktuloz, laktosukroz ve inülindir
(Okan Bakır, 2012; Sezen, 2013). Bu prebiyotik çeşitlerine ve kaynaklarına Çizelge
2.1’de (Yalçın Tercan, 2019) yer verilmiştir.
Çizelge 2.1. Prebiyotikler ve kaynakları
Prebiyotik çeşitleri
İzomaltuloz
Fruktooligosakkaritler

Kaynakları
Şeker kamışı şerbeti, bal
Çavdar, domates, buğday, yerelması, hindiba,
sarımsak, kuşkonmaz, şeker kamışı, soğan, bal, muz,
arpa
Rafinoz oligosakkaritleri
Fasülye tanesi, bezelye, mercimek
Galaktooligosakkaritler
İnek ve insan sütü
Siklodekstrinler
Suda çözünebilir glukanlar
Ksilooligosakkaritler
Bal, süt, buğday kepeği, bambu kökleri
Soya oligosakkaritleri
Soya
Laktosukroz
Laktoz
Laktuloz
Laktoz
Palatinoz
Sükroz
İzomaltuloz
Sükroz
İzomaltooligosakkaritler
Nişasta
Maltooligosakkaritler
Nişasta
Enzime dirençli dekstrin
Patates nişastası
Arabinoksilooligosakkaritler Buğday kepeği
İnülin, orta asitlikte (ortalama pH değeri 4.0-5.0) stabil olan polidispers bir
karbonhidrat olarak tanımlanmaktadır. İnülin yaygın olarak tüketilen gıdalardan en
çok soğan, muz, sarımsak ve pırasada bulunmaktadır. İnülin tipi fruktanlar çeşitli
gıdalarda tatlandırıcı, yağ ve şeker ikamesi, tekstürel özellikleri iyileştirme amacıyla,
jelleştirici ve stabilizatör olarak da kullanılabilmektedir (Buran, 2020). İnülin, kolon
bölgesinde Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp. tarafından fermente
edilebilmekte ve bu sayede prebiyotik özellik göstermektedir (Okan Bakır, 2012).

9

Yaygın olarak ticari amaçlı kullanılan bir başka prebiyotik ise FOS’lardır. FOS;
inülinin endoinülinaz enzimi ile hidrolize edilmesi ile meydana gelen fonksiyonel gıda
bileşeni olarak tanımlanmaktadır. FOS, inülinin hidrolizi ile elde edildiği için doğal
olarak buğday, hindiba, muz ve soğan gibi bitkisel kaynaklıdır. Ek olarak, diyet lifi
olarak literatürlerde geçen FOS, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından
Genellikle Güvenli Kabul Edilir (GRAS) olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca FOS,
özellikle bifidobakterilerin gelişimine önemli ölçüde etki etmektedir. Bu özellikleri
nedeniyle FOS, organoleptik ve besinsel özellikleri geliştirdiği için bisküvi, içecek,
kahvaltılık gevrekler ve yoğurt gibi gıdalarda tatlandırıcı olarak yaygın
kullanılmaktadır (Buran, 2020).
Prebiyotikler, intestinal mikrobiyotada karbon kaynağı olarak kullanıldıklarında,
laktik asit, asetik asit, bütirik asit ve propiyonik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri açığa
çıkmaktadır. Bu yağ asitleri bağırsak pH’sını düşürerek, özellikle kalsiyum başta
olmak üzere ortamdaki mineral emiliminin artmasını sağlamaktadır. Fermentasyon
sonucu ortaya çıkan bileşikler bağırsak epitel hücreleri için de enerji kaynağı
sağlamaktadır (Okan Bakır, 2012). Ayrıca, mannanoligosakkaritlerin intestinal
mukozayı

iyileştirdiği

ve

bağırsak

villilerinin

miktarında

artış

sağladığı

belirtilmektedir. Bunun yanı sıra jejunumda maltaz, aminopeptidaz ve alkali fosfataz
aktivitesini arttırdığı da bildirilmektedir. Prebiyotik oligosakkaritler; patojen
mikroorganizmaların
bağlanabilme

bağırsak

yetisine

sahip

epiteline
olduğu

tutunmasını
için

patojen

sağlayan

fimbrialara

mikroorganizmaların

kolonizasyonunun engellemekle birlikte dışkı yoluyla atılmasını sağlamaktadır
(Sezen, 2013).
Yapılan bir çalışmada, prebiyotiklerin diyete katılması ile birlikte intestinal
mikrobiyotadaki laktobasiller ve bifidobakterlerin sayısında artış sağlandığı ve
klostridya cinsi bakterilerin önemli ölçüde azaldığı bildirilmiştir. Buna ek olarak
ksilooligosakkaritlerin, laktobasillerin sayısını arttırdığı ve bifidobakterilerin
gelişimini en yüksek düzeyde etkilediği gözlenmiştir (Okan Bakır, 2012). Bu
çalışmada prebiyotik olarak kullanılan laktobiyonik asidin özellikleri ise aşağıda
verilmiştir.
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2.1.2.1. Laktobiyonik asit
Laktoz doğada yalnızca sütte bulunmaktadır ve sütün tek karbonhidratıdır. Laktoz,
temel olarak gıda, içecek ve şekerleme endüstrisinde bileşen olarak yer almakta, ilaç
endüstrisinde ise tabletlerde ve ilaçların taşınmasında sulandırıcı olarak görev
almaktadır. Günümüzde laktoz, süt teknolojisi gelişmiş ülkelerde artık bir ürün olan
peyniraltı suyu kullanılarak üretilmektedir. Peynir üretimi esnasında pıhtının
süzülmesiyle peynirin kazein ve yağ bileşenleri alınmakta ve peynir altı suyu (PAS)
kalmaktadır.

PAS

arıtıldığı

zaman

serum

proteinleri

ve

laktoz

geri

kazanılabilmektedir. Bu ürünlerin artık bir maddeden geri kazanılmasının yanı sıra,
çevre dostu ve yüksek kalitede ürün de sağlanabilmektedir (Tarakçı ve Küçüköner,
2005; Okur, 2015).
Laktuloz, laktilol ve laktobiyonik asit (LBA), laktozdan veya peyniraltı suyundan
üretilmektedir. Bu bileşikler, laktozun absorbe olduğu ince bağırsakta absorbe
olmamaktadır. Laktoz ve laktoz türevleri, bağırsakta asidik ortam oluşturarak patojen
mikroorganizmaların gelişmini engellemektedir. Bu bileşenler bağırsakta asidik ortam
oluşturmasının yanı sıra kalsiyum emilimini de arttırmaktadır. Buna ek olarak, laktoz
türevleri ince bağırsakta absorbe olmaması nedeniyle kalın bağırsakta probiyotik
mikroorganizmaların gelişimini stimüle ederek prebiyotik özellik gösterebilmektedir
(Tarakçı ve Küçüköner, 2005).
Laktilol, düşük kalori değerinden dolayı birçok gıda uygulamalarında kullanılan ve
sakkaroz yerine geçebilen bir tatlandırıcıdır. Kanın glikoz ve insülin seviyelerini
önemli derecede etkilemediği için diyabet hastaları tarafından daha iyi tolere
edilebilmektedir (Tarakçı ve Küçüköner, 2005). Laktulozun moleküler yapısı laktoza
benzerdir. Laktozdan tek farkı, laktozdan arta kalan glikozun früktozla izomeri
olmasıdır. Laktuloz bebek mamalarında, çocuk gıda takviyelerinin hazırlanmasında,
şekerlemelerde ve yumuşak içeceklerin üretiminde değişik oranlarda kullanılmaktadır
(Tarakçı ve Küçüköner, 2005; Okur, 2015).
LBA ilk kez Fischer ve Meyer (1889) tarafından brom ile okside edilmiş laktozdan
elde edilmiştir. İlerleyen yıllarda ise LBA üretimi için kimyasal, heterojen katalitik
oksidasyon, elektrokimyasal ve biyokatalitik yöntem denemeleri yapılmıştır (Okur,
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2015). Bu yöntemlere ek olarak, biyo-tabanlı üretimlerin daha sürdülebilir ve düşük
maliyetli olmasından dolayı alternatif bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca,
Pseudomonas taetrolens kültürü ve artık PAS kullanılarak ekonomik açıdan uygun ve
verimli bir süreç geliştirilmiştir (García vd., 2019).
LBA (4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glukonik asit; C12H22O12; FW (Ma) 358.30 Da;
pKa 3.8), laktoz molekülündeki glikozun serbest aldehit grubunun karboksil grubuna
oksidasyonu ile elde edilen bir aldonik asittir (Yılmaz Ersan vd., 2016). Eter benzeri
bağ ile glukonik asit molekülüne bağlanmış galaktoz parçasından oluşmaktadır. Çok
sayıdaki hidroksil grupları sayesinde LBA yüksek derecede higroskopiktir. Yaklaşık
olarak %14 atmosferik nem içeriğinde jel oluşturmaktadır (Okur, 2015). LBA,
antioksidan, şelatlama ve nemlendirici özelliklerinden dolayı gıda ve farmasötik
ürünlerinde yer alma potansiyeline sahip bir bileşendir (García vd., 2019).
LBA, FDA tarafından onaylı bir gıda katkı maddesidir (kalsiyum laktobiyonat, E-399)
ve gıda endüstrisinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu kullanım amaçları
arasında aroma verici ve aromanın sürekliliğinin korunması, gıdalarda ekşi ve acı
tatların geliştirilmesi, peynir ve yoğurt üretiminde fermantasyon ve olgunlaşma
süresini kısaltma ve peynir üretiminde dolgu maddesi vb. yer almaktadır. Organ
transferleri sırasında kullanılan çözeltilerin bileşinidir. İlaç sanayisinde kalsiyum
takviyesi olarak kalsiyum laktobiyonat bileşiği kullanılmaktadır. Deterjan sanayisinde
ise yüzey aktif madde özelliği gösterdiği için yer almaktadır (Tarakçı ve Küçüköner,
2005; Goderska ve Kozłowski, 2021).
LBA’nın biyokatalitik üretiminde çeşitli enzimler veya mikroorganizmalar
kullanılmaktadır. Enzimatik üretim, laktoz okside edici glukoz-1 dehidrogenaz (EC
no: 1.1.5.9), früktoz-5 dehidrogenaz (EC no: 1.1.99.11), selobiyoz dehidrogenaz (EC
no: 1.1.99.18), glukooligosakkarit oksidaz (EC no: 1.1.99.B3) ve daha birçok enzim
kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Mikrobiyal üretimde ise Pseudomonas
taetrolens,

Acetobacter

orientalis,

Burkholderia

cepacia,

Halobacterium

saccharovorum, Penicillium chrysogenum, Zymomonas mobilis ve daha birçok
mikroorganizmanın laktozu okside ederek LBA ürettiği ispatlanmıştır. Laktozun
oksidasyonu sonucunda LBA oluşumu Şekil 2.1’de şematik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 2.1. Laktozun oksidasyon yolu ile laktobiyonik aside dönüşüm reaksiyonu
2.2. Mikroenkapsülasyon ve Mikroenkapsülasyon Teknikleri
Probiyotik

mikroorganizmalar

başlığı

altında

bahsedilen

probiyotik

mikroorganizmaların veya bu probiyotikleri içeren ürünlerin geliştirilmesini veya
üretimini kısıtlayan birtakım engeller bulunmaktadır. Bu engeller; ürünün işlenme
aşamasında, ürünün tüketiminden sonra gastrointestinal sistemden (GIS) geçişi
esnasında veya mikroorganizmanın kendi özelliklerinden kaynaklanabilmektedir.
Probiyotiklerin veya probiyotik bir ürünün üretilmesindeki bu olumsuz faktörlerin
sonucunda ürünün en önemli özelliklerinden birisi olan mikroorganizmanın stabilitesi
etkilenmektedir (Ünal ve Erginkaya, 2010).
Probiyotiklerin üretilmesindeki bu olumsuz etkenlere karşı mikroorganizmaların
teknolojik özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla mikroenkapsülasyon yönteminin
kullanılabileceği bildirilmiştir (Ünal ve Erginkaya, 2010). Mikroenkapsülasyon (ME)
tekniği, mikrokapsüllerin içerisinde barındırdığı materyali kontrollü oranlarda ve/veya
belirli koşullar altında ortama salınmasını sağlayan, sıvı veya gaz halindeki materyalin
damlatılan veya püskürtülen partiküllerini kaplamak için kullanılan teknoloji olarak
tanımlanabilmektedir (Etchepare vd., 2015).
ME tekniği, gıda, tarım, ilaç enerji ve savunma gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
ME tekniğinin uygulanmasının birçok temel nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler şu
şekilde özetlenebilir;
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 Uyumsuz bileşiklerin uzaklaştırılması,
 Sıvıların katı hale getirilmesi,
 Stabilitenin arttırılması (çevrenin neden olduğu oksidasyon ve deaktivasyona
karşı mikroenkapsüle materyalin korunması),
 Mikroenkapsüle materyalin tat, koku ve aktivitesinin maskelenmesi,
 Mevcut çevrenin korunması,
 Aktif bileşiklerin kontrollü olarak açığa çıkarılması,
 Mikroenkapsüle materyallerin hedeflendiği şekilde salınmasıdır (Dubey vd.,
2009).
ME işlemi çeşitli tekniklerle yapılabilmektedir. Bunlar özetle püskürterek kurutma,
püskürterek soğutma ve dondurma, ekstrüzyon kaplama, lipozom ile kaplama,
koazervasyon, rotasyonal süspansiyonlu ayırma, emülsiyon polimerizasyonu,
yüzeyler

arası

polikondensasyon,

çapraz

bağlama

süspansiyonu,

solvent

evoporasyonu/solvent ekstraksiyonu olarak sıralanabilmektedir. Probiyotik gıdalarda
püskürterek kurutma, emülsiyon ve ekstrüzyon teknikleri en sık kullanılan
yöntemlerdendir (Ünal ve Erginkaya, 2010). Bu yöntemlerin yanı sıra son yıllarda
kullanılan ve bu çalışmada da yararlanılmış olan elektrostatik titreşim ile damlatma
yönteminin oda sıcaklığında yürütülmesi sayesinde ısıya duyarlı biyoaktif bileşenler
daha az hasar görmektedir. Bu nedenle umut verici bir yöntem olarak kullanılmaktadır
(İşleyen, 2018). Bu teknikte besleme çözeltisi ya da emülsiyonu bir pompa aracılığıyla
iletken kapiler bir sistemden yüksek voltaj elektrik alanına püskürtülerek yüklenmiş
bir polimer jet oluşturulması sağlanmaktadır (Gómez-Mascaraque vd., 2017).
2.3. Mikroenkapsülasyonda Kullanılan Kaplama Materyalleri
ME işleminde, öncelikle uygun kaplama materyali seçilmelidir, çünkü materyal
kompozisyonunun son ürünün fonksiyonel özelliklerine doğrudan olarak etkisi
bulunmaktadır. İdeal bir kaplama materyalinin sahip olması gereken bazı özellikler
bulunmaktadır. Bu özellikler özetle şu şekilde sıralanabilmektedir;
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 Yüksek konsantrasyonda reolojik özellikleri iyi olmalı ve kapsülleme işlemi
esnasında kolaylıkla işlenebilmelidir.
 Emülsiyon stabilitesi yüksek olmalıdır.
 Ana materyal ile ME işlemi esnasında ve depolama süresi boyunca istenmeyen
bir reaksiyon oluşturmamalıdır.
 Ana materyali kaplayabilmeli ve bunu depolama esnasında stabil bir şekilde
koruyabilmelidir.
 İstenilen herhangi bir çözgende çözünebilmelidir
 Maliyeti düşük olmalıdır (Koç ve Sakin, 2010).
Yukarıdaki özelliklerin hepsini tek bir kaplama materyalinin sağlaması zor olması
nedeniyle genellikle farklı kaplama materyalleri bir arada kullanılmaktadır. Buna ek
olarak, fiziksel ve mekaniksel özellikleri değiştirilmiş modifiye kaplama materyalleri
de (modifiye nişasta) kullanılmaktadır. Mikroenkapsülasyon işleminde kaplama
materyali olarak yaygın bir şekilde aljinat, nişasta ve maltodekstrin gibi
karbonhidratlar; jelatin ve PAS proteinleri gibi proteinler, gam arabik gibi gamlar
tercih edilmektedir (Koç ve Sakin, 2010).
Bu çalışmada da birinci tabaka kaplama işleminde kullanılan aljinat, ME
teknolojisinde en çok tercih edilen polisakkarit yapıda bir kaplama materyalidir.
Aljinat, toksik olmaması, maliyetinin düşük olması, kolay temin edilebilmesi,
biyouyumluluğu, mekanik stabilitesi iyi küçük kapsüller oluşturması, bazik tampon
çözelti içerisinde kolaylıkla kaplama duvarının açılabilmesi gibi avantajlara sahip
olmasından dolayı tercih edilmektedir (Koç ve Sakin, 2010; İşleyen, 2018).
Bu çalışmada çift tabaka kaplama işlemi esnasında kullanılan demineralize peynir altı
suyu tozu, kaplama materyalleri içerisinde probiyotiklerin enkapsülasyonu için
kullanılan ve aroma verici bileşen olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak laktoz ve
çözünebilir proteinlerden meydana gelmektedir. Süt endüstrisinde yan ürün olarak bol
miktarda elde edilmesi, düşük maliyetli olması ve yüksek besin değeri içermesi
avantajları içerisinde yer almaktadır. Kaplama materyali olarak tek başına veya
polisakkaritler ile kombine bir şekilde kullanılmaktadır ve kurutma prosesi sırasında
LAB’nin korunmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır (Ilha vd., 2015; Rosolen vd.,
2019).
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2.4. Mikroenkapsülasyonun Gıda Teknolojisindeki Uygulamaları
ME işlemi gıda, tarım, kozmetik, farmakoloji, boya, enerji ve savunma gibi birçok
çeşitli alanda kullanılmaktadır. Günümüzde tarım alanında spesifik olarak türe özgü
feromonların, çiftleşme dönemi boyunca dağılarak çiftleşme süreç döngüsünü bozması
sayesinde böcek popülasyonunu azaltabileceği bilinmektedir. Ayrıca ilaçların
kontrollü olarak iletilmesi amacıyla enkapsülasyon tekniğini aktif olarak kullanan
alanlardan birisi de farmakoloji sanayisidir (Dubey vd., 2009).
Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı yaşam biçimine yöneliminin artması ile fonksiyonel
gıda pazarı günden güne genişlemektedir. Vitamin, mineral ve esansiyel yağlar besin
değerini arttırmak için gıdalara sıklıkla ilave edilmektedir. Ancak ürünlere belirli
bileşenlerin eklenmesi onların tat, renk, doku ve aromasında istenmeyen değişiklikler
meydana getirebilmektedir (Amaral vd., 2019). Bunların yanı sıra, bu bileşenler bazı
gıdalarda

oksidasyon

yoluyla

bozulabilmekteveya

aktivitelerini

kaybedebilmektedirler. Bu nedenle ME, iyi aroma salınımı ve istenmeyen tat, koku ve
rengi maskeleme gibi özellikleri sayesinde bahsedilen kusurların önlenmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Ayrıca bu teknik sayesinde firmaların vitamin, aroma ve uçucu
yağlar gibi birkaç bileşeni bir arada sunabilme fırsatı sağlamaktadır (Dubey vd., 2009).
Bunlara ek olarak, gıdalara vitamin, mineral ve esansiyel yağların eklenmesinin yanı
sıra enkapsüle edilmiş probiyotikler de fonksiyonel özellikler kazandırmak amacıyla
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Probiyotik kültürün mikroenkapsülasyonu ile yoğurt gibi probiyotik ürünlerin
üretilmesi ve geliştirilmesi de gıdalarda uygulanan ME uygulamalarından birisidir.
Probiyotik hücrelerin enkapsülasyonu sayesinde istenilen hücresel metabolik
aktivitenin oluşması sağlanabilmektedir. Örneğin, enkapsüle edilmiş probiyotik
kültürleri (S. thermophilus ve L. delbrueckii subsp. bulgaricus) ile üretilen ürünün
geleneksel yoğurda göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar; enkapsüle kültürlerin
bakteriyofajdan korunması, dondurma ve dondurarak kurutma işlemleri esnasında
canlılığın daha az etkilenmesi ve depolama süresince daha yüksek stabiliteye sahip
olmasıdır (Krasaekoopt vd., 2003).
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Probiyotik enkapsülasyonunun konakçı sağlığını olumlu yönde etkilemesi nedeniyle
probiyotik mikrokapsül içeren gıdalar üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Örneğin
Cheddar peyniri, Beyaz peynir ve fermente sucuk gibi çeşitli gıdalar içerisinde
enkapsüle kültürler kullanılarak yapılan çalışmalar bulunmaktadır.
Dinakar ve Mistry (1994) yaptıkları bir çalışmada, emülsiyon yöntemi kullanarak B.
bifidum’u enkapsüle etmiş ve dondurarak kurutmuşlardır. Bu kültür ile ürettikleri
Cheddar peynirinin 24 haftalık depolama süreci sonunda hücrelerin canlılığını
koruduğunu ancak kontrol grubuna kıyasla peynirin görünüş, tekstür ve aroması
üzerine etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Bu durumu ise bifidobakterilerin
metabolizmasının eksikliği ile açıklanabileceğini bildirmişlerdir. Düşük sıcaklıkta
olgunlaştırma (6-7°C), substrat eksikliği ve diğer anaerob laktik asit bakterilerinin
varlığı, bifidobakterilerin metabolik aktivite eksikliğine sebep olabileceğini öne
sürmüşlerdir. Bifidobakterileri içeren peynir laktik asit, çözünebilir protein veya
normal mikrobiyota açısından kontrol peynirine kıyasla bir değişikliğe neden
olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak peynir bileşiminin 24 haftalık depolama
süreci sonucunda olumlu/olumsuz etkilenmemesi ve probiyotik kültürlerin canlı
kalması sebebiyle Cheddar peynirine probiyotik ilavesinin önemli olduğu sonucuna
varmışlardır.
Özer vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada peynir starter kültürüne ilaveten
enkapsüle B. bifidum BB-12 ve L. acidophilus LA-5 probiyotiklerini kullanarak Beyaz
peynir üretmişlerdir ve 3 ay boyunca depolamışlardır. ME teknolojisi sayesinde 3 ay
sonunda probiyotiklerin teröpatik etkilerini gösterebileceği seviyede kaldığını
gözlemlemişlerdir. Serbest hücrelerdeki canlılık yaklaşık 3 log azalırken enkapsüle
bakterilerde ise 1 log azalma gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Bunlara ilaveten duyusal
analiz sonuçlarına göre, mikroenkapsülasyon işleminin, toplam kabul edilebilirlik,
görünüş, renk ve tekstür özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını tespit
etmişlerdir.
Turhan vd. (2017), mikroenkapsüle L. rhamnosus kültürünün fermente sucuğun aroma
ve diğer kalite karakteristikleri üzerine olan etkilerini araştırmak için bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışmada 3 deneme grubu ile üretim gerçekleştirmişlerdir. Kontrol
grubu olarak serbest L. plantarum, A grubunda serbest L. rhamnosus ve serbest L.
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plantarum ve B grubunda ise mikroenkapsüle L. rhamnosus ve serbest L. plantarum
starter kültürlerini kullanmışlardır. 6 aylık depolamanın sonucunda, mikroenkapsüle
L. rhamnosus kültürünün serbest L. rhamnosus kültürüne kıyasla canlılığını daha az
kaybettiğini belirlemişlerdir. Buna ek olarak, en yüksek toplam aroma bileşenlerini de
mikroenkapsüle L. rhamnosus kültürü ile üretilen fermente sucukta tespit etmişlerdir.
Yaptıkları çalışma sonucunda, mikroenkapsüle L. rhamnosus probiyotik kültürü ile
yeni bir sucuk üretiminin aroma özellikleri bakımından daha kaliteli olacağını
bildirmişlerdir.
Qaziyani

vd.

(2019)

sinbiyotik

sakız

üzerine

yaptıkları

bir

çalışmada,

enkapsülasyonun ve kaplama materyalinin probiyotik canlılığı üzerine etkisini
incelemişlerdir. Ekstrüzyon yöntemiyle ürettikleri mikrokapsüllerin bileşiminde L.
reuteri ATCC 32272, sodyum aljinat ve farklı konsantrasyonlarda inülin ve lesitin
kullanmışlardır. Farklı formülasyonlar ile üretilen sakızların 21 gün depolanması
esnasında haftalık olarak yapılan canlılık analizleri sonucunda serbest hücreler ile
üretilen sakızların, enkapsüle edilmiş hücreler ile üretilen sakızlara kıyasla daha düşük
sayıda tespit etmişlerdir. Ayrıca, lesitin ve inülin konsantrasyonunun artması ile
probiyotik canlılığının da arttığını bildirmişlerdir. Sonuç olarak sinbiyotik sakızın,
probiyotik laktobasillerin vücuda alımı için ideal bir gıda olduğunu belirtmişlerdir.
2.5. Sinbiyotik Ürünlerde Mikroenkapsülasyon Uygulamaları
ME teknolojisi, yukarıda da belirtildiği gibi oksijen, düşük pH, yüksek asitlik, proses
esnasında açığa çıkan zararlı bileşenler, GI enzimler ve tuzlar, bakteriyofajlar ve ısıl
işlem gibi çevresel şartlara karşı, ayrıca fermantasyon esnasında starter kültürler
tarafından üretilen hidrojen peroksit, kısa zincirli yağ asitleri ve karbonil aromatik
bileşiklerine

karşı

probiyotik

mikroorganizmaların

canlılığının

korunmasını

sağlamaktadır. Probiyotiklerin canlılığındaki artışın veya probiyotik canlılığındaki
stabilitenin, ürünlerin raf ömrünün artmasını sağlayacağı da belirtilmektedir.
Probiyotik mikroorganizmaların fermente ürünlerde karşılaştığı canlılık kaybının
temel nedeni olarak ürünün yüksek asitliği ve düşük pH’sı gösterilebilir. Bu teknoloji
probiyotikleri doğrudan asidik koşullara karşı korumasının yanı sıra probiyotiklerin
metabolik aktivitelerini önemli ölçüde yavaşlatarak asit üretimin azaltmakta ve
hücrelerin canlılığının korunmasını sağlamaktadır (Mortazavian vd., 2007).
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Günümüzde

çeşitli

fruktooligosakkaritler,

sindirilemeyen
oligosakkaritler

ve

karbonhidratlar
polisakkaritler)

(disakkaritler,
prebiyotik

olarak

kullanılmaktadır. İnülin, kanıtlanmış mikrobiyal kütleyi arttırma ve kalın bağırsakta
pH’yı düşürme özellikleri sayesinde laktobasiller ve bifidobakteriler ile birlikte yaygın
olarak kullanılan fruktooligosakkarit grubu bir prebiyotiktir. Bir başka probiyotik
gelişimini teşvik ettiği bilinen prebiyotik ise laktülozdur. Ancak laktüloz
bifidobakteriler için yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra laktobasiller ile birlikte
yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Bu prebiyotiklere ilaveten LBA, kalın bağırsak sağlığını
olumlu yönde etkilediği için önerilen bir prebiyotiktir. Ayrıca in vitro testler, bazı
laktobasiller ve bifidobakterilerin gelişimi için substrat olarak laktobiyonik asidi
kullanabildiğini göstermektedir. Ancak tüm bu olumlu özelliklerine rağmen LBA
içeren sinbiyotiklerle ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır (Adebola vd., 2014).
Enkapsüle probiyotiklerin yukarıda belirtilen olumsuz çevresel etkenlerden
korunmasına ek olarak, aynı zamanda prebiyotikler ile desteklendiği zaman etkinin
arttığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda sinbiyotik
uygulamalarının yalnızca prebiyotik ve probiyotiklerin kullanımına kıyasla daha
faydalı olduğu bildirilmektedir (Konuray vd., 2019).
Iyer ve Kailasapathy (2005), tek tabaka probiyotik kapsülleri ile çift tabaka sinbiyotik
kapsüllerinin probiyotiklerin canlılığı üzerine etkilerini inceledikleri bir çalışma
yapmışlardır. Bu çalışmada standart mikrokapsüller yalnızca %1.8 aljinat ve
probiyotik kültür içermesinin yanı sıra, çift tabaka kaplama işleminde kaplama
materyali olarak poly-L-lisin, kitosan ve aljinat kullanmışlardır. Ayrıca, prebiyotik
olarak Hi-Maize® nişasta, raftilin ve raftiloz ve probiyotik olarak L. acidophilus
CSCC 2400 veya CSCC 2409 kullanmışlardır. Yaptıkları denemeler sonucunda
raftiloz ve raftiline kıyasla yüksek mısır nişastası katkılı kapsüllerdeki probiyotik
canlılığının daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca, Hi-Maize® nişasta
konsantrasyonunu %1’e kadar arttırdıkları zaman laktobasillerin canlılığında önemli
derecede artış olduğunu belirtmişlerdir. Bunlara ilaveten, %1 Hi-Maize® nişasta ilave
edilmiş laktobasilleri içeren kapsüllerini kitosan ile çift tabaka kapladıklarında elde
ettikleri probiyotik canlılığı, yalnızca aljinat ile enkapsüle edilmiş hücrelerin
canlılığından önemli seviyede yüksek olduğunu bildirmişlerdir.
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Santos ve Machado (2021) yaptıkları bir çalışmada S. boulardii probiyotik mayasını
sodyum aljinat ve kitosan kullanarak iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsüle
etmişlerdir. Bu çalışmada mikrokapsüllerin birtakım fizikokimyasal özelliklerini
incelemelerinin yanı sıra, 120 gün depolama sürecindeki canlılığı ve yapay GIS
içerisindeki dayanımlarını da belirlemişlerdir. Depolama süreci sonunda en yüksek
canlılılığı, 30°C’de muhafaza edilen ve aljinat-kitosan ile çift kat kaplama yapılmış
probiyotik maya kapsüllerinde saptamışlardır. Buna ek olarak, yapay GIS dayanımı
analizi sonuçları incelendiğinde, mikroenkapsüle edilen mayanın, kontrol olarak
kullandıkları serbest hücrelere kıyasla daha yüksek direnç gösterdiğini tespit
etmişlerdir. Ayrıca çift kat kaplama yapılan mayanın, tek kat kaplama yapılan maya
ile kıyaslandığı zaman daha dirençli olduğunu bildirmişlerdir.
Rosolen vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada sinbiyotik mikrokapsül üretmişlerdir.
Mikrokapsül içerisinde Lactococcus lactis subsp. lactis R7 probiyotik kültürü ve
inülin, kaplama materyali olarak PAS kullanmışlardır. 6 aylık depolama süreci
sonunda mikrokapsüllerin hala probiyotik etkiye (> 8.0 log KOB/mL) sahip olduğunu
tespit etmişlerdir. Ayrıca sinbiyotik mikrokapsüllerin yapay GIS’den geçerken de
canlılıklarını koruduklarını bildirmişlerdir.
Bunlara ilaveten sinbiyotik mikrokapsüllerin bazı özelliklerini belirlemek için Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD) ve Scanning
Electron Microscopy (SEM) gibi birtakım analizler uygulanmaktadır. FTIR, farklı
materyallerin bir arada kullanıldığı bir ürün içeren bu tür çalışmalarda, bileşenler
arasındaki kimyasal etkileşimleri incelemek amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır. XRD,
bir

ürünün

içerisindeki

bileşenlerin

kristal

yapısını

açıklamak

amacıyla

kullanılmaktadır. SEM cihazı ise elde edilen ürünün mikroskobik görüntüsü ve şekli
incelenmek amacıyla sıklıkla uygulanan bir analizdir.
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3.

MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Materyal
Bu çalışmada, daha önce yapılan araştırmalar sonucunda Süleyman Demirel
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Mikrobiyoloji
Laboratuvarında izole edilmiş, potansiyel probiyotik özellikleri belirlenmiş ve
moleküler yöntemler (16S rRNA dizi analizi ve 26S rRNA dizi analizi) ile tür
düzeyinde tanısı yapılmış Lactiplantibacillus plantarum AB6-25 ve Saccharomyces
boulardii T8-3C’nin (Başyiğit, 2004; Yıldıran vd., 2019) mikroenkapsülasyonu
gerçekleştirilmiştir. Sinbiyotik üretiminde prebiyotik olarak LBA (%97’lik)
(BLDpharm, Shanghai, Çin) kullanılmıştır. Kaplama materyalleri sodyum aljinat
(Sigma-Aldrich, Shanghai, Çin), kitosan (düşük molekül ağırlıklı, deasetilasyon oranı
%75-85, Sigma-Aldrich, Shanghai, Çin) ve demineralize peynir altı suyu tozu (%70)
(DPAS) (ENKA Süt, Konya, Türkiye)’dur. Katılaştırma çözeltisinin hazırlanmasında
CaCl2 (ISOLAB chemicals, Wertheim, Almanya) kullanılmıştır. Mikroenkapsülasyon
işlemlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri
Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (Buchi-B390, BUCHI Labortechnik AG, Flawil,
İsviçre) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı’nda (Nisco Var
A, Nisco Eng. Inc. Zürih, İsviçre) bulunan iki farklı mikroenkapsülatör cihazından
yararlanılmıştır. Cihazlara ait fotoğraflar Şekil 3.1 ve 3.2’de verilmiştir.
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Şekil 3.1. Buchi-B390 mikroenkapsülatör

Şekil 3.2. Nisco Var A mikroenkapsülatör
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3.2. Yöntem
3.2.1. Bakteri ve maya kültürünün hazırlanması ve mikroorganizma sayımı
Kültürlerin hazırlanması esnasında bakteri kültürü iki kez MRS Broth besiyerinde
37°C’de 24 saat aktifleştirildikten sonra 100 mL MRS Broth besiyerinde geliştirilmiş
ve daha sonra 10.000 x rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek hücre peleti elde edilmiştir.
Hücre peleti iki kez 10 mL steril fizyolojik tuzlu su (%0.85, FTS) ile yıkanarak aynı
koşullarda tekrar santrifüj edilmiştir. Maya kültürünün hazırlanması için Glikoz, Yeast
ekstraktı, Malt ekstraktı ve Kazein Peptonu besiyeri (GYMP) kullanılmıştır ve diğer
tüm işlemler aynı şekilde uygulanmıştır. Elde edilen peletteki canlı mikroorganizma
sayıları damla kültür yöntemiyle belirlenmiştir. Mikroenkapsülasyon işlemi
uygulanacak

mikroorganizmalar

yaklaşık

olarak

1011

kob/mL

düzeyinde

kullanılmıştır.
Mikroorganizma sayımı için öncelikle mikrokapsül duvarının açılması gerekmektedir.
Mikrokapsül duvarının açılması için birinci dilüsyon çözeltisi olarak 0.1 M KPO4
tamponu (pH 7.4) kullanılmıştır. Örneklerin diğer seyreltme işlemlerinde ise FTS
kullanılarak uygun sayıda dilüsyon yapılmıştır ve yukarıda belirtilen besiyerlerinin
katı hallerine damla kültür yöntemi ile ekimi yapılmıştır (Çakır vd., 2010; İşleyen,
2018).
3.2.2. Mikroenkapsülatörlerin işlem için hazırlanması ve çalışma değişkenleri
Mikroenkapsülasyon denemelerine Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt
Ürünleri

ve

Teknolojileri

Uygulama

ve

Araştırma

Merkezi’nde

bulunan

mikroenkapsülatör (Buchi-B390, BUCHI Labortechnik AG, Flawil, İsviçre) ile
başlanmıştır. Cihazın örneğe temas edecek parçaları otoklavlanabilir özellikte
olmadığından işleme başlamadan önce tüm parçalar %70’lik etanol çözeltisi ile
dezenfekte

edilmiştir.

Aseptik

çalışma

koşullarını

sağlamak

amacıyla

mikroenkapsülasyon işlemi steril kabin içinde yapılmıştır. Cihaz 1.1 kHz frekans ve
150-250 mbar basınç aralığında çalıştırılmıştır. Kullanılan püskürtme memesi (nozzle)
çapı 150 μm’dir.
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan
mikroenkapsülatörün (Nisco Var A, Nisco Eng. Inc. Zürih, İsviçre) parçaları
otoklavlanarak sterilize edilmiştir. Parçalar steril kabin içinde aseptik koşullarda bir
araya getirilerek çalışmaya hazırlanmıştır. Cihazın frekansı 2.21 kHz, genliği %95 ve
ışık şiddeti %20’dir. Akış hızı ise 6.5 mL/dk olarak ayarlanmıştır. Püskürtme memesi
çapı 150 μm’dir. Bu değişkenler İşleyen (2010) tarafından yapılan çalışma ile
belirlenmiştir.

3.2.3. Tek ve çift tabaka kaplama ile mikroenkapsülasyon
Mikroenkapsülasyon prosesinde kullanılacak olan laktobiyonik asit 0.45 µm membran
filtreden geçirilerek, sodyum aljinat (1 g/100 mL) ise su ilave edilmeden otoklav şişesi
içerisinde 121°C’de 15 dakika otoklavlanmıştır. Ardından 95 mL steril su ilave
edilmiştir ve bir yandan ısıtılarak tam homojenizasyon sağlanana kadar manyetik
karıştırıcıda

karıştırılmıştır.

3.2.1’de

belirtildiği

şekilde

hazırlanan

0.5

g

mikroorganizma peleti aseptik koşullarda 5 mL FTS’ye aktarılmıştır. Çözelti
soğuduktan sonra 95 mL aljinat çözeltisi ile 30 dakika karıştırılmıştır. Bu karışım,
püskürtme

memesinin

tıkanmaması

için

partikül

kalmayacak

şekilde

çözündürülmelidir. Bu şekilde oluşturulan süspansiyon 150 μm çapındaki püskürtme
memesinden geçirilerek 100 mL katılaştırma çözeltisi (1 M CaCl2) içine
püskürtülmüştür. Oluşan mikrokapsüller 30 dakika katılaştırma çözeltisi içerisinde
karıştırılarak bekletilmiştir. Sürenin bitiminde mikrokapsüller steril distile su ile
yıkanarak

kalsiyum

klorürden

arındırılmıştır.

Yıkama

işlemi

tamamlanan

mikrokapsüller aseptik koşullarda steril kaba filtre kağıdından süzülerek boyut ölçümü
için steril spatül ile lam üzerine örnek alınmıştır. Geriye kalan kısım ikiye bölünerek
bir kısmı çift tabaka kaplama işlemlerinde kullanılmıştır. Diğer kısım ise depolama
koşullarının canlılığa etkisinin belirlenmesi amacıyla tekrar porsiyonlanmıştır. LBA
içeren tek tabaka kaplama için ise aynı miktarda bakteri süspansiyonu 1 g/100 mL
aljinat ve 0.5 g/100 mL LBA çözeltisine eklenmiştir (İşleyen, 2018). Diğer tüm
işlemler aynı şekilde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda belirtildiği şekilde tek tabaka kaplanan mikroorganizmaların ikinci tabaka
ile kaplanması işlemi de iki farklı kaplama materyali ile yapılmıştır. Kitosan ile
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kaplama işlemi için kitosan (0.5 g/100 mL) önce 0.4 mL glasiyel asetik asit ile
asitlendirilmiştir. Tamamen çözünene kadar manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır.
Elde edilen kitosan çözeltisinin pH’sı 1 N NaOH kullanılarak 6.0’a ayarlanmıştır. Bu
şekilde hazırlanan çözelti Whatman filtre kağıdından (No. 1) süzüldükten sonra
121°C’de 15 dakika sterilize edilmiştir. LBA+aljinat ile tek tabaka kaplanan
mikrokapsüller yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanan kitosan çözeltisi içerisine
alınarak 30 dakika karıştırılmıştır. Böylece çift tabaka kaplama işlemi tamamlanan
LBA+aljinat-kitosan mikrokapsülleri aseptik koşullarda steril kaba filtre kağıdında
süzülerek sıvı kısımdan ayrılmıştır. Daha sonra steril distile su ile yıkanarak CaCl2’den
arındırılmıştır. Elde edilen mikrokapsüllerde canlı mikroorganizma sayımı yapılmıştır
(Krasaekoopt vd., 2006).

Aljinat+LBA ile tek tabaka kaplanan mikrokapsüller steril DPAS çözeltisi (5 g/100
mL) içinde 30 dakika manyetik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Bu işlemle ikinci
tabakanın mikrokapsülü kaplaması sağlanmıştır. Son olarak oluşturulan aljinat-DPAS
kapsülü yeniden steril distile su ile yıkandıktan sonra steril kaba filtre kağıdı ile
süzülmüştür ve boyut ölçümü için örnek alınmıştır (Kiran vd., 2015).
Yukarıda belirtildiği şekilde tek ve çift tabaka kaplanan mikrokapsüllerde depolama
sürecinde meydana gelebilecek canlılık kayıpları için örnekler 4°C ve 25°C’de altı ay
boyunca depolanmıştır. Çalışmaya ait deneme deseni ve gruplar Çizelge 3.1’de
verilmiştir.
Çizelge 3.1. Çalışmaya ait deneme deseni ve gruplar
Kaplama
Yöntemi
Depolama
Sıcaklığı
Bakteri
Maya

Tek Kat
Kaplama

Çift Kat
Kaplama

Kontrol
(Kapsüllenmemiş)

4°C

25°C

4°C

25°C

4°C

25°C

4A
4T

25A
25T

4ÇA
4ÇT

25ÇA
25ÇT

4B
4M

25B
25M
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3.2.4. Mikrokapsüllerde canlı hücre sayısının belirlenmesi
Tek tabaka ve DPAS ile çift tabaka kaplanmış mikrokapsüllerden hücrelerin kapsül
dışına çıkarılması için 0.1 M steril potasyum fosfat tamponu (pH 7.4) kullanılmıştır.
Mikrokapsüllerin ilk seyreltmesi (10-1) aseptik koşullarda belirtilen tamponda
gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde hazırlanan karışım mikrokapsüller eriyinceye kadar ara
ara tüp karıştırıcıda karıştırılarak 30 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir. Diğer
seyreltmeler de (10-7) yapıldıktan sonra LAB için MRS agara, maya için GYMP agara
yayma kültür yöntemiyle ekim yapılmıştır (de Araújo Etchepare vd., 2020). Ekim
yapılan MRS agar 37°C’de 48 saat, GYMP agar ise 30°C’de 24 saat inkübe edilmiştir.
Kitosan ile çift tabaka kaplanan mikrokapsüllerden hücrelerin çıkarılabilmesi için ise
farklı tamponlar ve işlemlerden yararlanılmıştır. Bu tamponlar arasında 0.1 M
potasyum fosfat (pH 7.4) tamponun yanı sıra %1-2 sodyum sitrat tamponu (pH 6.0,
5.0, 4.0 ve 3.0) (Zaeim vd., 2019), lysis buffer (%1 EDTA ve %0.85 FTS) (Ying vd.,
2007) bulunmaktadır. Ayrıca hücrelerin duvar materyalinin dışına çıkarılması
amacıyla mikrokapsüller tampon içerisine alınmadan önce havanda ezme veya
homojenizatör yardımıyla homojenize etme işlemleri de uygulanmıştır. Bunların
dışında örneklerin ultrasonik su banyosu içerisinde 30 dakika muamele edilmesi de
denenmiştir. Ek olarak örneklere doğrudan ultrasonik prob daldırılarak %50 ve %75
güçte 5 dakika boyunca kapsül duvarı açılmaya çalışılmıştır.
3.2.5. Mikrokapsüllerin boyutlarının belirlenmesi
Mikrokapsüllerin ışık mikroskobu altında boyutlarının belirlenmesi amacıyla oküler
ve objektif mikrometreleri kullanılmıştır. Öncelikle oküler mikrometresi, oküler
içerisine yerleştirilmiştir. Ardından objektif mikrometresi tablaya yerleştirilerek
görüntü bulunmuştur. Objektif mikrometresi ile oküler mikrometresinin cetveli
çakıştırılarak oküler mikrometre cetvelinin birim katsayısı hesaplanmıştır. Bu değer
büyütme oranına göre değişiklik göstermektedir. Oküler mikrometresinin birim
katsayısı hesaplandıktan sonra örneğin oküler mikrometresindeki ölçümü yapılmıştır
ve bu katsayı ile çarpılarak gerçek boyutu hesaplanmıştır. Bu hesaplama ise Denklem
2.1 ve 2.2 ile gerçekleştirilmiştir.
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𝑎𝑎 =

𝑏𝑏

(2.1.)

𝑐𝑐

Burada a oküler mikrometrede iki çizgi arasındaki mesafe (mm), b objektif
mikrometrenin iki çizgisi arasındaki mesafe ve c oküler mikrometrenin bölme sayısını
temsil etmektedir (Karahan vd., 2002).
𝑑𝑑 = 𝑒𝑒 ∗ 𝑓𝑓

(2.2)

Burada d mikrokapsüllerin çapı, e kapladığı oküler mikrometre bölme sayısı ve f bir
bölme için kalibrasyon faktörünü temsil etmektedir (Karahan vd., 2002).
3.2.6. Mikroenkapsülasyon etkinliği
Mikroenkapsülasyon işlemi esnasında canlı hücrelerin tutuklanmasının ve canlılığın
etkinliğinin bir ölçümü olan mikroenkapsülasyon verimliliği (MV) aşağıdaki
denklemde gösterildiği gibi hesaplanmıştır:
𝑁𝑁

𝑀𝑀𝑀𝑀 = � � 𝑥𝑥100

(2.3)

𝑁𝑁1

Burada, N mikrokapsül içerisinde tutuklanmış canlı hücre sayısı, N1 mikrokapsül
üretimi esnasında hazırlanan karışımdaki serbest hücre sayısını temsil etmektedir
(Sathyabama vd., 2014; Kiran vd., 2015; Başyiğit vd., 2020).
3.2.7. Mikrokapsüllerin liyofilizasyonu
Depolama stabilitesini arttırmak amacıyla mikrokapsüller liyofilize edilmiştir (Şekil
3.3). Dondurarak kurutma işlemi TEKNOSEM Toros TRS 2/2V (Teknosem Test ve
Analiz Cihazları, İstanbul, Türkiye) cihazında, -60°C’de 5x10-2 mbar vakum altında
gerçekleştirilmiştir (Cui vd., 2000). Depolama koşullarının etkisini belirlemek
amacıyla liyofilize edilen mikrokapsüller porsiyonlanarak 6 ay boyunca buzdolabı ve
oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir.
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Şekil 3.3. Liyofilizasyon cihazı
3.2.8. Mikrokapsüllerin bazı özelliklerinin belirlenmesi
Oluşan mikrokapsüllerin bazı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Süleyman Demirel
Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (YETEM)
hizmet alımı yapılmıştır. Mikrokapsüllerin Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM)
incelenmesi, QUANTA FEG 250 SEM cihazı kullanılarak yapılmıştır. Fourier
dönüşümlü kızılötesi ışık spektroskopu (FTIR) spektrumları, Perkin Elmer Spectrum
BX (Beaconsfield, Beuckinghamshire, HP91QA, England) sisteminde KBr tekniği ile
4 cm-1 çözünürlükte 2 cm-1 aralıklarla 4000-400 cm-1 orta infrared bölgesinde 16
tarama sayısıyla kaydedilmiştir (Başyiğit vd., 2020). Yapısal özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla X-ışını difraksiyon analizi, Panalytical empyrean X-Ray
Diffraction cihazında bakır anotu ve “Coupled TwoTheta/Theta” tarama tipi (Cu Kα
λ=1.5405Å radyasyon) kullanılarak gerçekleştirilmiştir (Okuro vd., 2013; Afzaal vd.,
2020).

3.2.9. Mikrokapsüllerin depolama stabilitesinin belirlenmesi
Mikrokapsüller ve serbest hücre kültürleri 6 ay boyunca buzdolabı ve oda sıcaklığında
muhafaza edilmiştir ve depolama boyunca 7, 15, 30, 60, 90, 120, 150 ve 180. günlerde
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yapılan sayımlarla mikroorganizma canlılığındaki değişim belirlenmiştir (Okuro vd.,
2013; İşleyen, 2018).
3.2.10. Mikrokapsüllerin yapay mide sıvısında canlılığının izlenmesi
1 g mikrokapsül, 9 mL steril elektrolit solüsyonu [(SES) 6.2 g/L NaCl, 2.2 g/L KCl,
0.22 g/L CaCl2 ve 1.2 g/L NaHCO3, (w/v)] içerisinde süspanse edilmiştir. Canlı
mikroorganizma sayımı amacıyla örnek alınmıştır (G1). Ağız koşullarını taklit etmek
amacıyla lizozim (toplam solüsyonda son konsantrasyon %0.01) ilave edilmiş 5 mL
SES mikrokapsüllerin üzerine eklenmiştir. Bu aşamada inkübasyon yapılmamıştır,
solüsyonlar karıştırılıp sayım için örnek alınmıştır (G2). Mide koşullarını taklit etmek
amacıyla pepsin (toplam solüsyonda son konsantrasyon %0.3) ilave edilmiş 3 mL SES
(pH 5) ortama eklenmiştir ve karıştırılarak hemen örnek alımı yapılmıştır (G3). Mide
asidik koşullarını yeniden oluşturmak için 1M HCl yardımı ile ortam pH değeri, 20
dakikada bir sırasıyla 4.1, 3.0 ve 2.1 olacak şekilde kademeli olarak düşürülmüştür.
Mide hareketinin taklidi için ortam 37°C’de 50 rpm çalkalama ile 80 dakika süreyle
inkübe edilmiştir. Her pH değerinde ve inkübasyon sonunda örnek alınmıştır (G4-G7)
(Fernández De Palencia vd., 2008; Peres vd., 2014).
3.2.11. Mikrokapsüllerin yapay ince bağırsak sıvısında canlılığının izlenmesi
Mide ortamındaki inkübasyonu tamamlanan örneklerin pH değeri 1 M NaHCO3 ile
tekrar 6.5’e getirildikten sonra ortam 1 M NaHCO3 ile pH 8’e ayarlanmış, safra tuzu
(toplam solüsyonda son konsantrasyon %0.3) ve tripsin ve pankreatin enzimleri
(toplam solüsyonda son konsantrasyon %0.1) ilave edilmiş 4 mL SES (pH 8)
eklenmiştir ve karıştırılarak örnek alımı gerçekleştirilmiştir (G8). Ardından 37°C’de
50 rpm çalkalama ile 120 dakika süreyle inkübe edilmiştir ve örnek alımı yapılmıştır
(G9). Her aşamada alınan örnekler (G kodları), MRS agar plaklarına damla kültür
yöntemi ile ekim yapılmıştır 37°C’de 3-4 gün süreyle inkübe edilmiştir (Fernández De
Palencia vd., 2008; Peres vd., 2014).
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3.2.12. İstatistiksel analiz
Araştırma sonuçlarında elde edilen bulgular Minitab 17 İstatistik Yazılım (Minitab,
Inc, State College, PA, USA) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Veriler
varyans analizine tabi tutulmuştur ve farklı bulunan sonuçlar Tukey Testi ile
karşılaştırılmıştır.
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4.

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA

4.1. Mikroenkapsülasyon Materyalleri

Tek tabaka kaplama materyali olarak probiyotiklerin mikroenkapsülasyonunda en
yaygın olarak kullanılan kaplama materyali sodyum aljinattır. Mikroenkapsülasyon
işleminde aljinat kullanımının çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar;
bakteriyel hücreler etrafında kolayca jel matriksleri oluşturabilmesi, kolay kolay temin
edilebilir olması, toksik olmaması, mekanik stabilitesi iyi küçük çaplı kapsüller
oluşturması, maliyetinin düşük olması, alkali tampon içerisinde süspanse edildiğinde
kolaylıkla çözünebilmesi ve probiyotik bakteriler gibi hassas materyallerin kalsiyum
klorür ile kaplanmasında hafif matrisler oluşturmasıdır (Ünal ve Erginkaya, 2010).
Sinbiyotik bir preparat oluşturulurken probiyotikler ile sinerji gösterebilen
prebiyotikler seçilmelidir. Laktobiyonik asit, sindirim enzimlerine karşı direnci ve ince
bağırsakta düşük emilim hızı nedeniyle iyi bir prebiyotik adayı olarak düşünülmüştür.
Ayrıca laktobiyonik asidin kalsiyum tuzu olan kalsiyum laktobiyonat, FDA tarafından
2011 yılında gıdalarda antioksidan ve asitliği düzenleyime amacıyla kullanımı
onaylanmış bir gıda katkı maddesidir (E-399) (Goderska ve Kozłowski, 2021; Mishra
vd., 2021). Ek olarak literatür taraması sonucunda sınırlı sayıda LBA içeren sinbiyotik
mikrokapsül çalışmaları olduğu belirlenmiştir. Bu özelliklerinin yanı sıra laktobiyonik
asidin katma değeri yüksek bir laktoz türevi olması, kolay ulaşılabilir, düşük maliyetli
ve potansiyel bir prebiyotik olması nedeniyle kullanılmasına karar verilmiştir.
Mikrobiyel LBA üretiminde hammadde olarak peyniraltı suyunun kullanılabilmesi,
üretiminin nispeten kolay ve maliyetinin düşük olması prebiyotik olarak kullanılmak
üzere LBA’nın seçilmesinde etken olmuştur. LBA’nın biyoteknolojik bir ürün olarak
ülkemiz koşullarında da üretilme potansiyeli bulunmaktadır.
Çift tabaka kaplama materyali olarak probiyotiklerin mikroenkapsülasyonunda DPAS
kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kaplama materyallerinin seçiminde; süt
endüstrisinde yan ürün olarak bol miktarda elde edilmesi, düşük maliyetli olması ve
yüksek besin değeri içermesi büyük rol oynamıştır. Bu sebeplerden dolayı maliyeti ön
planda tutan büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde, gıdaya uygun ve düşük maliyetli
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olan sodyum aljinat ve DPAS ile üretilen mikrokapsüllerin sanayiye uygunluğu
belirlenmiştir (Rosolen vd., 2019; Dehkordi vd., 2020).
4.2. Mikroenkapsülasyon Denemeleri
Buchi-B390 enkapsülatörü ile üretilen mikrokapsüllerin ışık mikroskobunda
incelenmesi sonucunda yapılarının düzensiz, heterojen ve pürüzlü olduğu tespit
edilmiştir (Şekil 4.1). Buna rağmen üretilen mikrokapsüllerin bu çalışmaya uygun olup
olmadığını tespit etmek amacıyla çalışmaya devam edilmiştir ve kitosan ile çift kat
kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4.1. Buchi-B390 mikroenkapsülatör ile üretilen mikrokapsüller
Üretilen

LBA+Aljinat-kitosan

çift

kat

kaplamalı

mikrokapsüller,

canlı

mikroorganizma sayımı yapılması esnasında tam çözündürülememiştir ve partiküller
dilüsyon çözeltisi içerisinde belirgin bir şekilde görülmüştür. Buna rağmen diğer
desimal dilüsyonlar yapılmıştır ve uygun sayıda seyreltilerek uygun besiyerlerine
damla kültür yöntemi ile ekimi gerçekleştirilmiştir. Analiz edilen mikrokapsüller
porsiyonlanarak -20°C’de dondurulmuştur ve liyofilize edilmiştir.
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Bu analiz sonucunda aljinat mikrokapsüllerinin canlı mikroorganizma sayımı
yapılmıştır ve mikrobiyal sayım sonucunda aljinat mikrokapsüllerinde kontaminasyon
tespit edilmemiştir. Bunun yanı sıra aljinat-kitosan mikrokapsüllerinde mikrobiyal
sayım gerçekleştirilememiştir ve kitosanın çözünebileceği çeşitli tamponlar
denenmiştir. Bu tamponlar arasında %1 sodyum sitrat tamponu (pH 6.0) ve %2
sodyum sitrat tamponu (pH 6.0, 5.0, 4.0 ve 3.0) bulunmaktadır (Zaeim vd., 2019).
Farklı konsantrasyon ve pH değerlerindeki sodyum sitrat tamponundan sonuç
alınamadığı için mikrokapsüller lysis buffer (%1 EDTA ve %0.85 FTS) içerisinde
çözündürülmeye çalışılmıştır, ancak sonuç alınamamıştır (Ying vd., 2007). Ayrıca bu
denemelerde havan veya homojenizatör, mikrokapsül duvarının açılması amacıyla
kullanılmış fakat başarısız olunmuştur. Bu denemelerin ardından en yaygın kullanılan
0.1 M KPO4 tamponu ile devam edilmiştir. Bu denemede ise 5 dakikada bir örnek
alınarak 30 dakika boyunca ultrasonik su banyosunda kitosan kapsül duvarı açılmaya
çalışılmıştır. Örneklerden mikrobiyal analiz yapılmıştır, ancak bir sonuca
varılamamıştır.

Kitosan

duvarını

açmak

amacıyla

yapılan

son

denemede

mikrokapsüller 0.1 M KPO4 tamponu içerisine konulmuştur. Bu denemede ise
ultrasonik prob doğrudan mikrokapsül içeren tampona daldırılmıştır. Cihaz %50 ve
%75 güçte çalıştırılmıştır ve 5 dakika boyunca her dakika örnek alınmıştır. Alınan
örnekler damla kültür yöntemi ile analiz edilmiştir ancak canlı mikroorganizma tespit
edilememiştir.
Bir yandan kitosan kapsül duvarı kırılmaya çalışılırken bir yandan depolama stabilitesi
için 8. gün ve 15. gün örnekleri alınmıştır ve -20°C’de muhafaza edilmiştir. Bu
çalışmalar devam ederken aljinat mikrokapsüllerinde renk değişimi ve kötü koku
meydana geldiği belirlenmiştir. Depolama stabilitesi analizinin 15. gününde yapılan
mikrobiyal sayım sonucunda aljinat mikrokapsüllerinde 103 kob/ml seviyesinde
bozulmanın gerçekleştiği doğrulanmıştır. Bu kontaminasyondan arındırmak amacıyla
kapsüller steril su ile yıkandıktan sonra santrifüj edilmiş ve yeniden mikrobiyal sayım
yapılmıştır ancak sonuç alınamamıştır. Depolamanın 15. gününde mikrokapsüllerde
gerçekleşen kontaminasyon ve bozulmaların, mikrokapsül yapısında görülen
düzensizlikten kaynaklandığı düşünülmüştür.
Yapılan bu denemeler sonucunda bu cihazın aseptik koşullarda probiyotiklerin
mikroenkapsülasyonunu gerçekleştiremeyeceğine ve kitosan kaplama materyalinin
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kullanılamayacağına karar verilmiştir. Bunun sonucunda mikroenkapsülasyon
işleminde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma Laboratuvarında bulunan
(Nisco Var A Model, Nisco Eng. Inc. Zürih, İsviçre) mikroenkapsülatör cihazı
kullanılmıştır.
4.3. Mikroenkapsülasyon ve Liyofilizasyon Verimi
kullanılacak

Mikroenkapsülasyonda

olan

kaplama

materyallerinin

konsantrasyonlarının seçilmesinde sanayide kullanılabilecek en düşük maliyetli ve
yeterli seviyede koruma sağlayacak kadar yüksek optimum konsantrasyonların
seçilmesine karar verilmiştir. Bu araştırma sonucunda 1 g/100 mL sodyum aljinat ve
5 g/100 mL PAS konsantrasyonunun kullanılmasına karar verilmiştir (İşleyen, 2018;
Kiran vd., 2015).
Mikroenkapsülasyon verimi, mikroenkapsülasyon işlemi sırasında besleme solüsyonu
içerisinde bulunan mikroorganizmaların kapsül içerisinde tutuklanıp tutuklanmadığını
gösteren bir belirteçtir. Mikroenkapsülasyon veriminin hesaplanması amacıyla
mikroenkapsülasyon

işlemi

için

hazırlanan

besleme

solüsyonundan

ve

mikroenkapsülasyon işlemi tamamlandıktan sonra elde edilen mikrokapsüllerden canlı
mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Sayım yapılan plaklardan biri örnek olarak
seçilerek Şekil 4.2’de verilmiştir. Sayım sonuçları ve verimler ise Çizelge 4.1’de
görülmektedir. Verim değerlerinin yüksekliği yapılan mikroenkapsülasyon işleminin
başarılı olduğunu göstermiştir. Çeşitli çalışmalarda elde edilen verim değerleri ise
%53-98 arasında değişmektedir.
Çizelge 4.1. Mikroenkapsülasyon denemesi sayım sonuçları ve verim değerleri

Besleme Solüsyonu
Kapsül
EE %

ÇA
9.2
9.12
99.13

A
9.2
8.92
96.96

ÇT
9.1
8.05
88.46

T
9.1
8.18
89.89

*A; tek kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, ÇA; çift kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, T; Tek
kat kaplanmış maya mikrokapsüller, ÇT; çift kat kaplanmış maya mikrokapsüller, EE; enkapsülasyon
etkinliği.
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Şekil 4.2. Mikrokapsüllerin damla kültür yöntemi ile sayılması
Zaeim vd. (2017) yaptıkları çalışmada L. plantarum kültürünü aljinat ve kitosan
kullanarak elektrostatik titreşim yöntemi ile mikroenkapsüle etmişlerdir. Bu proses
sonucunda mikroenkapsülasyon verimliliğini benzer bir şekilde yaklaşık %97-98
olarak tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Dehkordi vd. (2020), L. acidophilus probiyotik
kültürünün farklı konsantrasyonlarda aljinat ve peynir altı suyu proteinleri ile
enkapsüle edilmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada kaplama
materyallerinin konsantrasyonu ile enkapsülasyon etkinliği arasında doğrudan bir
korelasyon

olduğunu

belirtmişlerdir.

Ayrıca

kaplama

materyallerinin

konsantrasyonunu arttırdıklarında enkapsülasyon etkinliğinin %81.42’den %97.51
seviyesine yükseldiğini belirtmişlerdir.
Rosolen vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada L. lactis R7 kültürü, inülin ve peynir altı
suyu tozu kullanarak püskürterek kurutma tekniği ile sinbiyotik mikrokapsül
üretmişlerdir. Yaptıkları çalışma sonucunda bu çalışma ile benzer şekilde %94.61
enkapsülasyon verimliliğe ulaşmalarının yanı sıra, inülin ve peynir altı suyu tozunun
probiyotiklerin canlılığını kurutma prosesinden de koruduğunu bildirmişlerdir.
LAB

ve

sinbiyotiklerin

mikroenkapsülasyonu

yanı

sıra

S.

boulardii’nin

mikroenkapsülasyonuna yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Örneğin Santos ve
Machado (2021) yaptıkları çalışmada S. boulardii probiyotik kültürünü sodyum aljinat
ve kitosan kullanarak iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsüle etmişlerdir. Yaptıkları
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çalışma sonucunda bu çalışma ile benzer bir şekilde enkapsülasyon işlemini %95
verimlilik ile tamamlamışlardır. Graff vd. (2008) yaptıkları çalışmada ise S. boulardii
probiyotik kültürünü sodyum aljinat ve kitosan kullanarak ekstrüzyon yöntemi ile
enkapsüle etmişlerdir. Mikroenkapsülasyon işlemi sonucunda canlı mikroorganizma
sayısının yaklaşık olarak yarı yarıya azaldığını ve işlemin %53 verim ile
gerçekleştiğini tespit etmişlerdir.
Liyofilizasyon, mikroorganizmaların uzun süreli depolanması sırasında canlılığın
yüksek düzeyde korunmasını sağlayan bir yöntemdir. Gerek kapsüllenmiş, gerekse
kapsüllenmemiş mikroorganizma hücrelerinin kurutulması amacıyla kullanılmaktadır.
Bu çalışmada da mikroenkapsülasyon denemeleri sonucunda elde edilen ürünün
bulaşmalardan korunması amacıyla liyofilizasyon yapılmıştır. Depolama denemesinde
kontrol grubu olarak da liyofilize edilmiş mikroorganizmalardan (maya ve LAB)
yararlanılmıştır. Liyofilizasyon işlemine başlamadan önce ürünler bir gece öncesinden
-20°C’de dondurulmuştur. Ardından örnekler liyofilizatöre yüklenerek içerisinde
donmuş partikül kalmayana kadar -60°C’de 5x10-2 mbar vakum altında kurutulmuştur.
Liyofilizasyon veriminin hesaplanabilmesi amacıyla liyofilizasyon öncesinde ve
sonrasında canlı mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Elde edilen bulgular Çizelge
4.2’de verilmiştir.
Çizelge 4.2. Liyofilizasyon öncesi ve sonrası sayım sonuçları ve verim değerleri

BL
AL
LE %

B
10.4
9.2
88.46

ÇA
9.12
8.8
96.49

A
8.92
8.45
94.73

ÇT
8.05
7.8
96.89

T
8.18
7.6
92.91

M
10.3
8.9
86.41

*B; bakteri kontrol grubu, M; maya kontrol grubu, A; tek kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, ÇA;
çift kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, T; Tek kat kaplanmış maya mikrokapsüller, ÇT; çift kat
kaplanmış maya mikrokapsüller, LE; liyofilizasyon etkinliği, BL; liyofilizasyon öncesi canlı sayımı,
AL; liyofilizasyon sonrası canlı sayımı.

Verim değerlerinin yüksekliği yapılan liyofilizasyon işleminin başarılı olduğunu
göstermiştir. Liyofilizasyon verimi sonuçları beklenildiği gibi en yüksek aljinat-PAS
çift kat kaplamalı mikrokapsüllerde en yüksek çıkmıştır. PAS ayrıca dondurarak
kurutma prosesinde kriyoprotektan olarak da kullanılan bir materyaldir. Çeşitli
çalışmalarda mikrokapsüllerin dondurarak kurutulmasına yönelik yapılan sonuçlar ise
aşağıda verilmiştir.
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Probiyotik mikrokapsüllerin çeşitli yöntemlerle kurutulduğu farklı çalışmalar
yapılmıştır. Santos ve Machado (2021) yaptıkları çalışmada S. boulardii probiyotik
kültürünü aljinat ve kitosan ile enkapsüle etmişlerdir. Ayrıca ürettikleri
mikrokapsülleri taze hava beslemeli ve fanlı bir fırında 40°C’de kurutmuşlardır.
Yaptıkları analiz sonucunda bu çalışma ile benzer bir şekilde tek ve çift kat kaplanmış
mikrokapsüllerin kurutma etkinliğini sırasıyla %96.47 ve %98.07 olarak belirlemiştir.
Pinpimai vd. (2015) yaptıkları bir çalışmada S. cerevisiae JCM 7255 kültürünü aljinat
ve skim milk kullanarak enkapsüle etmişlerdir. Ayrıca elde edilen mikrokapsülleri 48
saat

boyunca

dondurarak

kurutmuşlardır

ve

kurutma

sonrasındaki

canlı

mikroorganizma sayısını tespit etmişlerdir. Yapılan analiz sonucunda skim milkaljinat kaplı mikrokapsüllerin, yalnızca aljinat kaplı mikrokapsüllere kıyasla
probiyotiklerin canlılıklarını istatistiksel olarak önemli düzeyde daha iyi muhafaza
ettiğini bildirmişlerdir.
4.4. Mikrokapsüllerin Boyutlarının Belirlenmesi
Mikroenkapsülasyon işlemi tamamlandıktan sonra mikrokapsül yapısını incelemek
amacıyla preparat hazırlanarak ışık mikroskobunda 100x objektif ile incelenmiştir
(Şekil 4.3). Hazırlanan preparatların incelenmesi sonucunda mikrokapsüllerin genel
olarak küresel bir yapıya ancak farklı çaplara sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 4.3. Mikrokapsüllerin ışık mikroskobundaki görünümleri
Bunun yanı sıra oküler mikrometre kullanılarak mikrokapsüllerin boyutları
belirlenmiştir. Her bir örnek için 20 farklı mikrokapsül seçilerek 2 farklı eksende
ölçüm yapılmıştır ve ortalamaları alınmıştır (Şekil 4.4, Çizelge 4.3).

Şekil 4.4. Oküler mikrometre ile mikrokapsüllerin boyutlarının ölçülmesi
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Çizelge 4.3. Mikrokapsül boyutları
Örnek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ortalama

A
12.5
15
15
20
25
40
45
60
80
100
140
150
150
200
230
240
300
360
430
600
160.6A

Boyut (µm)
ÇA
T
50
80
75
90
87.5
110
100
140
112.5
150
125
170
150
180
150
200
175
210
240
220
260
280
320
320
350
350
360
360
387.5
387.5
480
480
525
525
620
620
740
710
800
740
AB
305.4
316.1AB

ÇT
140
160
180
215
230
240
270
300
320
370
385
400
470
550
590
630
680
710
840
920
430.0B

*A; tek kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, ÇA; çift kat kaplanmış bakteri mikrokapsüller, T; Tek
kat kaplanmış maya mikrokapsüller, ÇT; çift kat kaplanmış maya mikrokapsüller

Bu çalışmada üretilen mikrokapsüllerin boyutları arasında önemli seviyede (p<0.05)
en küçük mikrokapsül çapı A grubu mikrokapsüllerde elde edilmiştir. Bunun yanı sıra,
önemli düzeyde (p<0.05) en büyük mikrokapsül çapı ise ÇT grubu mikrokapsüllerde
elde edilmiştir. Buna göre LBA içeren sinbiyotik mikrokapsüllerin, probiyotik
mikrokapsüllere kıyasla ve maya mikrokapsüllerinin bakteri mikrokapsüllerine kıyasla
daha büyük partiküller oluşturduğu söylenebilmektedir.
Bu çalışma ile benzer şekilde de Araújo Etchepare vd. (2020) sodyum aljinat ve peynir
altı suyu protein konsantratı ile enkapsüle ettikleri L. acidophilus içeren
mikrokapsüllerdeki katman sayısı arttıkça partikül çapının büyüdüğünü tespit
etmişlerdir. Ancak bu çalışmanın aksine Koo vd. (2001) aljinat ile ürettikleri L.
acidophilus içeren mikrokapsüllere kitosan ilave edilmesinin kapsüllerin yapısı veya
çapı üzerinde bir etkisi olmadığını belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak Zaeim vd. (2019)
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probiyotik ve sinbiyotik mikrokapsüllere yönelik bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları
bu çalışmada, mikrokapsüllere prebiyotik olarak ilave edilen uzun zincirli inülin ve
Hi-Maize® nişastanın mikrokapsül çapını sırasıyla ortalama 120-330 µm arttırdığını
belirtmişlerdir.

Sinbiyotik

mikrokapsüllerin

üretiminde

kullanılacak

olan

prebiyotiklerin, elde edilen mikrokapsüllerin çapı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu
bildirmişlerdir. Zamora-Vega vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada S. boulardii
kültürünü sodyum aljinat, inülin ve Opuntiaficus-indica bitkisinin müsilajını
kullanarak

emülsiyon

yöntemi

ile

enkapsüle

etmişlerdir.

Sinbiyotik

mikrokapsüllerinin ortalama çaplarını 9.2 µm olarak tespit etmişlerdir.
4.5. Mikrokapsüllerin Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi
Mikrokapsüllerin depolama stabilitesinin saptanması amacıyla L. plantarum AB6-25
ve S. boulardii T8-3C kültürleri tek ve çift tabaka kaplanmıştır. Ardından üretilen
mikrokapsüller porsiyonlanarak 4°C ve oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir.
Mikrokapsüllerin yanı sıra kontrol grubu da kıyaslama amacıyla aynı koşullarda
depolanmıştır. Depolama başlangıcında, 8. günde, 15. günde, 30. günde ve 180. güne
kadar periyodik olarak her ay canlılık tespiti için mikroorganizma sayımı yapılmıştır.
Bunun sonucunda depolamanın kontrol grubu, probiyotik tek kat kaplı mikrokapsüller
ve sinbiyotik çift kat kaplı mikrokapsüllerin canlılığı üzerindeki etkisi tespit edilmiştir.
Depolama sonucunda L. plantarum AB6-25 kültürü için elde edilen veriler Çizelge 4.4
ve Şekil 4.5’te verilmiştir.
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Çizelge 4.4. Depolamanın L. plantarum AB6-25 canlılık düzeyine etkisi (log10 kob/g)
Gruplar
Gün
4B

25B

4ÇA

4A

25ÇA

25A

1

9.8±0.14Aa

9.8±0.21Aa

9.12±0.09Ab

8.92±0.06Ab

9.12±0.09Ab

8.92±0.06Ab

8

8.45±0.14Bb

7.26±0.10Bc

8.6±0.09ABab

9.04±0.17Aa

8.61±0.08ABab

8.46±0.03ABb

15

8.1±0.11Bb

6.5±0.14Cc

8.72±0.11ABa

8.67±0.19ABab

8.23±0.16BCab

8.17±0.12BCab

30

6.74±0.10Cc

2.34±0.11Dd

8.08±0.06CDa

8.13±0.09BCa

7.65±0.04CDb

7.74±0.17CDb

60

5.28±0.16Dc

0

8.36±0.18BCa

8.24±0.04Ba

7.34±0.10DEb

7.18±0.13DEb

90

2.46±0.11Ed

0

8.3±0.07BCa

7.88±0.20CDb

7.16±0.11EFc

6.85±0.11EFc

120

0

0

7.99±0.13CDa

7.62±0.16DEb

6.9±0.07EFGc

6.53±0.02FGd

150

0

0

7.54±0.11DEa

7.25±0.04Ea

6.73±016FGb

6.38±0.27Gb

180

0

0

7.48±0.20Ea

7.11±0.08Ea

6.64±0.24Gb

6.17±0.12Gb

*4B, 4°C’de depolanan kontrol grubu; 25B, 25°C’de depolanan kontrol grubu; 4A, 4°C’de depolanan
tek kat kaplı mikrokapsüller; 25A, 25°C’de depolanan tek kat kaplı mikrokapsüller; 4ÇA, 4°C’de
depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller; 25ÇA, 25°C’de depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller. Tüm
veriler ortalama ve StdS olarak verilmiştir.
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Şekil 4.5. Depolamanın L. plantarum AB6-25 canlılık düzeyine etkisi
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180

Bakteriler ile yapılan depolama stabilitesi çalışması sonucunda 4B grubunun 30.
günden sonra, 25B grubunun ise 15. günden itibaren probiyotik etkisini (en az 106
kob/ml) kaybettiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra 1. gün ile 180. gün arasında bakteri
içeren tüm mikrokapsül gruplarının canlılıklarında istatistiksel olarak önemli derecede
azalma tespit edilmiştir (p<0.05), ancak tüm mikrokapsül grupları 180. güne kadar
probiyotik özelliklerini muhafaza etmişlerdir.
Ayrıca 4B grubunun canlılıklarında, 25B grubuna kıyasla istatistiksel olarak önemli
seviyede (p<0.05) daha az miktarda azalma gerçekleştiği saptanmıştır. Liyofilize
serbest kültürler ile benzer şekilde 4A ve 4ÇA mikrokapsüllerinin canlılıklarında, 25A
ve 25ÇA mikrokapsüllerinin canlılıklarına kıyasla istatistiksel olarak önemli derecede
(p<0.05) daha az miktarda azalma gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlara
dayanarak hem liyofilize serbest kültürlerin hem de enkapsüle edilmiş probiyotik
mikroorganizmaların buzdolabı sıcaklığına kıyasla oda sıcaklığında muhafaza
edilmesinin mikroorganizmaların canlılığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu
belirlenmiştir.
Her iki sıcaklık denemesinde de depolamanın bazı aşamalarında tek ve çift kat
kaplama arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık saptanmıştır (p<0.05). Ancak
bu farklılık 180 gün sayımlarında ortadan kalkmış tek ve çift kat kaplama arasında
istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Bu duruma alınan
örneklerdeki mikrokapsül boyutlarındaki farklılığın yol açabileceği düşünülmüştür.
Çeşitli

çalışmalarda

kullanılarak

farklı

farklı

kaplama

probiyotik

materyalleri

çeşitli

mikroorganizmaların

konsantrasyonlarda
ve

prebiyotiklerin

mikroenkapsülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda mikrokapsüllerin farklı
sıcaklıklarda depolanmasının, prebiyotik ilave edilmesinin veya prebiyotikler
arasındaki farklılığın ve tek ve çift kat kaplanmasının depolama süresi boyunca
probiyotik canlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
de Araújo Etchepare vd. (2020) yaptıkları bir çalışmada L. acidophilus La-14
probiyotik kültürünü aljinat ve peynir altı suyu protein konsantratı kullanarak
enkapsüle etmişlerdir. Ayrıca serbest kültürler ile mikrokapsülleri 120 gün boyunca
farklı sıcaklıklarda muhafaza etmişlerdir ve kaplama yöntemleri ve depolama
sıcaklıkları arasındaki farklılığı incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda, 4°C’de
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depolanan aljinat kaplı mikrokapsüller 90. günden itibaren canlılığını kaybederken,
aljinat ve peynir altı suyu protein konsantratı ile çift tabaka kaplanmış
mikrokapsüllerin 120 gün boyunca probiyotik etkisini koruduğunu bildirmişlerdir.
Bunun yanı sıra oda sıcaklığında muhafaza edilen tüm grupların 60 günün ardından
canlılığını yitirdiğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, -18°C’de muhafaza edilen tüm
grupların hafif bir canlılık kaybı yaşamalarının yanı sıra, probiyotik içeren
mikrokapsüllerin muhafazasında en iyi yöntem olduğunu tespit etmişlerdir. Sonuç
olarak probiyotik mikrokapsüllerin muhafazasında hem sıcaklığın hem de kaplama
yönteminin istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu bildirmişlerdir
(p<0.05).
Qaziyani vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada L. reuteri probiyotik kültürünü, inülin ve
lesitin prebiyotiklerini kullanarak sodyum aljinat ile mikroenkapsüle etmişlerdir.
Ayrıca elde ettikleri sinbiyotik mikrokapsüller ile sakız üretmişlerdir ve sakız
içerisindeki mikrokapsüllerin 21 gün boyunca canlılıklarını incelemişlerdir. Bu analiz
sonucunda lesitin ve inülin konsantrasyonunun artması ile probiyotik canlılığının da
arttığını belirtmişlerdir. 21 günlük depolamanın ardından %1 inülin ilave ettikleri
sinbiyotik mikrokapsüller ile yalnızca probiyotik bulunan mikrokapsüller arasında
yaklaşık 1.6 log kob/mL fark tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda gıdalara ilave edilen
sinbiyotik

mikrokapsüllerin,

yalnızca

probiyotik

içeren

mikrokapsüller

ile

kıyaslandığı zaman probiyotik canlılığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu
söylenebilmektedir.
Zaeim vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada probiyotik kültür olarak L. plantarum ve B.
lactis ve prebiyotik olarak uzun zincirli inülin kullanmışlardır. Bu çalışmada serbest
hücre içeren liyofilize sinbiyotikler ile elektrostatik titreşim metodu ile üretilen
sinbiyotik mikrokapsüllerin çeşitli sıcaklıklarda muhafaza edilmesinin canlılıkları
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda 90 günlük depolamanın
ardından 25°C’de muhafaza edilen ve L. plantarum ve inülin içeren liyofilize
sinbiyotiklerin neredeyse canlılığını kaybetmesine karşın, sinbiyotik mikrokapsüllerin
canlılıklarında yaklaşık 2.5 log kob/mL azalma yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Dolayısıyla 25°C’de muhafaza edilen mikrokapsüllerin, serbest hücrelere kıyasla
koruyucu bir etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Bunun yanı sıra 90 günlük depolamanın
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ardından B. lactis ve inülin içeren sinbiyotik mikrokapsüller 25°C’de canlılığını
kaybederken, 4 ve -18°C’de muhafaza edilen sinbiyotik mikrokapsüller probiyotik
etkilerini korumuşlardır.
Mayalar ile yapılan depolama stabilitesi çalışması sonucunda, 4M grubunun 15.
günden sonra, 25M grubunun ise 8. günden itibaren probiyotik etkisini kaybettiği
belirlenmiştir. Ayrıca 25T ve 25ÇT grubu mikrokapsüllerin canlılıklarında depolama
süresince istatistiksel olarak önemli bir azalma gerçekleşmiştir (p<0.05). Bunun yanı
sıra 25ÇT grubu mikrokapsüller 150. güne, 25T grubu mikrokapsüller ise yaklaşık
120. güne kadar probiyotik etkilerini sürdürmüşlerdir. Bunun aksine 1. gün ile 180.
gün arasında 4T ve 4ÇT grubu mikrokapsüllerin canlılıklarında istatistiksel olarak
önemli derecede (p<0.05) bir azalma tespit edilmesine karşın, 180. güne kadar
probiyotik özelliklerini yitirmemişlerdir. Depolama sonucunda S. boulardii T8-3C
kültürü için elde edilen veriler ise Çizelge 4.5 ve Şekil 4.6’da verilmiştir.
Çizelge 4.5. Depolamanın S. boulardii T8-3C canlılık düzeyine etkisi (log10 kob/g)
Gruplar
Gün
4M

25M

4ÇT

4T

25ÇT

25T

1d

9.54±0.11Aa 9.54±0.04Aa

8.05±0.04Ab

8.18±0.06Ab

8.05±0.04Ab

8.18±0.06Ab

8d

8.68±0.09Ba

7.8±0.07Bb

7.82±0.09ABb

8.07±0.05Ab

7.75±0.18ABb

7.94±0.17ABb

15d

7.2±0.14Cb

5.66±0.11Cc

7.4±0.07BCab

7.61±0.08Ba

7.41±0.08BCab

7.63±0.10BCa

30d 5.84±0.10Db

2.4±0.28Dc

7.12±0.09CDEa

7.27±0.02BCa

7.08±0.13CDa

7.14±0.10CDa

60d

3.76±0.10Ed

0

7.26±0.03CDa

7.14±0.03CDab

6.82±0.16DEbc

6.78±0.20DEc

90d

2.3±0.21Fc

0

7.02±0.01DEFa

6.82±0.13DEa

6.72±0.16DEFab

6.21±0.08EFb

120d

0

0

6.86±0.26EFa

6.76±0.11Ea

6.56±0.18EFab

5.95±0.18FGb

150d

0

0

6.58±0.05Fa

6.32±0.09Fab

6.14±0.10FGb

5.76±0.18FGc

180d

0

0

6.12±0.09Ga

6.02±0.09Fa

5.85±0.18Gab

5.43±0.09Gb

*4M, 4°C’de depolanan kontrol grubu; 25M, 25°C’de depolanan kontrol grubu; 4T, 4°C’de depolanan
tek kat kaplı mikrokapsüller; 25T, 25°C’de depolanan tek kat kaplı mikrokapsüller; 4ÇT, 4°C’de
depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller; 25ÇT, 25°C’de depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller. Tüm
veriler ortalama ve StdS olarak verilmiştir.
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Mikroorganizma Sayısı (log kob/g)
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Şekil 4.6. Depolamanın S. boulardii T8-3C canlılık düzeyine etkisi
Ayrıca 4M grubunun, 25M grubuna kıyasla canlılığını 60 gün daha fazla muhafaza
ettiği tespit edilmiştir. Bunun aksine depolama sonunda 4T ve 4ÇT grubu
mikrokapsüllerin canlılıkları ile 25ÇT mikrokapsülleri arasında istatistiksel olarak
önemli bir farklılık belirlenmiştir (p>0.05). Ancak 25T grubu mikrokapsüllerin
canlılıkları ile kıyaslandığı zaman istatistiksel olarak önemli derecede daha düşük
seviyede olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Her iki depolama sıcaklığında da depolamanın bazı aşamalarında kaplama yöntemleri
arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak
depolama sonucunda yalnızca 25T grubu diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak
önemli derecede farklı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çeşitli çalışmalarda farklı
kaplama materyalleri çeşitli konsantrasyonlarda kullanılarak farklı probiyotik
mikroorganizmaların ve prebiyotiklerin mikroenkapsülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalarda mikrokapsüllerin farklı sıcaklıklarda depolanmasının, prebiyotik ilave
edilmesinin veya prebiyotikler arasındaki farklılığın ve tek ve çift kat kaplanmasının
depolama süresi boyunca probiyotik canlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Santos ve Machado (2021) yaptıkları bir çalışmada S. boulardii probiyotik kültürünü
aljinat ve kitosan ile enkapsüle etmişlerdir. Ayrıca ürettikleri mikrokapsülleri taze
hava beslemeli ve fanlı bir fırında 40°C’de kurutmuşlardır. Kurutulmuş aljinat ve
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aljinat-kitosan kaplı mikrokapsülleri 120 gün boyunca 30, 7, ve -18°C’de muhafaza
etmişlerdir. Bu çalışma sonucunda, tüm sıcaklık denemelerinde aljinat-kitosan kaplı
mikrokapsüllerin yalnızca aljinat ile kaplı mikrokapsüllere kıyasla daha iyi canlılığa
sahip

olduğunu

bildirmişlerdir.

çalışma

Bu

ile

benzer

şekilde

aljinat

mikrokapsüllerinin daha düşük sıcaklıkta muhafaza edilmesinin, probiyotik canlılığını
daha iyi koruduğunu tespit etmişlerdir. Ek olarak 120 günlük depolamanın ardından
en yüksek canlılık kaybı (1.05 log kob/ml), 30°C’de muhafaza edilen çift tabaka kaplı
mikrokapsüllerde saptamışlardır. Bunun yanı sıra bu çalışmanın aksine, aljinat-kitosan
ile çift tabaka kaplanmış mikrokapsüllerin 30, 7 ve -18°C’de muhafaza edilmelerinin
istatistiksel anlamda önemli bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir.
Zamora-Vega vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada S. boulardii probiyotik kültürünü
sodyum aljinat, inülin ve Opuntiaficus-indica bitkisinin müsilajını kullanarak
emülsiyon yöntemi ile enkapsüle etmişlerdir. Sinbiyotik mikrokapsülleri ve serbest
hücreleri 4°C’de 5 hafta boyunca muhafaza etmişlerdir. Depolama sonunda yapılan
canlı mikroorganizma sayım sonuçlarına göre serbest hücreler ve sinbiyotik
mikrokapsüllerde sırasıyla 3.78 ve 2.3 log canlılık kaybı gerçekleştiğini tespit
etmişlerdir. Ayrıca prebiyotik içeren mikrokapsüllerin, probiyotikler için depolama
süresince karbon kaynağı olarak görev yaptığını ve probiyotiklerin canlılıkları
üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtmişlerdir.
Pinpimai vd. (2015) yaptıkları bir çalışmada S. cerevisiae JCM 7255 kültürünü aljinat
ve skim milk kullanarak enkapsüle etmişlerdir ve ürettikleri mikrokapsülleri 48 saat
boyunca dondurarak kurutmuşlardır. Ayrıca liyofilize ettikleri skim milk-aljinat
mikrokapsülleri, aljinat mikrokapsülleri ve serbest hücreleri 14 gün boyunca oda
sıcaklığında muhafaza edip depolama stabilitelerini incelemişlerdir. Depolama
sonucunda liyofilize serbest hücreler canlılıklarını kaybederken, skim milk-aljinat
mikrokapsülleri ise aljinat mikrokapsüllerine kıyasla istatistiksel olarak önemli
düzeyde canlılıklarını daha iyi koruduklarını bildirmişlerdir.
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4.6. Mikrokapsüllerin

Yapay

Gastrointestinal

Sistemde

Canlılıklarının

İncelenmesi
Mikroorganizmaların probiyotik olarak adlandırılabilmesi için sağlaması gereken
belirli kıstaslar bulunmaktadır. Bu kıstaslardan bazıları; düşük pH’ya, safra tuzlarına
ve pankreatik enzimlere karşı dayanım olarak sayılabilmektedir. Bir probiyotiğin
konakçı sağlığına olumlu etki gösterebilmesi için GIS’da canlılığını koruyabilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle probiyotik mikroorganizmaların bu koşullardaki
canlılıklarını belirlemek amacıyla yapay GIS koşullarında canlılık denemesi
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada yapay GIS düzenlenirken insan GIS’a en yakın sistem elde edilmeye
çalışılmıştır. Bu nedenle örnekler öncelikle yapay ağız ortamına ilave edilmiştir. Bu
ortamda inkübasyon yapılmadan yalnızca karıştırıldıktan sonra mide ortamına geçiş
yapılmıştır. Bilindiği üzere boş mide ile dolu midenin pH değerleri değişkenlik
göstermektedir. Bu nedenle mide ortamında tek bir pH değeri yerine kademeli olarak
asitlendirilen bir ortam tercih edilmiştir. Gerekli enzim ve elektrolitlerin ilavesi ile
birlikte başlangıç mide asitliği pH 5.0 değerine ayarlanmıştır ve her 20 dakikada bir
pH 4.1, 3.0 ve 2.1 olarak kademeli olarak değiştirilmiştir. Örneklerin midede geçirmesi
planlanan süre tamamlandıktan sonra ince bağırsak ortamına geçiş yapılmıştır. Bu
ortamda bulunması gereken elektrolit ve enzimler ilave edilerek ortam pH’sı 6.5 olarak
ayarlanmıştır. Bu çalışmada yapay GIS daha iyi oluşturabilmek amacıyla tüm
elektrolitler (KCl, CaCl2, NaCl), safra tuzları ve ağız, mide ve bağırsakta bulunan
enzimler (lizozim, pepsin, pankreatin ve tripsin) ilgili aşamalarda kullanılmıştır.
Bunlara ek olarak mide ve bağırsaktaki peristaltik hareketlerin sağlanabilmesi için
örnekler

çalkalamalı

inkübatörde

inkübe

edilmiştir.

Çeşitli

çalışmalarda

mikrokapsüllerin yapay GIS’da canlılıkları tespit edilirken farklı yöntemler
kullanılmıştır. Bu yöntemlerde birbirinden bağımsız olarak örnekler yapay gastrik
sıvıya ve/veya yapay intestinal sıvıya maruz bırakılmıştır (Dehkordi vd., 2020). Ancak
bu çalışma planının GIS’in işleyişine aykırı olduğu düşünülmektedir
Bu çalışma kapsamında kontrol grubu ve mikrokapsüllerin yapay GIS’de canlılıkları
izlenmiştir. Her bir örneğin farklı canlılığa sahip olması nedeniyle gruplar istatistiki
olarak birbiriyle kıyaslanmamıştır. Bunun yerine her bir grubun yapay GIS
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koşullarındaki yüzde canlılık kaybı üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Analiz
sonucunda elde edilen B, 4A, 4ÇA, 25A ve 25ÇA gruplarının yapay GIS’deki canlılık
sonuçları Çizelge 4.6 ve Şekil 4.7’de verilmiştir.
Çizelge 4.6. Yapay GIS koşullarında L. plantarum AB6-25’in canlılığındaki değişim
(log10 kob/mL)
Aşamalar

Gruplar
B

4ÇA

4A

25ÇA

25A

G1*

9.65±0.21

7.99±0.29

7.62±0.31

6.90±0.09

6.53±0.22

G2

9.46±0.19

7.95±0.36

7.57±0.38

6.83±0.24

6.47±0.32

G3

9.1±0.33

7.78±0.19

7.45±0.39

6.82±0.19

6.23±0.30

G4

8.42±0.14

7.73±0.28

7.18±0.30

6.75±0.22

6.00±0.06

G5

7.28±0.26

7.59±0.39

7.07±0.42

6.57±0.28

5.89±0.25

G6

6.3±0.21

7.34±0.41

6.82±0.23

6.42±0.25

5.79±0.12

G7

4.78±0.18

7.31±0.48

6.57±0.31

6.09±0.15

5.60±0.20

G8

4.85±0.16

7.27±0.50

6.56±0.39

6.04±0.11

5.54±0.28

G9

4.33±0.25

7.16±0.38

6.32±0.46

5.84±0.19

5.04±0.16

% Canlılık

44.87E

89.61A

82.94C

84.64B

77.18D

*G, yapay GIS aşamaları; B, 25°C’de depolanan kontrol grubu; 4A, 4°C’de depolanan tek kat kaplı
mikrokapsüller; 25A, 25°C’de depolanan tek kat kaplı mikrokapsüller; 4ÇA, 4°C’de depolanan çift kat
kaplı mikrokapsüller; 25ÇA, 25°C’de depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller. Tüm veriler ortalama ve
StdS olarak verilmiştir.

Mikroorganizma sayısı
(log kob/ml)
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G8
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Şekil 4.7. Yapay GIS koşullarında L. plantarum AB6-25’in canlılığındaki değişim
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Bakteriler ile yapılan yapay GIS’deki canlılık sonuçlarına göre, hem kaplama
yönteminin hem de farklı sıcaklıklarda depolamanın yapay GIS’deki canlılıkları
üzerinde istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir (p<0.05). Buna
göre B grubu, yapay GIS sonunda 5.32 log canlılık kaybederken, mikrokapsül grupları
%3.24 ile %14.79 düzeyinde canlılıklarını muhafaza edebilmişlerdir. Sonuç olarak
tüm grupların GIS’den geçişi esnasında meydana gelen canlılık kayıpları arasında
istatistiksel anlamda önemli bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ayrıca
yapay GIS’den geçiş esnasında en düşük canlılık kaybı 4ÇA grubunda tespit edilirken,
ikinci düşük canlılık kaybı ise 25ÇA grubunda belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda çift
kat kaplama yönteminin depolama sıcaklığına kıyasla yapay GIS’deki probiyotiklerin
stabilitesi üzerinde istatistiksel olarak daha önemli bir parametre olduğu belirlenmiştir.
Çeşitli

çalışmalarda

kullanılarak

farklı

farklı

kaplama

probiyotik

materyalleri

çeşitli

mikroorganizmaların

konsantrasyonlarda
ve

prebiyotiklerin

mikroenkapsülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda mikrokapsüllerin farklı
sıcaklıklarda depolanmasının, prebiyotik ilave edilmesinin veya prebiyotikler
arasındaki farklılığın ve tek ve çift kat kaplanmasının yapay GIS’den geçiş esnasındaki
probiyotik canlılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Gbassi vd. (2009), 3 farklı L. plantarum suşu üzerinde mikroenkapsülasyon denemesi
yapmışlardır. Bu denemede tek kat kaplama için aljinat ve çift kat kaplama doğal
peynir altı suyu proteinleri kullanmışlardır. Kontrol amacıyla serbest hücrelerin ve
ürettikleri mikrokapsüllerin canlılıklarını pH 1.8’deki yapay mide sıvısında 120 dakika
ve pH 6.5’teki yapay ince bağırsak sıvısında 180 dakika boyunca incelemişlerdir. Bu
analiz sonucunda serbest hücrelerin tamamı 60. dakikada 2.19-1.65 log kob/mL
canlılığa sahip bulunmuştur ve 90. dakikadan itibaren tamamen canlılığını yitirmiştir.
Benzer şekilde yalnızca aljinat kaplamalı mikrokapsüllerin de yüksek asitliğe karşı
dayanım gösteremediğini ve 90. dakikadan sonra canlılıklarını kaybettiklerini
belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra peynir altı suyu proteinleri ile çift tabaka kaplanmış
mikrokapsüllerin yapay GIS’den geçişlerini yaklaşık olarak %70 canlılık kaybı ile
tamamladıklarını bildirmişlerdir. Bu sonuçlara dayanarak, bu çalışmanın aksine
probiyotiklerin metabolizmadan geçişi esnasında yalnızca aljinat ile kaplanmasının
yeterli olmadığını ve peynir altı suyu proteinleri ile çift kat kaplamanın önemli
derecede fark yarattığını tespit etmişlerdir.
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Dehkordi vd. (2020) L. acidophilus probiyotik kültürünü aljinat ve peynir altı suyu
protein izolatı (wpi) ile mikroenkapsüle ettikleri bir çalışma yapmışlardır. Bu
çalışmada kontrol amacıyla kullandıkları serbest L. acidophilus kültürünün yapay
gastrik sıvıya (pH 2) 120 dakika maruz bırakılması sonucunda canlılığının %66.6’sını
kaybettiğini tespit etmişlerdir. Bunun yanı sıra farklı konsantrasyonlarda
oluşturdukları aljinat, wpi ve aljinat-wpi karışımı ile üretilen mikrokapsüller arasından
aljinat-wpi karışımının probiyotikler açısından yapay mide sıvısında daha koruyucu
olduğunu saptamışlardır. Ek olarak %5 aljinat ve %10 wpi karışımı ile üretilen
mikrokapsüllerin yapay mide sıvısından geçişi sonucunda %87 canlılığa sahip
olduğunu bildirmişlerdir.
Cook vd. (2013) yaptıkları bir çalışmada yalnızca sodyum aljinat ile enkapsüle edilen
B. breve NCIMB 8807 suşunu, çok katmanlı bir şekilde kitosan ile kaplamışlardır.
Ayrıca bu çalışmada katmanların yapay gastrik sıvıya karşı dayanımları arasındaki
farklılığı tespit etmişlerdir. Bunun sonucunda yapay gastrik sıvıdan geçiş esnasında 3
kat kitosan kaplı aljinat kapsüllerinin en koruyucu yöntem olduğunu belirlemişlerdir.
Zaeim vd. (2019) yaptıkları bir çalışmada probiyotik kültür olarak L. plantarum ve B.
lactis ve prebiyotik olarak uzun zincirli inülin ve Hi-Maize® nişasta kullanmışlardır.
Bu çalışmada serbest hücre içeren liyofilize sinbiyotikler ile elektrostatik titreşim
metodu ile üretilen sinbiyotik mikrokapsüllerin yapay GIS’e karşı dayanımları
arasındaki farkı incelemişlerdir. Bu çalışma sonucunda tüm sinbiyotik mikrokapsül
gruplarının, aynı bileşenlere sahip liyofilize sinbiyotikler ile kıyaslandığında yapay
GIS’e karşı önemli seviyede daha dirençli olduğunu tespit etmişlerdir. Buna ek olarak
Hi-Maize® nişasta ve B. lactis sinbiyotik mikrokapsüllerinin en iyi deneme olduğunu
bildirmişlerdir. Sonuç olarak GIS’den geçiş esnasında probiyotik canlılığını arttırması
nedeniyle sinbiyotik mikrokapsüllerin kullanımını önermişlerdir.
Li vd. (2020) yaptıkları bir çalışmada 4 farklı Lactobasillus spp. kültürü ve 10 farklı
prebiyotik kullanarak bunlar arasındaki en iyi sinbiyotik etkiyi incelemişlerdir. Bu
araştırma sonucunda L. casei 30-1 ve laktilolun en iyi sinbiyotik ilişkiye sahip
olduğunu tespit etmişlerdir. Ardından L. casei 30-1 kültürü ve/veya 0-25 g/L
konsantrasyon aralığında çeşitli laktilol miktarları ile sodyum aljinat ve kitosan
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kullanarak probiyotik ve sinbiyotik mikrokapsüller üretmişlerdir. Mikrokapsül
gruplarının yapay GIS’den geçişi esnasında çift kat kaplamalı probiyotik
mikrokapsüllerin 7.37 log canlılık kaybı yaşadığını tespit etmişlerdir. Buna karşın
15g/L laktilol içeren çift kat kaplamalı sinbiyotik mikrokapsüllerin gastrik ortamdan
geçişi esnasında ilk 30 dakikada 3 log canlılık kaybı yaşamasının yanı sıra intestinal
sistemden geçişi sırasında canlılığın yeniden arttığını ve probiyotik etkisini
koruduğunu belirtmişlerdir.
Mayalar ile yapılan yapay GIS’deki canlılık sonuçlarına göre, kaplama yöntemi 4T ve
4ÇT grubu mikrokapsüllerin canlılıkları arasında istatistiksel olarak önemli bir etkiye
sahip olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Ancak 25T ve 25ÇT grubu mikrokapsüllerin
canlılıkları arasında kaplama yöntemi istatistiksel olarak önemli bir farklılık
belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca, sıcaklık farkının maya içeren mikrokapsüller üzerinde
istatistiksel anlamda önemli derecede etkili olduğu (p<0.05) ve bu kapsüllerin
buzdolabı sıcaklığında muhafaza edildiklerinde canlılıklarını daha iyi korudukları
tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak 4M grubunun yapay GIS’den geçişi esnasında 5.2
log canlılıklarını kaybettiği tespit edilmiştir. Bunun aksine maya içeren tüm
mikrokapsül grupları canlılıklarını %7.08 ile %10.47 arasında korumuşlardır. Analiz
sonucunda elde edilen M, 4T, 4ÇT, 25T ve 25ÇT gruplarının yapay GIS’deki canlılık
sonuçları ise Çizelge 4.7 ve Şekil 4.8’de verilmiştir.
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Çizelge 4.7. Yapay GIS koşullarında S. boulardii T8-3C’nin canlılığındaki değişim
(log10 kob/mL)
Gruplar

Aşamalar

M

4ÇT

4T

25ÇT

25T

G1

9.20±0.24

6.86±0.18

6.76±0.30

6.56±0.19

5.95±0.29

G2

9.18±0.32

6.84±0.21

6.81±0.26

6.46±0.28

5.92±0.21

G3

8.66±0.34

6.79±0.21

6.71±0.28

6.19±0.21

5.86±0.24

G4

8.28±0.21

6.63±0.25

6.51±0.19

6.04±0.21

5.77±0.27

G5

6.90±0.19

6.69±0.29

6.37±0.40

5.91±0.33

5.54±0.22

G6

6.33±0.17

6.48±0.37

6.29±0.30

5.75±0.24

5.46±0.15

G7

4.66±0.27

6.34±0.24

6.03±0.24

5.79±0.28

5.16±0.23

G8

4.18±0.25

6.17±0.38

6.01±0.24

5.69±0.32

4.99±0.17

G9

4.00±0.36

5.88±0.41

5.78±0.27

5.44±0.27

4.80±0.13

% Canlılık

43.48D

85.71A

85.5A

82.93B

80.67C

Mikroorganizma sayısı (log kob/ml)

*G, yapay GIS aşamaları; M, kontrol grubu; 4T, 4°C’de depolanan tek kat kaplı mikrokapsüller; 25T,
25°C’de depolanan tek kat kaplı mikrokapsüller; 4ÇT, 4°C’de depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller;
25ÇT, 25°C’de depolanan çift kat kaplı mikrokapsüller. Tüm veriler ortalama ve StdS olarak verilmiştir.
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Şekil 4.8. Yapay GIS koşullarında S. boulardii T8-3C’nin canlılığındaki değişim
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Suvarna vd. (2018) yaptıkları bir çalışmada 4 farklı cinste maya kültürünü sodyum
aljinat ve kitosan kullanarak ekstrüzyon yöntemi ile enkapsüle etmişlerdir. Bu
çalışmada serbest hücreler, kitosan kaplı aljinat mikrokapsülleri ve yalnızca aljinat
kaplı mikrokapsüllerin yapay GIS’den geçişi esnasında canlılıkları arasındaki farkı
incelemişlerdir. Bu analiz sonucunda %30-40 canlılık kaybeden mikrokapsül
gruplarının, serbest hücrelere kıyasla yapay GIS’den geçiş esnasında daha dirençli
olduklarını tespit etmişlerdir. Buna ek olarak kitosan ile çift kat kaplama işleminin,
aljinat kaplı mikrokapsüllere kıyasla canlılık üzerinde bir etkisi olmadığını
belirtmişlerdir. Buna dayanarak kitosanın GI koşullara mekanik olarak dayanıklı
olmadığını bildirmişlerdir.
4.7. Mikrokapsüllerin Taramalı Elektron Mikroskobunda İncelenmesi
Mikrokapsüllerin Taramalı Elektron Mikroskobunda (SEM) incelenmesi, Süleyman
Demirel Üniversitesi YETEM’de (Enerji Teknolojileri Araştırma Birimi) bulunan
QUANTA FEG 250 SEM cihazı kullanılarak yapılmıştır.
Işık mikroskobunda oküler mikrometre kullanılarak mikrokapsüllerin boyutları
incelenirken mikrokapsüllerin tekdüze olmadığı ve farklı boyutlarda oluştuğu tespit
edilmiştir. Bu nedenle her bir mikrokapsül grubundan yirmi farklı kapsül seçilmiştir
ve kapsül boyutlarının aralığı belirlenmiştir. Ancak taramalı elektron mikroskobunda
elde edilen mikrograf sonuçlarına bakıldığı zaman üretilen mikrokapsüllerin
çoğunluğunun küresel formda ve tekdüze bir boyutta olduğu gözlemlenmiştir (Şekil
4.9 ve 4.10). Bunun sonucunda ışık mikroskobunda elde edilen görüntülerde birkaç
mikrokapsülün bir araya gelerek tek bir kapsül gibi göründüğü düşünülmektedir.
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Şekil 4.9. Mikrokapsüllerin SEM görüntüsü (1,000 x büyütme)

Şekil 4.10. Mikrokapsüllerin SEM görüntüsü (3,000 x büyütme)
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Zamora-Vega vd. (2012) yaptıkları bir çalışmada S. boulardii probiyotik kültürünü
sodyum aljinat, inülin ve Opuntiaficus-indica bitkisinin müsilajını kullanarak
emülsiyon yöntemi ile enkapsüle etmişlerdir. SEM’de elde edilen mikrograflara göre,
sinbiyotik

mikrokapsüller

pürüzsüz

ve

düzgün

küresel

formda

olduğunu

belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada elde edilen görüntülerin aksine yalnızca sodyum
aljinat ile üretilen mikrokapsüllerin heterojen, pürüzlü ve parçalı bir yüzeye sahip
olduğunu bildirmişlerdir.
de Araújo Etchepare vd. (2020) yaptıkları bir çalışmada L. acidophilus probiyotik
kültürünü sodyum aljinat ve peynir altı suyu proteinleri kullanarak emülsiyon yöntemi
ile enkapsüle etmişlerdir. Ayrıca ürettikleri mikrokapsülleri liyofilize ederek muhafaza
etmişlerdir. Bu işlemin kapsüllerde büzüşmeye ve düzensiz bir yapıya neden olduğunu
ve bu yapının liyofilizasyon esnasında gerçekleşen su kaybından kaynaklandığını
bildirmişlerdir.
SEM’de yapılan ölçümlere ait görünüm Şekil 4.11’de verilmiştir.

Şekil 4.11. Mikrokapsüllerin SEM’de boyutlarının belirlenmesi (10,000 x büyütme)
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Şekil 4.11’de görüldüğü gibi mikrokapsüllerin genellikle düzgün küresel bir yapıya ve
tekdüze bir boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Birkaç mikrokapsülün boyutlarının
belirlenmesine dayanarak ve mikrograf genel olarak incelendiğinde mikrokapsüllerin
çoğunun 3-10 µm büyüklüğünde olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen
mikrokapsül boyutlarının küçüklüğü ve düzgün küresel formu göz önünde
bulundurulduğu zaman şase, tablet gibi ürünlerde kullanımının yanı sıra gıdalarda da
kullanımına olanak sağladığı düşünülmektedir.
4.8. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Işık Spektroskopu (FTIR) Analiz Sonuçları
Elektromanyetik ışımanın organik moleküller tarafından soğurulması, molekül
içerisindeki

atomların

türüne,

moleküllerin

büyüklüğüne

ve

şekline

göre

değişebilmektedir. Bu nedenle spektroskopik yöntemler, organik maddelerin
yapılarının belirlenmesi, nitel ve nicel analizi ve saflık kontrolü gibi çeşitli alanlarda
uygulanabilmektedir (Büyüksırıt ve Kuleaşan, 2014). Orta dalga boylu kızıl ötesi
(MIR; 400~4000 cm-1) spektroskopisi kimyasal olarak belirgin ve tekrarlanabilir
biyokimyasal parmak izlerini meydana getiren organik bileşenlerin tanımlanmasında
kullanılmaktadır. Bir organik maddenin ışık dizisinde 3600–1200 cm-1 aralığı,
‘fonksiyonel gruplar bölgesi’ olarak adlandırılmaktadır. İkinci bölge ise parmak izi
bölgesi olarak adlandırılan 1200–700 cm-1 bölgesidir. Bu bölge özellikle moleküldeki
küçük yapısal ve bileşim değişikliklerini karakterize etmek amacıyla kullanılmaktadır
(Kılıç ve Karahan, 2010).
Bu çalışmada FTIR spektroskopisi organik maddelerin karakterize edilmesi amacıyla
kullanılmıştır. FTIR spektrumları, Perkin Elmer Spectrum BX (Beaconsfield,
Beuckinghamshire, HP91QA, England) sisteminde KBr tekniği ile 4 cm-1
çözünürlükte 2 cm-1 aralıklarla 4000-400 cm-1 orta infrared bölgesinde 16 tarama
sayısıyla kaydedilmiştir (Başyiğit vd., 2020). Tek ve çift kat kaplamalı bakteri
mikrokapsüllerinin FTIR spektrumları Şekil 4.12’de, maya mikrokapsüllerinin Şekil
4.13’te ve mikrokapsül bileşenleri ise Şekil 4.14’te verilmiştir.
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Şekil 4.12. Tek ve çift kat kaplamalı bakteri içeren mikrokapsüllerin FTIR
spektrumları
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Şekil 4.13. Tek ve çift kat kaplamalı maya içeren mikrokapsüllerin FTIR spektrumları
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Şekil 4.14. Mikroenkapsülasyon işleminde kullanılan kaplama materyallerinin ve
prebiyotiğin FTIR spektrumları
Sodyum aljinatın FTIR spektrumları incelendiğinde, 3000-3700 cm-1 aralığında O-H
gerilmesinden kaynaklanan geniş bir bant gözlemlenmiştir. 2800-3000 cm-1 aralığında
C-H gerilme bandı meydana gelmiştir. Ca2+ iyonları ile sodyum aljinat arasında
meydana gelen çapraz bağlanmanın etkisi ile 1600 cm-1 bölgesinde güçlü absorpsiyon
bantları gözlemlenmiştir. 1000-1200 cm-1 bölgesindeki bantlar C-O-C asimetrik
gerilmesine dayandırılmıştır. 850-1000 cm-1 bölgesindeki titreşimli absorpsiyon
bantları ise monosakkarit C-H bantları olarak belirlenmiştir (Vaziri vd., 2018). Peynir
altı suyu tozunun spektrumları incelendiğinde, protein yapısının amid I ve amid II’ye
dayandırılan iki ana pik noktası göstermiştir. 1600-1700 cm-1 bölgesinde görülen
bantlar, amid I bandının C=O gerilme titreşimlerine atfedilmiştir. Ayrıca amid II
bandının C-N gerilmesi ve N-H bükülme titreşimlerine bağlı olarak 1480-1550 cm-1
bölgesindeki piklere dayandırılmıştr. 3000-2900 cm-1 aralığında görülen bant C-H
gerilmesinden ve 3200-3500 cm-1 bölgesindeki geniş bant ise O-H gerilmesinden
kaynaklanmıştır (Rajam ve Anandharamakrishnan, 2015). LBA’nın spektrumları
incelendiğinde ise 3000-3400 cm-1 bölgesinde O-H bağı gerilmesi gözlemlenmiştir.
1750 cm-1 ve 1600 cm-1 dalga boylarında tespit edilen pikler C=O bağının gerilmesine
atfedilmiştir. 1400, 1200 ve 1080 cm-1 dalga boylarında belirlenen pikler sırasıyla C58

O-H deformasyonu, asimetrik C-O-C gerilmesi ve C-O bağı gerilmesine
dayandırılmıştır. 2900 ve 2800 cm-1 bölgelerindeki absorpsiyon bantları, düzlem
içinde CH-gerilme titreşimlerinin karakteristik özellikleriyken, 871, 780 ve 700 cm1

'deki bantlar, düzlem dışı CH deformasyonuna atfedilmiştir (Cardoso vd., 2019). Tüm

bileşenlerin IR spektrumları, probiyotik kültürleri içeren mikrokapsül spektrumlarında
görülmelerinin yanı sıra dalga sayılarında bazı yer değiştirmeler belirlenmiştir.
4.9. X-Işını Difraksiyon Analiz Sonuçları
Bileşenlerin yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Panalytical empyrean X-Ray
Diffractometer (Cu Kα λ=1.5405Å radyasyon) cihazı kullanılmıştır. Mikrokapsüllerin
X-ışını difraktogramı Şekil 4.15’te verilmiştir. Sodyum aljinatın X-ışını difraktogramı
yapısındaki kristalliği ortaya çıkaran 2θ = 13°, 21° ve 29° (Şekil 4.16); peynir altı suyu
tozunun difraktogramında farklı bölgelerde toplam 43 adet pik (Şekil 4.17) ve LBA
difraktogramında ise 2θ = 19° bölgesinde bir adet kristal yapıda pik tespit edilmiştir
(Şekil 4.18). Yapılan X-ışını difraksiyon analizi sonucunda sodyum aljinat, peynir altı
suyu tozu ve laktobiyonik asit difraktogramlarında gözlenen pikler tamamen ortadan
kalkmıştır ve amorf yapıya sahip yeni bir kompozitin sentezlendiği belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra, X-ışını difraksiyon analizi, amorf halo varlığı, yoğun ve tanımlanmış
pik noktalarının olmaması nedeniyle örneklerin kristal yapıda olmadığını göstermiştir.

Şekil 4.15. Mikrokapsüllerin amorf yapıdaki X-ışını difraktogramı
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Şekil 4.16. Sodyum aljinatın X-ışını difraktogramı

Şekil 4.17. Peynir altı suyu tozunun X-ışını difraktogramı
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Şekil 4.18. Laktobiyonik asidin X-ışını difraktogramı
Dehkordi vd. (2020) yaptıkları bir çalışmada L. acidophilus probiyotik kültürünü
sodyum aljinat ve peynir altı suyu protein izolatı ile enkapsüle etmişlerdir. Yaptıkları
X-ışını difraksiyon analizi sonucunda bu çalışma ile benzer şekilde amorf yapıya sahip
yeni bir kompozitin meydana geldiğini belirtmişlerdir. Bu durumun peynir altı suyu
proteinlerinin amino grubu ile sodyum aljinatın karboksil grubu arasındaki
yoğunluğun azalmasına neden olan elektrostatik etkileşimden kaynaklanmış
olabileceğini düşünmüşlerdir. Buna ek olarak amorf yapıların daha fazla çözünürlüğe
sahip olduğu ve böylece besin maddelerinin salınımını daha kolay yaptığını
bildirmişlerdir.
.
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5.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada mikroenkapsülasyon işleminde kullanılması amacıyla daha önce yapılan
araştırmalar sonucunda izole edilmiş, potansiyel probiyotik özellikleri belirlenmiş ve
tür

düzeyinde

Saccharomyces

tanısı

yapılmış

boulardii

Lactiplantibacillus

T8-3C

probiyotik

plantarum
kültürleri

AB6-25

ve

kullanılmıştır.

Mikroenkapsülasyon işlemi ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Araştırma
Laboratuvarında bulunan Nisco Var A Model (Nisco Eng. Inc. Zürih, İsviçre)
mikroenkapsülatör cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mikroenkapsülasyon
işleminde kaplama materyali olarak sodyum aljinat, kitosan ve demineralize peynir altı
suyu (DPAS) tozu (%70), prebiyotik olarak bir laktoz türevi olan laktobiyonik asit
(LBA) ve katılaştırma çözeltisi olarak CaCl2 kullanılmıştır.
Probiyotik mikroorganizmaları içeren iki çeşit mikrokapsül tasarlanmıştır. Probiyotik
örnek, yalnızca sodyum aljinat ile kaplanmış probiyotik mikrokapsülleri içermektedir.
Sinbiyotik örnekte ise LBA ve probiyotik kültür içeren karışım, mikroenkapsülatör
kullanılarak sodyum aljinat ile enkapsüle edilmiştir ve elde edilen mikrokapsüllerin
manyetik karıştırıcıda karıştırılarak DPAS ile çift kat kaplanması sağlanmıştır.
Mikroenkapsülasyon etkinliğinin hesaplanması amacıyla mikroenkapsülasyon işlemi
için hazırlanan besleme karışımından ve üretilen mikrokapsüllerden canlı
mikroorganizma sayımı yapılmıştır ve mikroenkapsülasyon verimi hesaplanmıştır. Bu
analiz sonucunda %89.89-99.13 düzeyinde verimlilik ile mikroenkapsülasyon
işleminin gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Kontrol amacıyla kullanılan serbest hücreler ve elde edilen probiyotik ve sinbiyotik
mikrokapsüller raf ömrünü arttırmak amacıyla liyofilize edilmiştir. Liyofilizasyon
verimliliğinin

hesaplanması

amacıyla

proses

öncesi

ve

sonrasında

canlı

mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Bu analiz sonucunda serbest hücreler %86.4188.46 aralığında canlılıklarını korurken, mikrokapsüller ise %92.91-96.89 aralığında
canlılıklarını muhafaza etmişlerdir. Ayrıca çift kat kaplamalı maya mikrokapsüllerinin
liyofilizasyona en dayanıklı grup olduğu belirlenmiştir.
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Üretilen mikrokapsüllerin ışık mikroskobu altında çapları ölçülerek prebiyotik
ilavesinin, çekirdek ve kaplama materyallerinin farkının mikrokapsül çapı üzerindeki
etkisi belirlenmiştir. Mikrokapsüllerin boyutlarının ölçülmesi esnasında ortalama
çapların doğruluk oranını arttırmak amacıyla 20 farklı örnekten ölçüm yapılmıştır. Bu
analiz sonucunda probiyotik bakteri mikrokapsüllerinin önemli derecede en küçük
boyuta sahip olduğu belirlenirken, sinbiyotik maya mikrokapsüllerinin ise önemli
seviyede en büyük boyuta sahip mikrokapsüller olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bu
sonuçlar doğrultusunda mikroorganizma türünün, prebiyotik ilavesinin ve çift kat
kaplama işleminin mikrokapsül çapı üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir.
Bu çalışmada serbest hücrelerin ve mikrokapsüllerin 180 gün boyunca buzdolabı ve
oda sıcaklığında depolama stabiliteleri incelenmiştir. Bu analiz sonucunda hem serbest
hücrelerin hem de mikrokapsül gruplarının farklı depolama sıcaklıklarında muhafaza
edilmesinin önemli bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Bunun yanı sıra oda
sıcaklığında muhafaza edilen mikrokapsüller arasından maya içeren sinbiyotik
mikrokapsüller, probiyotik mikrokapsüllere kıyasla canlılığını daha iyi korumuştur
(p<0.05).

Ancak

bakteri

içeren

sinbiyotik

mikrokapsüller

ile

probiyotik

mikrokapsüller arasında önemli bir farklılık belirlenmemiştir (p<0.05). Buna ek olarak
180 gün depolama süresinin sonunda, bakteri içeren tüm mikrokapsül grupları
probiyotik etkisini muhafaza etmesine karşın maya içeren mikrokapsüller arasında
yalnızca buzdolabında muhafaza edilen sinbiyotik ve probiyotik maya mikrokapsülleri
probiyotik özelliğini koruyabilmiştir. Buna rağmen oda sıcaklığında muhafaza edilen
ve maya içeren sinbiyotik mikrokapsüller 150 gün, probiyotik mikrokapsüller ise
yaklaşık 120 gün boyunca probiyotik özelliklerini sürdürmüşlerdir.
Bu çalışmada mikrokapsüllerin ve serbest hücrelerin yapay GIS’de canlılıkları
izlenmiştir. Bu analiz doğrultusunda serbest hücreler ve mikrokapsüller sırasıyla ağız,
mide ve intestinal ortama maruz bırakılmıştır ve belirli aralıklarla canlı
mikroorganizma sayımı yapılmıştır. Bakteriler ile yapılan analiz sonucunda, bakteri
serbest hücreleri 5.32 log azalma yaşarken, bakteri içeren mikrokapsül grupları %3.2414.79 aralığında canlılık ile tamamlamışlardır. Ayrıca yapay GIS’den geçiş esnasında
yaşanan canlılık kayıpları göz önünde bulundurulduğu zaman kaplama yönteminin
farkı, depolama sıcaklığı farklılığından daha önemli bir etki ortaya koymuştur
(p<0.05).

Sonuç

olarak

buzdolabında
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muhafaza

edilen

sinbiyotik

bakteri

mikrokapsülleri yapay GIS’e karşı en yüksek dayanımı göstermiştir (p<0.05). Mayalar
ile yapılan analiz sonucunda, maya serbest hücreleri 5.2 log azalma yaşarken, maya
içeren mikrokapsül grupları %7.08-10.47 aralığında canlılıklarını korumuşlardır. Bu
analiz sonucunda, buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen sinbiyotik-probiyotik maya
mikrokapsüllerinin canlılıkları arasında bir fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Buna
rağmen oda sıcaklığında muhafaza edilen sinbiyotik-probiyotik maya mikrokapsülleri
arasında kaplama yöntemi farkı canlılık üzerinde önemli bir etki ortaya koymuştur
(p<0.05). Bunun yanı sıra maya içeren mikrokapsüllerin farklı sıcaklıklarda muhafaza
edilmesinin probiyotik canlılığı üzerinde önemli bir fark meydana getirdiği
söylenebilmektedir.
Mikrokapsüllerin bazı özelliklerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel
Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden hizmet
alımı yapılmıştır. Bu analizler içerisinde morfolojik yapılarını daha detaylı incelemek
amacıyla taramalı elektron mikroskobunda (SEM) görüntüleme, yapısal özelliklerinin
belirlenmesi amacıyla X-ışını difraksiyon analizi (XRD) ve kimyasal bileşimlerini
tespit etmek amacıyla Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR)
bulunmaktadır.
SEM’de

elde

edilen

görüntüler

doğrultusunda,

üretilen

mikrokapsüllerin

çoğunluğunun küresel formda ve tekdüze bir boyutta olduğu gözlemlenmiştir. Bunun
aksine ışık mikroskobunda oküler mikrometresi kullanılarak mikrokapsüllerin
boyutları incelenirken geniş bir aralıkta çeşitli boyutlarda kapsüller saptanmıştır.
SEM’de elde edilen mikrograflara dayanarak, ışık mikroskobunda görüntülenen büyük
çaplardaki mikrokapsüllerin, birkaç mikrokapsülün bir araya gelerek tek bir
mikrokapsül gibi göründüğü düşünülmektedir.
Yapılan bu tez çalışması sonucunda probiyotik ve sinbiyotik mikrokapsüller
üretilmiştir ve aralarındaki farklılıklar ortaya konmuştur. Yapılan analizler
doğrultusunda bu probiyotik mikroorganizmaların uzun süreli depolanmaya ve GIS’e
karşı dirençli oldukları tespit edilmiştir. Probiyotiklerin laktobiyonik asit ile
desteklenmesi ve peynir altı suyu ile çift tabaka kaplanmasının, hem depolama
stabilitesine hem de yapay GIS’den geçişi esnasındaki canlılığı üzerine önemli bir
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra buzdolabı sıcaklığında muhafaza
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edilemeyen durumlarda bile canlılıklarını belirli bir süre (150 gün) koruyabildikleri
belirlenmiştir.
Gelişen teknolojinin insanları etkisi altına alması, yoğun çalışma saatleri ve tüketime
hazır veya hızlı tüketilen yiyeceklerin gıda sektöründe yoğun bir üstünlük kurmasının
ardından insanların beslenme ve sağlık ilişkisi üzerindeki ilgisi artmıştır. Besin
bileşimi zayıf fast food tüketiminin artması ile hem vitamin ve mineral eksiklikleri
hem de bağırsak rahatsızlıkları artış göstermektedir. Dolayısıyla insanların
beslenmesinden doğan bu eksiklikler, gıda takviyeleri pazarının oluşmasına ve hızla
gelişmesine yol açmıştır. Gıda takviyeleri arasında yer alan probiyotiklerin tüketimi
bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Hazır gıda
tüketimi fazla olan insanların yanı sıra, düzenli beslenen insanlar da bağırsak
mikrobiyotasını geliştirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ayrıca klinik olarak
tespit edilmiş birçok hastalığın önlenmesinde katkı sağladığı bilinen probiyotikleri sık
sık tüketmektedir. Ülkemizde tüketiciye sunulan probiyotikler ithal ürünlerdir. Oysa
probiyotiklerin ülkelere hatta yörelere özgü olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bilgiler
ışığında, SDÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Mikrobiyel
Teknoloji

Laboratuvarı’nda

bulunan

ve

probiyotik

özelliklere

sahip

mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu ile zamanla ülkemiz koşullarında üretime
yönelik bir adım atılabilecektir.
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